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Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın,
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara;
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4.
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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AHMET DOĞRU
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ALİ URAL 
ON PARMAK DAKTILO

AYŞE SEVİM
MUTLU SON 

BESTAMİ YAZGAN
DOST YÜREĞİN GENİŞ OLSUN

CELAL FEDAİ
BU İŞ BÜTÜN VAKTİMİ ALIYOR 

CEVDET KARAL 
UZUN SÜRDÜ HAZIRLIĞIM

EMEL KAYA GÖZLÜ
NEON

ERCAN YILMAZ
HÂMÛŞ

FARUK HABİBOĞLU
SUS ÇIĞLIĞI

HASAN ÇAĞLAYAN
GEMİLER AYRILIR

HÜSEYİN AKIN
GELGELELİM

HÜSEYİN KARACA
CAN KIYISI

MEHMET NARLI 
YAŞASIN ÖLÜM

MAHMUT BIYIKLI
GİTSEM İYİ OLACAK

a

MEHMET AYCI
ADRES SUSKUNLAR YURDU

MEHMET KURTOĞLU
MORİA DAĞINDAN GELİYORUM

MUSTAFA BAKİ EFE
BANA HATIRALARINI ANLAT DOSTUM STEFAN

NECDET KARASEVDA
RABİA

NURAY ALPER
AŞK KASRINDA BİR AKŞAM

BENNU MUSLİ
SÖZDE KELİME

YUNUS EMRE ALTUNTAŞ
KANLA SELAMLANAN ŞAFAK

BAHTİYAR ASLAN
KAR DEFTERİNE YAZILAN

Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız.

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’, ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’,
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır.
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir.
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir.Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır.
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır.

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 
yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor.
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor.

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili”
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor.

Eserleri:
Şiir:
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye:
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme:
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma:
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır.
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır.

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
“tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi.
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb.
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen,
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı.
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser,
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair,
İzmir’de yaşamaktadır.

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın,
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke,
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz.

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul,
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız.

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’, ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’,
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır.
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir.
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir.Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır.
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır.

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 
yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor.
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor.

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili”
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor.

Eserleri:
Şiir:
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye:
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme:
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma:
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır.
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır.

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
“tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi.
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb.
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen,
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı.
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser,
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair,
İzmir’de yaşamaktadır.

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

ÖNSÖZ
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Necdet KARASEVDA
Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı

Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
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Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Ahmet Doğru
SÖZE BAŞLARKEN
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Ahmet Doğru
SÖZE BAŞLARKEN
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 

ALİ URAL



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Ali URAL
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Ali URAL
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
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Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Ayşe Sevim

Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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MUTLU SON
Ayşe Sevim

Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
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Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 

DOST YÜREĞİN GENİŞ OLSUN 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
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Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

BU İŞ BÜTÜN VAKTİMİ ALIYOR
Celal Fedai
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

BU İŞ BÜTÜN VAKTİMİ ALIYOR
Celal Fedai
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Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 



Geçmişi çok eskilere dayanan kadim şehir Urfa’nın, 
şiir ile iç içe geçmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle 
“İbrahim Nazargahı”  olmuş bu şehrin hassas ruhlara 
ilham vermemesi düşünülemez. Şairlere ilham veren bu 
şehir, aynı zamanda bağrından birçok şair ve sanatçı 
çıkarmıştır. Türkünün, gazelin ve müziğin günlük 
hayatın ritmi içinde kaybolduğu Urfa’yı şiirsiz 
düşünmek mümkün değildir.

Üzerine şiir yazılan şehirlere baktığımızda özellikle 
kadim bir geleneği bağrında taşıdığını görürüz. Mekke, 
Medine, Kudüs, İstanbul ve Urfa gibi güzel kadim 
şehirlerin bu anlamda büyüleyici bir yönlerinin 
olduğunu ve bu yüzden bu şehirlerin gelen geçenlere 
ilham verdiğini ve bu şehirler üzerine şiirler, destanlar 
yazıldığını görürüz. 

Urfa Türk edebiyatında İstanbul’dan sonra adına 
şiir yazılan istisna birkaç şehirden biridir. Örneğin usta 
şair Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyatının en güzel 
mistik şiirlerinden “İbrahim”şiirini bu şehirden ilham 
alarak yazmıştır. Şair Behçet Kemal Çağlar, Urfa 
türkülerinden aldığı ilhamla “Urfa Türkülerinde” adlı 
güzel şiirini kaleme almıştır. Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Nusret Zorlutuna gibi şairler aynı şekilde bu 
şehrin ruhuyla bütünleşerek şiirler yazmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “İbrahim’in Nazargahı” dediği Urfa,  bu defa 
“Şairlerin Nazargahı”na dönüşmüştür.

Şanlıurfa Belediyesi olarak Urfa’nın bize verdiği bu 
ilhamla, on üç bin beş yüz yıllık şehrin, on üç bin beş 
yüz yıllık kutsal tapınağı olan Balıklıgöl’de bir şiir 
akşamında şairleri bir araya getirip “İbrahim’in 
Nazargahı”ndan ilham alarak şiirler söylemeyi bir borç 
bildik. Çünkü binlerce yıldır yolu buradan geçen 
herkese ilham veren bu mekânın Türkiye’nin dört 
köşesinden gelen şairlere de ilham olacağını ve onların 
da bu ilhamdan hareketle şehre nazar edeceklerini 
düşündük. Modernizm ile birlikte ruhaniyetleri 
kaybolan şehirlere inat Urfa, halen ruhaniyetini 
korumakta, otantik ve mistik yapısıyla göreni 

büyülemektedir. Modern şehirlerde yaşayan, ayın, 
yıldızın ve gökyüzünün parlaklığını kaybeden ruhlara; 
Urfa’nın bir kandil gibi gökte asılı duran ayı, sağanak 
halindeki yıldızları ve insan ruhuna huzur veren 
gökyüzüyle ilham vereceğini, bu ilhamla şiirlerini 
söyleyeceklerini düşündük.

Şanlıurfa Belediyesi olarak düzenlediğimiz “4. 
Uluslararası Balıklıgöl Şiir Akşamları”na katılan ve 
bizzat şiirleriyle katkı sunan şairlere teşekkürü bir borç 
bilirken, şehrimizin onlara ilham vereceğini ve binlerce 
yıldır şiir ve şarkının terennüm edildiği bu mistik 
mekânda şiirlerin yüreklerde yankı bulacağını 
düşünüyorum. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen başta 
Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, değerli 
Genel Başkanı Necdet Karasevda’ya ve tüm 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

32

Şehirleri harita üzerindeki konumlarıyla değil, bizde 
uyandırdıkları tınılarla, koku, ses ve çağrışımlarla 
tanırız. 

Bizde bir şiir etkisi, bir nağme coşkusu; ruhumuzda 
esrik bir yankı, sarhoş bir eda, renk ve koku bırakıyorsa 
bir yer, işte orası şehirdir. Tam anlamıyla şehirdir. Ve 
baştan ayağa bir şehir, şuur ve şiir potasındaysa orası 
yaşanılasıdır. Urfa, Şanlıurfa bu bağlamda dünyada ilk 
akla şehirlerdendir.

Bazı şehirler vardır onlara isim veya sıfat bulmakta 
zorlanırsınız. Ve yine bazı şehirler vardır ki, onları hangi 
isimle çağırırsanız çağırın hep bir şeylerin boşluğu 
sarmalar sizi. Şanlıurfa, avuçlarında o denli çok 
zenginlik barındırır ki, bunlardan hangisini öne 
çıkarsanız diğeri mutlaka eksik kalır. Urfa komple bir 
şehirdir. Bu anlamda Urfa’ya baktığınızda, büyük bir 
medeniyetin ayak seslerini duyar, dini ve kültürel 
çeşitliliğin verdiği zenginlikle bir can coşkusu 
yaşarsınız. Ve artık bilirsiniz ki bu şehri anlatmada 
“kelimeler hep kifayetsiz kalır!”

Urfa’nın geçmişteki isim ve sıfatları; ‘Coşkun 
Irmaklar Şehri’, ‘Balıklı Şehir’, ‘Partın Kızı’, ‘Cariyesi 
Güzel Olan Şehir’,  ‘Peygamberler Şehri’, ‘Efsaneler 
Şehri’, ‘Şiir Şehir’, ‘Müze Şehir’, 
‘İbrahiminNazargahı’‘Ruha’ ‘Reha’ ve ‘Urfa’dır. Şehre 
yakıştırılan sıfatlara baktığınızda bir incelik, bir zarafet 
ve bir şiirsellik görürsünüz. Bu zarafet şehrin füsunlu 
güzelliğinden kaynaklandığı kadar, insanlara verdiği 
ilhamdan da kaynakladığını tespit edersiniz.  Zira her 
görenin hayran olduğu bu şehir, sevenlerinin dilinde 
adeta bir şiire, bir efsaneye, bir türküye dönüşür. Çok 
isimli bir dilber olup, altın tahtına oturur.  

Urfa’nın en güçlü damarı hiç kuşkusuz şiirdir. Zira 
bir yanıyla türküyle özdeşleşen şehir, diğer yönüyle 
güzel ve içli ve yanık sesiyle Hz. Davut’tan Mezmurlar 
okuyan hahamlara, İncil’den ilahiler okuyan havarilere 
ve Kur’an veya ilahi okuyan Müslümanlara ev sahipliği 
yapmıştır. Evliya Çelebi sırf bu okumalar yüzünden 

Rehavi makamının Urfa’dan çıktığını söyler. Zira 
Urfa’nın eski adı Ruha’dır ve Rehavi de Urfa’ya ait 
olan(makam) demektir. Bilindiği gibi musiki şiirden 
beslenir. Urfa’nın geçmişinde şiirin önemli bir yeri 
vardır zira bugün Avrupa kiliselerinde okunan ayinler 
Urfalı şairlerin yazdığı ilahilerden oluşmaktadır. 
Özelikle Urfalı Aziz Afraim ve Suruçlu Yakup gibi 
azizlerin yazdığı şiirler ilk defa kiliseye girmiş ve 
bestelenmiştir.

Şiir ve türkü ile içselleşmiş olan Urfa hakkında ciltler 
dolduracak kadar şiirler yazılmıştır. Şehrin güçlü ve 
köklü damarı sanat ve edebiyat olduğundan şehrin şairi 
ve şiiri çoktur. Bu anlamda da Türkiye’de edebi geleneği 
güçlü olan şehirler arasında yer alır. Divan edebiyatında 
ekolleşmiş birkaç şairden biri Urfalı Şair Nabi’dir. 
Bilindiği gibi Nabi, Divan Edebiyatına hikemi ekolu 
getirmiştir. Yine ilk Türkçe şiiri yazan Ermeni, Urfalıdır. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Urfalı şair ve yazarlar 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yıl Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
dördüncüsünü düzenlediğimiz “Uluslararsı Balıklıgöl 
Şiir Akşamları”na verdiği destekten dolayı, Belediye 
Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 
üzere, ekibine, davetimize icabet eden şair dostlarımıza 
ve değerli katılımcılara şükranlarımı sunarım.

1975 Kahramanmaraş / Pazarcık doğumlu. Ankara 
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği bölümünden 1998 yılında 
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 
Enstitüsünde Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisansını 
tamamladı. Öğretmenliğe 2000 yılında Osmaniye’de 
başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

 
Edebiyat çalışmalarına lise sıralarında başladı, 1993 

yılından itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde boy 
göstermeye başladı. 2001 yılında Baykuş Dikey Duruş 
adlı bir gülmece edebiyat dergisi ile dergiciliğe müdahil 
oldu. 2007 yılında Su Edebiyat dergisini çıkardı. Çeşitli 
edebiyat dergilerinde şiir ve yazı yayınlansa da daha çok 
Yağmur dergisi eksenindeki çalışmalara ağırlık veriyor. 
Şimdilerde on bir yıl aradan sonra yeniden 
yayınlanmaya başlayan Güneysu dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. 

Yayınlanmış iki şiir kitabı var: Ay Adası (2000) ve 
Dünya Döngüsü (2012).

Unuttum kaç bahar yolladım yüreğimden cemresiz
her dem kararan dünyanıza çok körpe bir umuttum
bahar selleriyle başımdan kaç yaz savdım unuttum

güz mevsimiyle kol kolayız kentte yağmur başlarken
bir gece yaprağını döker ağaçlar acılarla
bir gece kar tutar dağları ansızın sancılarla

güneşi yüklendim hazırım şimdi göçümüz nere
nerede insanlar azade nerede zulüm namsız
dünyanın neresi belasız neresi dertsiz gamsız

başımın belası saatler kemiriyor beynimi
oyalandığım oyunlarla yine beni kandırma
ölüm uyuyor gözlerimde yavaş ol uyandırma

kıvranıyor her daim doğum sancılarıyla kalbim
akıl despotizminde tutsak edilmişken ilim fen
günü pençelemeli elim beynim parçalanırken

ben tutmalıyım geçitleri şahlanan umutlarla
ben tutmalıyım ellerini kelimenin hecenin
ben tutmalıyım bundan böyle saçlarını gecenin.

1959'da Samsun Ladik'te doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. İlk şiiri Mavera 
Dergisi'nde çıktı. (1982) Yükseköğreniminin ardından 
bir süre editörlük yaptıktan sonra Şûle Yayınları'nı 
kurdu. 1989'da Merdiven Sanat isimli aylık bir sanat 
dergisi çıkardı. 24 sayı çıkan bu derginin yanı sıra 
Kitaphaber isimli iki aylık bir kitap-kültür dergisi 
yayınladı. Yayın yönetmenliğini de yaptığı bu dergilerde 
şiir, öykü ve makalelerini yayınladı. Ural'ın yayınladığı 
dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi olan 
Merdivenşiir de bulunuyor (2005–2007.) 

2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan A. Ali 
Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu 
üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 
Yürütme Kurulu üyesi olan Ural, Ejderha ve Kelebek 
adlı eseriyle, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme 
Ödülü'nü aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi'nde “Yaratıcı Yazarlık” ve “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım”; Süleyman Şah Üniversitesi'nde “Türk Dili” 
dersleri veren A. Ali Ural, 2012 yılının Şubat ayında 
birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi 
olan Karabatak' ın yayın yönetmenliğini yapıyor. 

Eserleri: 
Şiir: 
Körün Parmak Uçları (1998) 
Kuduz Aşısı (2006) 
Hikâye: 
Yangın Merdiveni (2000) 
Fener Bekçisinin Rüyaları (2011) 
Deneme: 
Posta Kutusundaki Mızıka (1999) 
Makyaj Yapan Ölüler (2004) 
Resimde Görünmeyen (2006) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Satranç Oynayan Derviş (2008) 
Tek Kelimelik Sözlük (2009) 
Ejderha ve Kelebek (2010) 
Bostancı Bahane (2010) 
Tercüme-Araştırma: 
Divan / İmam Şâ�î'nin Şiirleri (2002)

on kuru dal çırpınacak rüzgar kesilse de boşlukta
ezilmiş küçük har�er her taşın altında yorgunluk
bu çiçekler solmuyor kopardın on parmakla halbuki
oyunu başlatana düşer perdeyi çekmek

on kara kış çırpınırken bakmayacaksın ellerine şaşırırsın
on yılkı atı say açlıktan koşan on yılkı atı on parmak değil
biledim kayalara sürterek döküldü kıvılcımlar tırnaklarımdan
öldürmüştür kim kavrarsa on parmakla hançerini

işaret parmağı A üzerine küçük parmak Y üzerine kitaba el basarım
bembeyaz çatılardan dökülen kargalarla doldurdum gömleğimi
on parmağımda on kuş yenilgiyi kabul edenin alnını karışlarım
hızla geçen trende kimin parmağı var on parmağım on rayda kesik

orta parmak E üzerine yüzük parmağı L üzerine çırpınmakla bulunmaz
on tren çıktı raydan on bacadan yükselen dumanla ilan ettim ölülere
bu tıkırtıları yalnız raylardan gelir sanma parmaklarım çatırdıyor
bu toz bulutu tipi değil yıkıldı mana har�erin üzerine

İzmit doğumlu şair-yazar İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü mezunudur. Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Güneşe Yolculuk isimli romanı 2004 Türkiye 
Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülüne lâyık 
görülmüştür. Ayşe Sevim’in çocuklar için hazırladığı 
Türk Destanları Serisi ve Feminizmin tarihi sürecinin 
anlatıldığı Feminizm isimli çalışmaları bulunmaktadır. 
Yine Yazarlar ve Aşkları isminde bir deneme 
çalışmasına sahip olan şair-yazarın, Taburcu ilk şiir 
kitabıdır. 

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz
kaybolacak kadar hiç yürümedim
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar 
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz
öyleydim

şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum 
belki de aksi oluyordur
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes
belki de aksi oluyordur

savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
 tetiğe basmadan önce camı açarsam
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir 
telaşla  toplarım kırıkları 
 “tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son
korkarız
telaşla toplarız kırıkları

şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse 
yanan bir eve dalan anne gibi girse
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence 
çay bahçelerinde 
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir
ağlarken birine sarılmak gibidir belki

biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin
ilk sıra ergenliğim, onun gözü karadır
sonra  silahı otuz yaşıma uzatın
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz
ölmenizi asla istemem

1957 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 
doğdu. İlköğrenimini Toprakkale’de, orta ve lise 
öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde 
tamamladı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Osmaniye’de on yedi yıl 
yayınlanan Güneysu Kültür Sanat ve Edebiyat 
dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Halen 
Özel Bahçelievler İhlas Koleji’nde edebiyat öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır.

Şiir, masal ve hikâye türlerinde yetmiş eseri bulunan 
yazar; 1994 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
Çocuk Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı”, 2003 yılında 
Çocuk Edebiyatçıları ve Yayıncıları Birliği tarafından 
“Yılın Şairi”, 2011 yılında İLESAM tarafından Çocuk 
Edebiyatı dalında “Yılın Yazarı” seçildi. 2012 yılında 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
“Yazarlar Okullarda” projesinde Esenler ilçe yazarı 
olarak görevlendirildi. Şiir dalında yurt içi ve yurt 
dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinin 
bir kısmı bestelendi; bir kısmı da ders kitaplarına girdi. 
ESKADER Kurucu Üyesi, İLESAM İstanbul Şb. 
Danışma Kurulu Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar 
Birliği üyesidir.

Bestami Yazgan, medenî denilen; ama gerçekte 
madenî özellikler taşıyan çağımızda, gönül ve ömür 
toprağımızı saf şiir sularıyla sulayan, kuşluk vakitlerinin 
kuşlu saatlerinde; bazen ağlayarak bazen de haykırarak 
yazdığı şiirlerle gönül güvercinlerimizi besleyen, 
bulanık ve bunalmış düşüncelerimizi demleyen bir 
gönül insanıdır. Evli olan şair dört çocuk babasıdır.

Eserleri:

1. Gönül Fotoğrafı: Şiir-Nar Yayınları
2.Yıldızlara Astık Yüreğimizi: Şiir-Nar Yayınları
3. Şimdi Sevda Yürüsün: Şiir-Nar Yayınları
4. Olimpiyat Ormanı: Masal-Nar Yayınları
5. Sevgi Çiçeği: Çocuklara Mektuplar-Nar Yayınları
6. Ceren ve Arkadaşları: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
7. Doğum Günün Kutlu Olsun: Masalsı Hikâyeler-Nar Yayınları
8. Gözlük Takan Yıldızlar: Masal- Nar Yayınları
9. Paten Giyen Kaplumbağa: Masal-Nar Yayınları
10. Günaydın Çiçekleri: Yaşanmış Hikâyeler-Nar Yayınları
11. Yağmur Kuşları: Masal-Nar Yayınları
12. Gökkuşağı Sevinci: MEB Tavsiyeli Çocuk Şiiri-Nar Yayınları 
13. Kutu Kutu Pense: Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
14. Kirazlı Şemsiye: Hikâye-Nar Yayınları
15. Alfabenin Öyküsü: Tekerlemeler-Nar Yayınları
16. Masal Denizi: Masal-Erdem Yayınları
17. Uçtu Uçtu Şiir Uçtu: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
18. Güneşle Ay Duymasın: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
19. İlk Öğrendiklerimiz: İslam’ın Beş Şartı: Çocuk Şiiri-Erdem Yayınları
20. Şiirlerle Nasrettin Hoca: Erdem Yayınları
21. Sıcak Ekmek Kokusu: Hikâye-Gonca Yayınları
22. Hazinenin Şifresi: Hikâye-Gonca Yayınları
23. Bir Şiirsin Öğretmenim: Öğretmen ve Öğrenci Şiirleri-Gonca Yayınları
24. Masal Salıncağı: Masal-Timaş Yayınları
25. Anne Sen Melek misin? : Çocuk Şiiri-Nar Yayınları
26. Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler: Çocuk Şiiri-Nesil Yayınları
27. Uçarım Dualarla Gökyüzüne: Çocuklar İçin Dua-Nesil Yayınları
28. 34 adet masal kitabı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
29. Çocuk Şiirleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
30. Konuşkan Varlıklar: Şiir-Gonca Yayınları
31. Güneş Gözlük Takınca: Çocuk Şiiri-Gonca Yayınları

Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,
Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misa�r gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

9 Eylül 1972’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü 1995 yılında bitirdi. Aynı 
bölümde master yaptı. (1998) İlk şiir kitabı Şeytanın 
Günlüksüz Irgadı 2001 yılında yayınlandı. Bunu 
2002’de çıkan İmtiyaz Sahibi izledi. Türkiye Yazarlar 
Birliği, 2005 yılında Fedai’yi, Parmak ile Boyanmış 
(2004) adını taşıyan üçüncü şiir kitabından ötürü yılın 
şairi ödülüne layık gördü. Kitap Haber dergisinin 
yayınlanışında da sorumluluklar üstlenen şair, 15 sayı 
çıkan MerdivenŞiir dergisinin editörlüğü A. Ali Ural ile 
birlikte yürüttü. Hem şiirimizin uğultulu tepelerinde 
konaklamış müteve�a ulularını hem de şiir sanatının 
kaybetmeye yüz tutan ontolojik yanlarını ele aldığı 
yazılarını Suyu Seveni Derin Batırın Irmağa adıyla 
Ekim 2007’de bir araya getirdi ve bu yaklaşımını ‘şiirin 
rejenerasyonu’ olarak kavramsallaştırmaya çalıştı. 
Fedai’nin şiire dair hassasiyetleri ona, Spekülatörlere 
Karşı Şiiri Savunmak’ı kaleme aldırdı. Şiir evreninin 
hiçbir yaratıcı pathosa sahip olmadan devinip duran 
vurguncularına, baobaplarına işaret eden bu eser, 
2009’da yayımlandı. Bunu 2010'da yayımlanan İç adlı 
şiir kitabı takip etti. Fedai, şiir üzerinden geliştirmeye 
çalıştığı neo klasik tavrın, şiirden dünya hayatına -ya da 
tersine, dünya hayatından şiire- uzanan mahiyetini 
sorgulayan yazılarına paralel bir çabanın bir meyvesi 
olarak, modern şairlerimizle yapılan söyleşilerden Şiiri 
Konuştular (2011)adıyla bir söyleşi derlemesi de 
hazırladı. Yine aynı doğrultuda kaleme aldığı poetik 
yazılarını Sözcükler İçin Savaş, (Neo Klasik Poetika) 
adıyla bir araya getirdi. Şairin son düzyazı kitabı 
Okuma Perdesi’dir. Evli ve bir çocuk babası olan şair, 
İzmir’de yaşamaktadır. 

Bu iş bütün vaktimi alıyor
İlkin dağlara inen taze akşam 
Misa�r odalarında dolanırken daha 
Sahnede yaşlanan kuru tahtalardayım
Koyulaşan kahverengiyim sonra
Kitapları tartan demir ra�ar paslanıyor
Perdeler çekiliyor sahne kapanıyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

O ne koca o ne baba o ne oğul
Oturuldukça üstünde incelen sünger
Kaba yerleriyle sandalyelere gücenenler
Gücenmeyi hep böylece bilenler
Ben hiçbiri ben bazısı ben belki her biri
Sayfalar çevirdim binlerce gönlüm aynı
Günlerle çevrildim gönlüm aynı  
Gece uyunuyor bunu herkes de biliyor 
Bu iş bütün vaktimi alıyor.

Bir arabulucumuz olaydı 
Bin bir gözlü mağarasına sade beni alırdı
Düşen yaprak intihar görünmezdi dalda kalana
Çiçekler o narinlikle ne tez ölüyor
Bahar yolunda kırlangıçların ağzında çamurlar
Karanlıkta kalsak da lambayı sana ben yaksam 
Yağmur yağmış da sığınmış olsak
Süpürgesine binmiş bir cadı daha işte geçiyor
Bu iş bütün vaktimi alıyor.
 

CEVDET KARAL



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

CEVDET KARAL

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

UZUN SÜRDÜ HAZIRLIĞIM

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

CEVDET KARAL

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu

35

Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

UZUN SÜRDÜ HAZIRLIĞIM
CEVDET KARAL

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu

36

Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

EMEL KAYA GÖZLÜ

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

EMEL KAYA GÖZLÜ(KKTC) 

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

NEON

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

Emel Kaya Gözlü(KKTC) 

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

NEON
Emel Kaya Gözlü(KKTC) 

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

ERCAN YILMAZ

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

ERCAN YILMAZ

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu

42

Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

Hâmûş
Ercan Yılmaz

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

Hâmûş
Ercan Yılmaz

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

FARUK HABİBOĞLU

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

FARUK HABİBOĞLU

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

SUS ÇIĞLIĞI
Faruk Habiboğlu

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu

46

Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

Faruk Habiboğlu
SUS ÇIĞLIĞI

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

SUS ÇIĞLIĞI
Faruk Habiboğlu

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

SUS ÇIĞLIĞI
Faruk Habiboğlu

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

HASAN ÇAĞLAYAN

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

HASAN ÇAĞLAYAN

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

Hasan Çağlayan
GEMİLER AYRILIR

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

Hasan Çağlayan
GEMİLER AYRILIR

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

HÜSEYİN AKIN

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

HÜSEYİN AKIN

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu

55

Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

Hüseyin Akın
GELGELELİM

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu

56

Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

Hüseyin Akın
GELGELELİM

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

HÜSEYİN KARACA

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 

HÜSEYİN KARACA



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 

Hüseyin Karaca
CAN KIYISI



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 

Hüseyin Karaca
CAN KIYISI



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu

62

Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

MEHMET NARLI 

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu

63

Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 

MEHMET NARLI 



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 

Mehmet Narlı 
YAŞASIN ÖLÜM



18 Aralık 1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 
1997-2004 arasında 38 sayı çıkan edebiyat-kültür 
dergisi Kaşgar’ın kurucu ve editörlerinden. Yayınlanmış 
iki şiir kitabı bulunuyor: Horozlu Ayna ve Ölüm (1998, 
Kaknüs yayınları), Hilkatin İlk Günleri (2006, Kaknüs 
yayınları). Şiirin, onunla temas anımızda bizde bir 
yücelme duygusuna yol açabilmesi gerektiği poetik 
düşüncelerinden biridir. Son dönemdeki ürünlerini 
çoğunlukla İtibar ergisinde yayınlıyor.

Dostlarım tanımaz beni 
Düşmanlarım hakkında çok az şey biliyorum. 
Gerek yokmuş, uzun sürdü hazırlığım
Ben ve hatırladığım, burdan ayrılalım.

Ne öncesi ne sonrası bir şeyin 
Az kaldı, aynı artık ikisi 
Bıraksa yakamı yaşadıklarım 
Ne bellek ne Yesenin dedikleri 

Bu hayatta ne doğru ki 
Doğru değil! dediğin yanlış olsun 
Ya bir kötülük çanı ya bir silah sesi 
Dönüp silemiyor insan geçmişi 

Biri kalkar, ikiyüzlülükle 
Suçlar mı bilmem, beni ilerde 
Ne ben istedim tanısınlar 
Ne de kimse bunu istedi 

Hakkımda kendi bildiğim 
İsmim, hiç uyanmama isteğim 
Pek bir şey değil, işin gerçeği 
Yeni bir şey öğrenir miyim,
Çektiğimde tetiği. 

   

1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlıca tıp 
metinleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk Dili Bilim 
Dalı’nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında 
doktorasını tamamladı.

2003-2007 yılları arasında yabancı uyruklu 
öğrencilere (Güney Koreli, Yeni Zelandalı, Hindistanlı, 
Ukraynalı) Türkçe dersleri verdi. 

1999-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Karakalem Tiyatro Topluluğu’nda öğrencilere drama ve 
diksiyon eğitimi verdi; çeşitli tiyatro oyunlarını sahneye 
koydu. 

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler 
sundu, çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. 

2008 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

2011 yılından beri merkezi Kıbrıs’ta olan ve 38 
ülkede temsilcilikleri bulunan Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK)’nın 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 
vakfın yürütme kurulu başkanıdır. Vakfın yayımladığı 
Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi olan Turnalar’ın 
genel yayın yönetmenidir.  

Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun ve merkezi Rodos’ta 
bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Evi 
(TSWTC)’nin üyesidir. 

Şiirleri Varlık, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Hayâl, 
Düşün, Patika, Kurşun Kalem, Turnalar, Güncel Sanat 
vb. dergilerde yayımlanmaktadır.

Şiir Kitapları:
Hepsi Bu Kadar’dık, Patika Yayınları, Ekim 2000.
Ten Tarihi, Yazılı Kâğıt Yayınları, Eylül 2012. 

“söz”ü elime verdi
vakit ikindiyi ötelemekte
günlerce beni konuşmuş
ve beni susmuş gibiydi
kenarından
neon ışıklar sarkan diliyle
diliyle sözünü çekti
ıhlamur!
kokusu sindi 
duvar dibindeki 
mindere

dediler
“eğildi Meryem, oğulun içinden geçti
arındı sesinden vişne bahçesinde”

benim gözlerim limon çiçeği dedim
bıraktım çiçeği
Meryem’in dizlerine

    1977'de Sakarya/Geyve'de doğdu. 1999'da 
KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümünden mezun oldu. 2003-2008 arası 
Ada dergisinin editörlüğünü yürüttü. 2009'da 
Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergi 
ve gazetelerde yayımlandı. Sakarya Cemil Meriç 
Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenliği yapıyor.

Yayımlanmış eserleri:
Şiir
Âherli Zamanlar (Can Yayınları, 2002)
İncire Yemin (Aşina Kitaplar, 2007)
Rüyâ Kasrı (Timaş Yayınları, 2010)
Nûrusiyâh (Timaş Yayınları, 2013)

Deneme
Ganita-Akşama Doğruyum Ben ((Heyamola 
Yayınları, 2011)
Ada Defteri-Bir Özge Temâşâ (Granada Yayın-
ları, 2012)
Ne Uzun Bir Büyü'sün Hilmi Yavuz (Meserret 
Yayınları, 2013)

annesi rüyâ olan çocuklar için
çiçek pasajı sayılır nisan
mumdan gemileri kaldırmaz için
uyuyan bir çobanı uyandırırsan
nedense, birden, hepsi susmuşlar
gökte, ilk defa, o ayı görenlerin
onların yerini doldurmuş kuşlar
onlar ki dünyanın sırtındaki pelerin
kiraz küpeli ve kalbi selîm
şairin maskesi bir güldür elbet
hayâl ağaçların orda efendim
dolaşıyor sanki elinde sepet

der, uzanıp gökten aldığı yıldız
susanlara hiçbir şey sormayınız

 

1963 yılı Şanlıurfa doğumlu. Uludağ 
Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. Türkiye 
Yazarlar Birliği üyesi, Anadolu Yazarlar Birliği 
Kurucu üyesi.

Küçük yaşlardan beri şiir işçisi. Uzun yıllar yerel 
gazetelerde ve internet sitelerinde köşe yazarlığı 
yaptı. Meşale, Nisan Yağmuru, Seyir ve başka 
birçok yerel ve ulusal dergilerde şiir ve nesirleri 
ayrıca Kosova’da yayınlanan Bay dergisinde bir 
şiiri yayınlandı..Yerel radyolarda şiir programları 
hazırlayıp, sundu. Türkiye Yazarlar 
Ansiklopedisi’nde yer aldı. Kerkük-Urfa Ulusal 
Şiir Şölenine katıldı. Birçok ulusal şiir etkinliğine 
davet edildi. Ulusal ve yerel şiir yarışmalarında 
ödüller aldı. Kendisi hakkında2011 yılında 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Doç. Levent Bilgi danışmanlığında Behiye Demir 
tarafından “Mehmet Faruk Habiboğlu’nun 
Hayatı Şiirleri Görüşleri ve Eserlerinden 
Seçmeler” konulu bitirme tezi hazırlandı.

Mali Müşavir olup,bir şirkette Mali İşler 
Müdür olarak çalışmakta. Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

Basılı kitapları:
Bencileyin (şiir) 1994
Zuhur (şiir) 2002
Hoşça Kal Aşk (şiir) 2011

Sular susuyordu
Çığlık öyle derin, öyle keskin
Dilimden içime akıyordu
Sözümden özüme akıyordu
Bir cinnet mi, bir isyan
Yahut bir nisyan
Ve insan
Kadınlar susuyordu

Elleri simsiyah kadınlar
Gramofon çalıyordu
Gecenin en ıslak anında ürperir yapraklar
Heceler karışır dizeler tutuşur
Çallı tuvalin karşısında susuyordu
Issız yüreklerde öfke
Köpeksiz, delisiz, ünsüz kalan sokaklar

Tanımlamasızdır kalbin ritmi
Apansız İsa sendromunda
Çarmıhlar susuyordu
Urumçi’de atlar kişner, erler kişner
Nil’in kıyısına vurur ölü timsah
Akbaba pusar, donar sabah
Tarumar âlem-i ervah
Kevin Carter intihar ediyordu

Okyanuslar ağlıyordu
Babil’de kan var
Bir milyon kan
Tanrıya ve sanrıya
“Asra yemin olsun ki
İnsan hüsran içindedir !”

Amansız ve dermansız
Sigara içeceğim isyanım var
Senden göçeceğim isyanım var
Serden geçeceğim isyanım var
Ka�yesiz ivazsız şiirler söyleyeceğim
İsyanım var 
Sızıyanyanım var !

Bu hangi günahın vebali
Ölümü bu kadar kolay mı olmalı
Çocukların
Ana rahminden kazınan
Bosna’da Kudüs’te Myanmar’da
Allah’a sığınan..

Yıldızlar susuyordu
Dağlar susuyordu
Ajanslar susuyordu
Topraksa kan kusuyordu / can kusuyordu
Ve kalemler pusuyordu

Edessa susuyordu
Musa susuyordu
Adsızdı ve tanımsızdı 
Öyle bir ahval-i perişan
Hafakan..
İlla Şeytan
Sırıtırken İblis’in çocukları
Muhammed Cemal Ed-durre
Susuyordu

HusseinObama susuyordu Beyaz Saray’da
Elleri simsiyah kadınlar ellerini uzatıyordu
Bedenler parçalanıyor
Harab-ül Halep
Mevt-ulAdeviye
Ah, Suriye
Melekler susuyordu
Herkes susuyordu

Şimdi tarihe tanıklık gerek
Direnerek
Dillenerek
Delirerek !

1975 Konya doğumlu. Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu.  Aynı yıl Hatay’da 
öğretmenliğe başladı. Akademik çalışmalara ilgisi 
sebebiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansınını 
tamamladı. Şiir ve yazıları ‘Yağmur’ başta olmak 
üzere çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. 
Hayat serüvenini Antakya'da sürdüren şair, evli ve 
iki çocuk babasıdır.

‘Söz okyanusunda yolculuğu sürüyor.’
 
Yayınlanmış eserleri:
Gök Mavi Yer Masal 
[Deneme-2008 İstanbul]
Yağmurlu Sözler
[Şiir-2013 İstanbul]

Gemiler ayrılır, susar limanlar
Yaslanır salınan sulara gölgen
Yetmez mi baktığın, ufka bu kadar
Gelir sevgililer; -her şey yeniden...

Gün düşer, gözlerin okyanus olur
Döver yanağını billûr dalgalar
Susarsın, yüreğin yasa boğulur
Söylersin, sözlerin sararır, solar

Peşinde alevden bir devdir artık 
Yakalar kaçsan da, yakar anılar
Gül koy ellerine, dualara çık
Bakarsın gecene bir yıldız doğar

Veda ki bir güzdür, bin hüzne yakın
Fotoğra�ar kalır yitik ve soluk
Öyle kırık dökük kapanma sakın
Daima yeniden başlar yolculuk
hasan çağlayan

1965 Sinop- Türkeli doğumlu. Bütün õğrenim 
hayatı İstanbul'da geçti. Marmara ünv. İlahiyat 
fakültesi mezunu. Edebiyatın şiir, deneme, õykü ve 
inceleme alanında ürünler verdi. İkindi yazıları, 
Dergah, Yediiklim, Hece, Mühür gibi dergilerde 
yazdı. Õzülke dergisini kurdu ve yõnetti. 
Kardelen, Derkenar, Ünlem, Yansıma, Lamure, 
Kirklar ve İtibar dergilerinin mutfağında 
bulundu.Kirknat dergisinin Genel yayın 
yõnetmenliğini yaptı. Vakit, Akit, Sağduyu, Milli 
Gazete, Yeni Sõz gazetelerinde kõşe yazıları 
yazdı.Dergibi.com elektronik edebiyat dergisinin 
editõrlüğünü yaptı.Haber7.com'da yazdı. Halen 
Karabatak, Dergah, Türk Dili ve Deve 
dergilerinde yazmaktadır. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: 
Şiir: Sevmek, Karan�l ve Kiraz Ay Tanığım 

Olsun Çõl Vaazları Kumaştan Çalan Terzi 
Õmrümün Kısa Günü 

Deneme: Deneme-Yanılma Kitabım Çıktı 
Alınmayın Geçmiş Günler Matinesi Canlı 
Renkler 

Hikaye: Hepsi Hikaye 
Şehir-Hatıra: Ayağımda Kırk Numara 

Kağıthane Kastamonu'nun Çanakkale 
Kahramanları

Çoğalan bir uykuya dönüşsün diye güller
Kız, oğlanın yüzünde masumiyeti öptü
Sapsarı dip meyveler döküldü dallarında
Tam sırası dedi kız tellere takılmanın
Oğlan, kızın içinden geçen niyeti öptü

Artık kimse çalamaz bu şarkıyı bir daha
Çalsa da bozuk çalar uzak yerin radyosu
Bir tren böyle gider sirkeciden sabaha
Güneş manşete çıkar buğdaya tav olmaktan
Biter gözde festival, dilde akşam paydosu
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Birer birer açılır “gidebilmek kırları” 
Şimdi onun içinde bütün okullar tatil
Boş bulunmuş ağzından bir tombul kedi sızar
Isıtır parklarını bir rüya gecesinin
Olup biteni görür yaşamak denen katil

Gelgelelim göremez kanatlanırken aşkı
Bisküviden kızların bisiklet süren dili
Dönmez geç vakit eve şair ağırlamaktan
Göz ucuyla süzer de kaç hecelik menzili
Hiç sürünmeden geçer selam gibi uzaktan

İstanbul doğumlu; aslen Kayserili.
Yazmaya ilk olarak Kültür Dünyası ve İnsan 

Adına dergilerinde başladı. 1999 yılında Hüseyin 
Akın ile birlikte Ünlem dergisini daha sonra da 
Yansıma Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti. 

Bir süre Editör Kitap ve Kültür Dergisi’nin 
yayın yönetmenliğini yaptı. Şiir ve yazıları başta 
bu dergiler olmak üzere Edebi Pankart, Yedi 
İklim, Merdivenşiir, Dergah ve Karabatak ile 
muhtelif bazı dergilerde, Yeni Şafak ve Taraf 
gazetelerinde yer aldı. 

“Muhalif Şiirler Antolojisi” (Birey Yayınları, 
2003), “Sonsuz Karelerde Bir Çığlık: Mesut 
Uçakan” (Mavi Yayıncılık, 2009) ve ilk şiir kitabı 
olan Hayret Makamı (Çıra Yayınları, 2011) 
isimleriyle, yayımlanmış üç çalışması 
bulunmaktadır.

Kültür ve edebiyat sitesi kacakyolcu.com’un 
yayın yönetmenliğini yürüten Karaca, reklam 
yazarlığı ve editörlük yapıyor.

zihnin üvey çocuğu mudur bir türlü hayra yoramadığım bu düş
kendimden gayrı cümlesinin cem edildiği cüz
makbul müdür 
ben halkanın dışındayım devran bensiz dönüyor

/ buradan cinnete bir yol var eşiğinde duruyorsun
  eşik tüm eşikler gibi davetkâr ve gizemli
  içindeki esîr de ona eşlik ediyor
  yakacak gemin de yok
  yakmaya kibritin de
  esenlik seni bekliyor eşiği geçtiğinde /

şimdi can kıyısındayım gözümün önünde uzanan cennet
görünümlü bir cehennemmiş oysa cennet o kadar net
alımlı, dingin ve harfsiz buradan bakınca
düşlerim çözülüyor

gövdem narin bir gelincik gibi bir el dokunsa dağılan
yaprakları düşmezden düşüyor toprağa gölgem gibi
tavsayan bir hayatın zaman denizinde esrik
salınımı sonrası alabora sonrası hiçlik
birden boşalıyor zemberek tarihin sonu
zehir zemberek

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk orta 
ve lise öğrenimini  aynı şehirde gördü. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden Mezun odu. Maraş’ta 4 yıl 
öğretmen olarak çalıştıktan sonra Sütçü İmam 
Üniversitesine Asistan olarak geçti. 1996’da  aynı 
üniversiteden 1950 Sonrası Türk Şiirinde 
Bahattin Karakoç adlı teziyle yüksek lisansını, 
2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden  Orhan 
Kemal’in romanları üzerine Bir İnceleme adlı 
teziyle doktorasını tamamladı. Halen Balıkesir 
ünivesrsitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor

Mehmet Narlı, 1987 yılından bu yana Dolunay, 
Kırağı, Kanat, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Hece, 
Varlık, Dergah gibi dergilerde şiir ve  edebiyat 
eleştirileri; Türk Dili, Türkbilig, İlmi Araştırmalar, 
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde 
akademik yazılar yayımlıyor. 

Akademik Kitapları
1. Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir 

İnceleme, Kültür Bakanlığı 2002
2. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, 2006
3. Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları, 2008
4. Şiir ve Mekan, Hece Yayınları, 2008
5. Şiir Çözümlemeleri, Kriter Yayınları, 2010

Şiir Kitapları
1. Dil Kapısı, Öncükitap Yayıncılık, 2010
2. Ruhumun Evvelyazıları, Meb, 1998
3. Çiçekler Satılmasın, Dolunay, 1988

kaç sabahın eşiğine döküldüm gözleriniz kör olsun için
yüreğim soğusun için  üşümüş dualar  ısınsın için 

evime girdiniz kardeşlerimle kol kola  öldüm kaç kere
bunun için

kardeşlerim yani  dekoratif kutsal  hakiki oyuncular 
değil cehenneminiz değil hiç göğsüm üzerindeki

postallarınız
değil hatta kitaplarınız bile beni kurda yediren onlar 

anladım ki ya  ölüye yer var  aranızda ya köleye 
ben de solunuzdan girip öyleyse  sağınızdan çıkarım

solunuzdan yani uyuşmuş tarafınızın namussuz
yaşamından

sağınızdan yani silme köpürmüş ağzınızın ölçüsüz
bezirganlığından

ne güzel işgal ettiniz  ne ince jurnallediniz  ne puştça sattınız
hemen kutsanmış  efendiliğiniz için  üç kere: yaşasın ölüm 

yaşasın yaşayabiliyorsa zulümle karılmış toprağa basan
desin diyebiliyorsa buradayım ve sağım işte 

Mehmet Narlı 
YAŞASIN ÖLÜM
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1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

MAHMUT BIYIKLI



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

GİTSEM İYİ OLACAK
Mahmut Bıyıklı



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

GİTSEM İYİ OLACAK
Mahmut Bıyıklı



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

MEHMET AYCI



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

MEHMET AYCI



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

ADRES SUSKUNLAR YURDU
Mehmet Aycı



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 
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-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

ADRES SUSKUNLAR YURDU
Mehmet Aycı



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009
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1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri
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Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

MEHMET KURTOĞLU



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Mehmet Kurtoğlu

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

MORİA DAĞINDAN GELİYORUM



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

Mehmet Kurtoğlu
MORİA DAĞINDAN GELİYORUM



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

Mehmet Kurtoğlu
MORİA DAĞINDAN GELİYORUM



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

MUSTAFA BAKİ EFE



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

MUSTAFA BAKİ EFE



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

BANA HATIRALARINI ANLAT DOSTUM STEFAN
Mustafa Baki Efe



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

BANA HATIRALARINI ANLAT DOSTUM STEFAN
Mustafa Baki Efe



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

BANA HATIRALARINI ANLAT DOSTUM STEFAN
Mustafa Baki Efe



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

BANA HATIRALARINI ANLAT DOSTUM STEFAN
Mustafa Baki Efe



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009

NECDET KARASEVDA



1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)
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Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:
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1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde 
doğdu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde 
bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in 
Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu.

HaberKültür.Net sitesinin kuruculuğuna 
öncülük etmiş ve sanal ortamda ana gündeminden 
kopmadan günceli yorumlayabilen bir yayıncılık 
anlayışına destek vermiştir.

Hak Dostlarından Hatıralar,
Şehir Şiirleri
Ümmetin Olduğumuz Devlet Yeter
gibi bir seri yayınlanmış kitap çalışmaları 

bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte 
hazırladığı ''Sezai Karakoç'u Anlamak'' isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür yayınları tarafından 
okuyucuya sunuldu. Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk 
Can Kardeş Beyza Çocuk ve Cankardeş 
dergilernde yayınlanmıştır. Halen Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şube başkanlığını 
yürütmektedir…

biraz daha kalsam bu şehrin iniltili karmaşasında
kalbi kırılan karıncaların hesabı benden sorulacak
insanlar böyle her şeyi ayrıntılarıyla hesapladıkça 
ne rahmet inecek gökten ne yağmur dingin yağacak
nedendir diyorum bazen ne var bu kadar koşturacak
tamam dünya dönüyor ama bir gün o da duracak

yoruldu gönlüm görülmekten efendim de yorulacak
sahte şerhleri kalacak hayatın mesneviler kaybolacak
kağıttan kanunlar konulacak bütün kitaplar yakılacak
ah şimdi sustuğuma aldanma çok şey var anlatacak
ama ‘’vakit dar olsa gerek’’ gitsem çok iyi olacak

1990 yılından bu yana dergilerde şiir ve yazıları 
yayımlanan Mehmet Aycı, 1971 yılında 
Adana/Saimbeyli’de doğdu. Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden(1996) mezun oldu. Ankara’da 
yaşıyor. Mürekkep Ten adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 2007 yılı; Sonrası Şimendifer adlı kitabıyla 
da Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 
ESKADER’in 2012 yılı “yılın en iyi deneme yazarı” 
ödüllerini aldı…

Kitapları:

Şiir: Mor Kitap (1. Baskı 1997; 2. Baskı 2010), Aşk 
Bir Deniz Rüyası (1. Baskı 1999; 2.Baskı 2010), Yakı (1. 
Baskı 2007; 2. Baskı 2008; 3. Baskı 2010), Derin 
(1.Baskı 2008; 2.Baskı 2010), Bağdat Kitabı(2010), Dil 
Gölgesi(2010), Bunlar Yazmaz Kitapta(2010), Yalnızlık 
Vergisi(2010), Aramadığım Günler(2010), Muhtasar 
Türkiye Tarihi(2011), Mesafe Ayarı(2013), Zeliha’nın 
Ön Dişi(2013)

Deneme:   Serkisof Ahbabım Olur (3. Baskı. 2006), 
Mürekkep Ten (2007), Zehirli Ağaçlar Albümü(2007), 
Kahvede Kürt Var mı?(2009), Bunların Hepsini 
Okudun mu?(2009), Şirazlı Bir Türk Dilber(2010), 
Biblo(2012), Sonrası Şimendifer(/2012), Çarşaftan Kol 
Atmak(2013)

İnceleme- Araştırma: Nasreddin Hoca (3.Baskı 
2006), Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz(2004), 
Nasrettin Hoca Fıkraları(Ş.Çağlar’la birlikte; 2005), 
Nasıl Bir Kentin Lanetlisi Oldum?(2011)

Antoloji: İçinden Tren Geçen Şiirler(‘Mehmet 
Saim Değirmenci’ adıyla,( 2005)

89

Kimin babası mücrim hesabı o ödesin
Öyle kolay olmuyor Freud’la hesaplaşmak
Rüyasında üç defa Lopez’i gördü kesin
Yaşmak çözülegörsün hesaplara alışmak…

Alışmak mühim şeydir yıkasın bardakları
Kan görünce bayılan içimizde kim varsa
Kırılır ince keser ince belden yukarı
Fikir de ince şeydir çok düşün ve çıkarsa

Sonra başaklar çıkar sözcüklerden gemiler
Boşanır hesapsızca yağız kısrak geminden
Yüreğin ha terkide ha güvertede gider
Asacaksan şairi asmalı kaleminden…

1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ve A.Ü. Sosyal 
Bilimler ve İşletme bölümünü bitirdi. Çeşitli 
memuriyetliklerde ve idari görevlerde bulundu. 2008 
yılından bu yana Vakı�ar Genel Müdürlüğünde yayın 
müdürü olarak çalışmaktadır.

Bir grup arkadaşıyla Helezon (2 sayı), Yaz-gı (10 
sayı) ve Seyir Kültür ve Sanat Dergisini (13 sayı) 
çıkardı. Yazılarını ve şiirlerini Yedi İklim, Bir Nokta, 
Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, 
Türkü, İmaret, TYB Akademi, Şehir ve Medeniyet 
dergilerinde yayımladı. Milli Gazete’de haftalık 
düşünce ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Kırım’da 
yapılan ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne katıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa şubesi kurucu üyesi 
olup 2000-2008 yılları arasında üç dönem şube 
başkanlığı yapmıştır. Anadolu Yazarlar Birliği, 
İLESAM, GAP Gazeteciler Birliği ve TYB üyesi olan 
şair, TYB Ankara şube başkanlığını yürütmektedir. 

Yayımlanmış Eserleri:
Bana Kendini Anlat, Şiir, Yaz-gı Yay. Adana, 1998.
Hafızasını Kaybeden Şehir, Deneme, TYB Şanlıurfa 

Şubesi Yay. Urfa,  1999.
Gurbeti Olmayan Diyar, Şiir, TYB Şanlıurfa Şubesi 

Yay. Urfa,  2000.
Urfa Efsaneleri, Araştırma, Kent Yay.  İstanbul, 2005. 

(4 baskı) 
Çağa Küsen Leyla, Şiir, Rehavi Sanat Yay. Urfa, 

2005.
Ben Kendimden Yanayım, Deneme, Ares Yay. 

İstanbul 2005.
Kültür Şehri Urfa, Araştırma, Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. ( 3 baskı),
Şiir Şehir Urfa, Şiir Seçkisi,  Şanlıurfa Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü Yay. Ankara 2006. (3 baskı), 
Kültür ve İnançlar Diyarı Urfa, Belgesel, Şanlıurfa 

Kültür ve Turizm İl Müd. Yay. Ank.(İngilizce/ Türkçe) 
2006.

Hafızasını Arayan Şehir, Deneme, Tila Yay. 
İstanbul, 2007.

Geçmişten Günümüze Suruç, Ortak Kitap, 
İstanbul, 2008. 

Urfa Vakıf Medeniyeti ve Su, Belgesel, Urfa, 2008. 
Savaşın Âşıkları, Tiyatro, Yom Yay. İstanbul, 2008. 
Urfalı Nâbî, Bİyogra�, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü Yay. Ankara, 2008. 
Ben Yusuf Sen Züleyha, Şiir, Bİr Nokta Yay. 

İstanbul, 2009.
Çağın Divanesi, Rûbai,  Kişisel Yayın, 2010.
Bir Şehri Sevmek, Deneme, İstanbul Yay. İstanbul, 

2010.
Gâvur Mahallesi’nde Aşk, Roman, Kaldırım Yay. 

İstanbul, 2011.
Rıfkı Kaymaz Kitabı, (Hazırlayan), TYB Yay. 

Ankara, 2011.
İbrahim’in Nâzargahı Urfa, Gezi, Bengü Yay. 

Ankara, 2012.
Meliküş-Şuarâ Yusuf Nâbi, Biylogra�,  Ankara, 

2012
Ruhumu Kuşatan Şehirler, Deneme, Çizgi Yay. 

2013

-Bir Ahdi Atik Okuması-
I.
Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
İnanmak kolay oysa inkâr etmek zor
Hayatın anlamını ister İskender, İster E�atun’a sor
Olmazsa İbrahim, 
                            Musa,
   İsa’ya sor
İnan!
İnan güzel
İnkâr etmek zor!

II.
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş 
Oğlumu kurban ettim
Tanrı koç indirmedi gökten
İbrahim gibi şanslı değilim
İsa gibi ikinci kez dirilmedim dünyada
Bağışlamadı tanrı adağımı bana
Moria dağından geliyorum
İbrahim gibi yüz değil, kırk yaşındayım
Gücüm kuvvetim yerinde
Bir Sara yetmez bana 
Bir Hacer’im dahi yok!
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Tanrıya yakınım ama
Şeytana atacağım bir taşım yok!

III.
Aşia Rabbani ayininde şarap içmenin ne günahı var?
Ne günahı var ekmeği şaraba katık etmenin
İsa’ya inanmasam da Şabat’a inanıyorum
Çünkü tanrıların da dinlenmeye ihtiyacı var
Kolay mı yaratmak kâinatı
Sonra Âdem’i
Âdem’den Havva’yı
İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı…

Dinler azizlere ihale edilmiş
Azizler yalan ve iftiraya
Kararsız bir Petrus nasıl iman eder İsa’ya
Ya da nasıl güvenir Mesih
Nasıl teslim eder havarilerini ona
İsa ölümünden sonra dirilirken
İlk Petros’a görünmüş
Doğru mu acaba?
Sorsak Aziz Petrus’a
Bir cevap verebilir mi?
Kararsız kirli ruhuyla…

IV.
İsa her gün ölüyor
Her gün doğuyor
Mehdilik iddiasında bulunan deliler dünyasında
Peygamber değil, azizler üretiyor hayat
Ben bir ermiş dahi olamıyorum…

Filozo�ar yalanlar �lozo�arı
Peygamberler tasdik eder peygamberleri
Ben ne �lozof ne peygamberim
Moria dağında Aşia Rabbani ayini yapıyorum
İbrahim bana gülüyor, İsa bana acıyor
Vaftiz olacak bir su
Günah çıkaracak bir kilise bulamıyorum
Moria dağından geliyorum ellerim bomboş
Golgota’ya çıkıyorum sırtımda haçım
Meryem’i annem bildim Magdelena’ya aşığım!
Ben tanrıyı bir başka seviyorum…

1972’de Bursa’da doğdu. Balıkesir Dursunbey 
Karyağmaz köyünden.

Üniversiteyi Bursa’da okudu.
Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  

Doktora çalışmalarına devam ediyor.
Konservatuarda 4 yıl Klasik Türk Musikisi 

eğitimi aldı. Ney ü�üyor ve Tanbur çalıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfaş Genel 

Müdürlüğü’nde Kültür-Sanat İşleri 
Yöneticiliğinde bulundu.

Şimdilerde Bursa Emir Sultan Camii 
İmam-Hatipliği yapan şair, 

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanlığı 
görevini de sürdürmektedir.

 Çocuk edebiyatına yönelen şairin çocuklar için 
yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı olan

 “Kuş Defteri”1996’da ve 2007’de iki kez basıldı.
Bir gurup arkadaşıyla birlikte “Yolcular” adıyla 

bir dergi çıkardı.
“İpek Dili” , “Mavikuş” ve “Gece Nöbeti” 

dergilerinden sonra şiirlerini  “Yolcular” 
dergisinde yayınladı. “Salıncak” çocuk dergisinde 
çocuklar için yazdığı denemeler yayınlandı.

W.B.Yeats’ten şiir çevirilerinin yanı sıra 
E.Wallerstein’dan ve Abdülkadir Es-su�’den 
makale çevirileri yaptı. Dünya Çocuk Hakları 
Kongresi kapsamında Çocuk Vakfı yayınları 
arasında çıkan “Sevinci Eksik Şiirler” adlı şiir 
seçkisi kitabında yer aldı.

Eserleri:
Kuş Defteri / Çocuk Şiirleri

Bana hatıralarını anlat
Kıymetli dostum Stefan
Beyaz sakalından değil
Kendi yalnızlığından ürperen
Sarımtırak yüzüyle
Leon Nikolayeviç Tolstoy ile geçen
Ruhunun titremelerinden
Yarın artık bu dünyada olmaya bilirim
Gibisinden korkunç hayallerinden
Ve her şeyden vazgeçip
Bu dünyadan kaçıp
Bir trenle çıktığınız yolculukta
Tanrıyla karşılaşmanızdan 
O yapayalnızlığınızda
Küçük bir tren istasyonu olan Astapova’da
O tek katlı basık tavanlı
Kendine has kokulu
İçinde bir demir karyola
Ve kısık bir gaz lambası olan
Ahşap evin çalışma odasında

Bir kez daha anlat bana
O hayatının şiirini
Kendi hayatının şiirini yazdığın
Muhteşem günlerini
Dostum Stefan

Aklı başında olmamaya
Hayatı boyunca sadakatle bağlı kalan
Çektiği acılardan ve kederlerden kurtulmak için
Ve ölmemek için biricik çarem deyip
Günde onüç saat hatıralarını yazan
Hatıracı Casanova ile
Waldstein Kantonu’nun şatosunda
Geçen o zamanlarını anlat bana
Dostum Stefan

Casanova ile o yapayalnızlığınızda
Vefasız dostlarınız tarafından
Çaresiz bırakılmışlığınızda
Gelip geçmiş günlerdeki 
Ölüp gitmiş bütün dostlarınızı
Tek tek yeniden hayalinizde canlandırdığınız
Ve gizli bir sanata başvurup
Onları hayalinizde tekrar yaşattığınız
Ve hala yaşadığınızı ima ettiğiniz
O soğuk, yabancı, sıcaklığını yitirmiş şatodaki
Hatıralarını bir kez daha anlat
Anlat bana Stefan

Stendal’ın gerçeği anlatmak için
Başvurduğu yöntemlerini
Ve yalanlarını da anlat
Çektiği azaplarını
Gerçeği anlatmak için Stendal’ın
Romantik bir kisveye bürünerek

Birde o Viyanalı Dahi’nin
Kölelere ve tutsaklara özgü yalan sanatıyla,
Ruhuna zulmeden
Etrafındaki kaba saba
Yobaz taşralıların
Acımasızca maskelerini
Nasıl düşürdüğünü anlat

Nietzche’nin sevinci
Balzac’ın can kardeşi Stendal’ın
Kendine benzeyen
Kendi ruhuna yakın kardeşleriyle birlikte
Kurduğu o gecikmiş vatanında
Yıllar sonra geçen hatırlarınızı
Anlat Stefan dostum

Biz dostuz Stefan
Arkadaşız biz
Ve bazen yalan söyleyebiliriz
Kaybetmemek için birbirimizi
Ama sadece kaybetmemek için
Birbirimize gerçeği anlatmak için

Ve benim kağıtlara
Dökmekten korktuğum
Çekindiğim mahrem sırları ruhumun
Senin hatıralarında gizli Stefan 
Senin hayallerinde gizli
Hemencecik günışığına çıkarıvermediğim

Mağaralarda ve dağların karanlıklarında yaşayan
Işığa çıkmaktan ürken
Çıkarıverdiğimde bir pervasızın, bir basit zekanın
Ellerinde kayboluverecekmiş gibi olan
Hayallerim ve şiirlerim ve ürkekliğim benim
Senin hatıra ve hayallerinde gizli dostum Stefan

Anlat Stefan hadi anlat
Stendal’a yaptığın gibi
Beni yüz yıl sonrasına sıçrat
Şu bedbaht insanların elinden

Anlat bana Stefan
Kendi hayatının şiirini
Ve neden intihar ettiğini
Ben de anlatacağım sana birgün
Ölüp gitmiş yahut ortalıktan kaybolmuş
Dostlarımla yaşadığım zamanları
Şiirlerimi ve şarkılarımı
Ben de anlatacağım sana birgün
O sessizliklerimi
Dağlarımı 
Dostlarımı
Ve gecikmiş bir ölümün sırlarını

1975’te  Şanlıurfa’da doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenliğinden sonra 
Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon 

Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi, 

Ekonomi Fakültesi’nde “Yerel Yönetimler” 
alanında yaptı.

Çeşitli okullarda öğretmenlik, idarecilik yaptı.
Ulusal ve uluslararası konferans, panel ve 

sempozyumlara katıldı.
Çeşitli platformlarda Yazarlık Eğitimi veren 

şairin Star, Yenişafak gibi gazetelerde yazıları 
yayınlandı. 

Belgesel ve �lm denemeleri yaptı. 
İki dönem Türkiye Yazarlar Birliği Şube 

Başkanlığı yapan Karasevda, şu an Anadolu  
Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü olan 
şair, Harran Üniversitesi’nde ders vermekte ve 
kitaplar arasındaki yolculuğuna devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Necdet 
Karasevda’nın yayınlanmış eserleri şöyle:

ESERLERİ

Şiir:
1.Tükeniş Saati, 2001

Roman:
1.Mem ile Zin, Kırık Kanatlı Kırgın Kelebekler, 

I.Baskı 2001, 2.Baskı 2005
2.Dört, 2003.
3.Bişnev, 2004
4.Aşk ve Savaş, I.Baskı 20062.Baskı 2006
5.Vamık İle Azra, 2008

Kişisel Gelişim / Deneme:
1.Yazarlık Okulu 2010

Sinema / Kısa Metraj Film
1. Dört 2006
2. Yazmak 2007
3. Körocak 2013

Belgesel: 
Urfa’nın Canı Ciğeri – 2006

Senaryo:
1. Empati 2006
2.Kayıp İncil 2007
3.Kıvırcık Saçlı Bir Adam – Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 2009
4.Kocaman Eller - Teoman Sudor 2009
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Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

RABİA
Necdet Karasevda

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

RABİA
Necdet Karasevda

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

RABİA
Necdet Karasevda

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

NURAY ALPER  

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).
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-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
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belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden
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kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken
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şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
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NURAY ALPER  

IV
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yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

NURAY ALPER  

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!
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Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

Nuray Alper  
AŞK KASRINDA BİR AKŞAM

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

Nuray Alper  
AŞK KASRINDA BİR AKŞAM

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

Nuray Alper  
AŞK KASRINDA BİR AKŞAM

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).
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sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
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gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
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ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken
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şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

BENNU MUSLİ
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böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım
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şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 

100

Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

Bennu Musli 
SÖZDE KELİME

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

Bennu Musli 
SÖZDE KELİME

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

YUNUS EMRE ALTUNTAŞ

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

YUNUS EMRE ALTUNTAŞ

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).
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şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında
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gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

KANLA SELAMLANAN ŞAFAK
Yunus Emre Altuntaş
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böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”
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içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
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bu nasıl bir şarkıdır?
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sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

KANLA SELAMLANAN ŞAFAK
Yunus Emre Altuntaş

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!
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İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 

106

Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

BAHTİYAR ASLAN

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
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BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım
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IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
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Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 
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Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
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Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz
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Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım
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IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.
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IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”



Esma’ya…

içimin göğünde
çocuksu ırmaklar ölüyor rabia
bilekleri kesiliyor insanlığın
nil’in dudaklarında pıhtılaşmış kan,
fırat'ın gözlerinde damar damar intihar
bu nasıl bir yazgıdır rabia
bu nasıl bir şarkıdır?

evrensel kabiller dolaşıyor 
bebek habillerin düşlerinde.
sarhoş salonlardan yasak meyvalar,
�ks menü fermanlar ilan ediliyor durmadan.
uzak menzilli bu manşet üstü füzeler 
bu satırarası bombalar 
hangi çağın çağrısı 
bu kavruk, 
bu savruk hal nedir rabia?

dünyanın ortası koca bir kuyu
kuyular kazılıyor kuyu içinde
kuyudaki kim rabia, 
kuyaya atan kim?

ah rabia, 
ah esmer gölgesi insanlığımızın;
alnına değen bu sıcak
bu ölümcül dudak 
hangi haraminin öfkesinden gebedir?

herşeyin bir gölgesi var
çocukların neden yok rabia? 
dillerde koca bir kefen sessizliği 
gölgesi öldü çocukların rabia! 
eski kentin, bu esrik saatinde 
tılsımı bozuldu tüm uzun koşuların, 
konuşmaların! 
bir bir başı kesildi
tarçın kokularının gölgesinde 
büyüttüğün anıların. 
istasyonların, meydanların
hükmü yitiyor artık 
bitiyor en güzel şarkısı
mavi kırlangıçların. 

kelebekler sustu rabia.
şairler sustu.
tarihe gömüldü nehirler
şehirlerin nutku tutuldu.

***

ayağa kalk rabia!
“direniş” deyip 
devir tüm devlerini çağın!
devrim şarkıları büyüt meydanlarda  
yeniden dirilsin dudaklarda dualar,
tutsak leylaklar kurtulsun,
kınalansın serçe bakışlı akşamlar!

1983/Ankara 
İlesam üyesi olup Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim 

gören Nuray Alper, Milat Gazetesi'nin köşe yazarı.
Kardelen, Genç Kardelen, AY Vakti, Şehrengiz, 

Mavi Yeşil, Sığınak, Mavi Çınar, Ece, Diriliş, Size, 
Erciyes, Filbahar, Ortanca, Edebiyat Otağı, Lâlebeli, 
Poyraz Edebiyat, Vaveyla, TÖRE dergilerinde 
yayımlanan çalışmalarına Afyon/Kocatepe 
haber-sanat gazetesinin 'İz Bırakacaklar' köşesinde, 
sivastimes gazetesinde ve Türkiye Gazetesi'nde de yer 
verildi.

2007 yılında Zamanın Zeynebi  Derneği 
tarafından Nat-ı Şerif birincilik ödülünü

2010 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ 
Yayınevi işbirliği ile gerçekleştirilen yarışmada, Önce 
Zambakları Çaldılar Uykularımızdan isimli dosyası 
ile şiir dalında ikincilik ödülünü

2011 Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
'Kadın' konulu kompozisyon yarışmasında 'Tuvaldeki 
Su Tanesi' isimli çalışması ile birincilik ödülünü

2011 yılının Nisan ayında Urfa'da düzenlenen 
'Anadolu Yazarlar Birliği Naat Yarışması'nda 'Hasret 
Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım
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Çağından Damlayan Aşk' ile mansiyon ödülünü

2012 BİLSAM, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Malatya Belediyesi Kültür AŞ. tarafından 
düzenlenen Ulusal şiir ve Kısa Öykü Yarışması'nın 
şiir dalında mansiyon ödülünü

2013'te sözlerini Ferhat Sarmusak ile kaleme aldığı 
"Al Rengi Kandan Kıymetli" isimli şiiri, TRT Çocuk 
Şarkıları Beste Yarışması'nda mansiyon ödülünü

2013’te Necip Fazıl Kısakürek'i anma etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından üniversiteler işbirliği ile 
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Yükseköğretim öğrencileri için düzenlenen "Necip 
Fazıl Kısakürek'e Şiir" yarışmasında "Hasretin Billur 
Serenadı" isimli eseri ile şiir dalında birincilik ödülünü

2013 Gençlikten Necip Fazıl Kısakürek'e Mektup" 
yarışmasında "Söz Makamında Birkaç Damla Vecd" 
isimli eseri ile ikincilik ödülünü

2013 Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 
9. Geleneksel Şiir Yarışması'nda, aruz dalında "Vuslata 
Hicret" isimli çalışması ile mansiyon ödülünü

2013 Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Dilaver Cebeci Şiir Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü

Almaya hak kazanmıştır.

 “Önce Zambakları Çaldılar Uykularımızdan” isimli 
ilk kitabı Akçağ Yayınları tarafından çıkarılmıştır.

Akşam aşkın haşmetinden bölünür bin parçaya 
Secde eder su ateşe; gün giyince sahrayı 
Bismihu’nun gözlerinden dökülür dar-ı dünya 
Ellerimden alır hasret, kalp odunda çırayı 
Bana sükût verir yollar, yâre sonsuz mısrayı

Gülüm güle güle gider; gül busesi desende 
Gülüm yürür can içinde; gülemem “gül! ” desen de 

Parmaklarım yangın izi, dudakların kaç bahar 
Su yorgunu düşlerinde hangi nehrin ağrısı 
Bir duadan kopup gelen varlığına aşikâr 
Seherlerin baş ucunda kutlu ebet çağrısı 
Seni bulmak ne çok sabah, ne çok gece yarısı 

Yardan yâre kondu gönlüm; yarını hâryaremin
Yârim yarını sorunca desinler ki; “yâr emin” 

Zikrin edep mektebinde bilmesinler ismimi 
Nigârıyım hem nihânı gözlerinin bezminde
Fena�llah bekasında kaybederken cismimi 
Ateş aşktan murat alsın ötelerin cezminde
Akıl ilim tahsil etsin, can cananın feyzinde 

Günah mıdır; gün âhından saklamak güneşimi 
Günahımdan kıskanırım; bulmasın gün, eşimi 

Nasıl gezer derunumda kıskançlık saltanatı 
Yıldızların ışığını gözlerinden tanırım 
Nice sözden sakınırım güzellik sanatını 
Rüzgâr geçse kirpiğinden, ağyar öptü sanırım 
Özündeki sonsuzluğu yokluğuma banarım 

Halkı Hakk’a hasreden nur; ruhum ruhuna hasret 
Hasretinden erirken har sözü sükûta hasr’et. 

Yağmur yüzlü çöl muştusu, dağ duruşlu rindane 
Hikmet bakar, vuslat susar her rahmede bergüzar 
Arza hece, arşa gece yağarken tane tane 
Sırrolmada yüreğinin dokunduğu her diyar 
Firkatinle çiçek açar tutunduğum ahuzar

Düşünmeden bir lahzacık; düşüne düşüversem 
Gözlerinin semasına bendeki düşü versem 

Beklemez mi can ezelden ömrünün divanında 
Omuzumda kaç asırlık kâlû belâ coşkusu 
Tükenmekten geliyorken hep diriliş anında 
Ruh katlidir ayrılığın bir nefeslik korkusu 
Nefsim yanar, �krim yanar; ellerinde yanar su 

Dilim dilim sükûtlara bölünsem de dil şaddır 
Dilim dünya sürgününde, hâlim yine dilşaddır. 

Ey yok içre varlığına bin belayla kandığım 
Sonra kalkıp varlığında yokluğumu andığım 
Bir lahzacık gülüşüyle derdi derman sandığım 
Duyulunca ayak sesi secdeye kapandığım 
Ey çöl iken yağmurunda zerre zerre yandığım 

Ah efendim! Arz ederim; siz okyanus ben deniz 
Lâl tanesi sözlerimle olmak şeref bendeniz

1990 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
doğdu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Devlet 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi son sınıf 
öğrencisidir. Makedonya Türk Edebiyatında 
üçüncü nesli oluşturan genç kuşak şair ve 
yazarlardandır. Makedonya’da yayımlanan ‘Yeni 
Ba-kan’ gazetesinin yazarlarından olup, “Köprü” 
edebiyat dergisinin de yayın kurulu üyesidir. 
Makedonyagenelinde düzenlenen şiir ve deneme 
yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. 2012 
yılında “Ukde” isimli şiir kitabını yayımlandı.

Sözün tesellisi kaldı: 
söylenmemiş olan - izlenmemiş yolun
Neler verdim: Aldım mi bilmiyorum ?
Perişanlık ehli ellerim asıldı boynuna : 
Tutamadım sonra farkındalığın anlamlı ucundan
Söz, sesli har�erin ihtimali midir ?
Bir söz nereye kadar uzayıp gider : 
Bu bir teselli mi ? 
Açılan kapılardı : 
kelimeler dadandı ucu açık ve keskin 
Saplanan : 
büyük derecelendirilmiş sözler

Boğazım söyleyeceklerime aç kaldı : 
sözü sana yakıştıramadım/ seni sözün içine koyamadım
Dudaklarıma asıldı : 
trenler, gemiler , kuşlar 
Sevdiğim , mektup haliyle başladığım … Sana ait sözler :
Şiir arayışlarının içinde yaşayan bir kuşsa eğer
Eğer havalanmışsa saçların, kanatlarda takılıysa umutların
Gemi geçsin baktığın her denizden
Denizleri taşıyan trenler geçsin o zaman gözlerinden

Kayseri doğumlu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de Yüksek Öğrenimini ise Bursa’da 
tamamladı. İlk şiir ve hikâye çalışmalarını lise 
yıllarında yayımladı. Üniversite eğitimi sırasında 
pek çok dergide yazı, şiir ve makaleleri yayımlandı. 
Şehrengiz, Ahenk, Alize, Revizyon ve Atlılar ilk 
çalışmalarının yayımlandığı dergilerdir. Yeni 
Dünya Dergisi yayın kurulu üyesi olan şair bir 
dönem Ahenk Dergisi Genel Yayın 
Yönetmenliğini de yürüttü. Halen Karagöz, Aşkar, 
Mahalle Mektebi, Değirmen ve Yenidünya başta 
olmak üzere pek çok dergide edebi, �kri ve aktüel 
çalışmalarını yayımlamaya devam etmektedir. 
TYB Üyesi olan şair bir dönem TYB Bursa 
Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev yaptı.  Evli 
olan şairin Melikşah ve Zeynep Şiir isminde iki 
çocuğu bulunmaktadır.

Başını dik tut bu ölümlerde güzel haberler saklı
Yeni bir günün şafağından salınıyor rüzgârlar
Aşağılara doğru aşağılara
Geçmişten miras kıssalar taşıyorlar yakalarında
Kızıldeniz’de bir �ravun tövbesi, Nil’de yanık bir bebek sesi
Yalnız sanma kendini ey kutlu sevdanın nidâsı
Elbet mazlumların da sığındığı Rabbi var!

Tur dağına nazar eden Yaradan’ın izi var toprağında taşında
Akletmeyen, ders almayan �ravunlar için nice işaret
Çekirgeler sahrada emir bekliyor bak
Ebabiller heyecanla uçuşuyor semada
Yusuf ’u ağırlayan zindanlardan çağrı var
Ey zamanı bir çağlayan gibi taşıran hakikat
Gölgende Mısır’ı ağırla onları müjde sağanağıyla kar

Sihir değil bu cadde sokak neden bunca kırmızıya boyanmış
Musa’nın ayeti, Yusuf ’un adaleti, Süleyman’ın çağrısıdır olanlar
İpin ucu gergin ipin ucunda tüm zalimlerin öfkesi
Yanılmaz bir Allah’tır şehadet diye koşan erlerin gönlünde
Ölümlerden derlenmiş cennet çiçekleri göğsünde
Gidiyorlar bak gidiyorlar asra doğru
Kurşunların üzerine yürüyen adanmış nice İsmail’ler var

Uyandı uyanacak olan uyandı açtı gözlerini
Damarından akan kanla yudu Mısır onca yılın tozunu endişesini
Tereddüt yok artık, endişe yok bakışlarda
Kork ey zalim, kork �ravunun arzusu, kork yaklaşandan!
Anam bacım kardeşim dedem ahvadım hepsi yollarda 
Hak rızası semadan tebessüm ediyor düşen bedenlere
Müjdeler olsun müjdeler olsun ey Nil gözyaşına kardeş geliyor
Kanla selamlıyor şafağı Mısır’ın elleri
Kan gövdelerden yürüyor Hakka doğru
Yedi kat semadan Son Nebi’nin sesi duyuluyor
Bu yağmur da ne bu körpe bedenler hangi Rahmetin tecellisi deme
Hak gelir batıl zail olur tüm âlemde
Selam olsun El Benna’ya selam olsun Kutup’a
Selam olsun Mısır’ın kahraman halkına
Yarın şimdi çok daha yakın
Müjdeler olsun yitik cenneti doğuran analara.

Bahtiyar Aslan 1971 Kahramanmaraş Elbistan 
doğumlu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Kahramanmaraş’ta okudu. 1988 yılında Fırat 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okumaya 
başladı. Okul sıralarında arkadaşlarıyla beraber Nilüfer 
dergisini çıkardı. 1994 yılında Araştırma Görevlisi 
olarak Muğla Üniversitesinde çalışmaya başladı. Yüksek 
Lisans çalışmasını burada (1998), Doktorasını İstanbul 
Üniversitesinde (2010) yaptı. Bir süre Ardahan 
Üniversitesinde çalıştı. Hâlen İstanbul Kültür 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışıyor. Türk Edebiyatı, Yedi İklim, 
Dergâh, Bizim Külliye, Nilüfer gibi dergilerde şiir, 
deneme, eleştiri ve hikâyeleri yayımlandı. Aslan’ın üç de 
basılmış eseri var: Su (şiir), Günebakan 
(deneme-eleştiri) ve Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi 
Yok (hikâye).

BİR

I

şeylerin ikimizin arasından geçen ikizi var çoktur
köpek ağızlarla ta sınırlara varan kelimelerin
kösnül ceplerde şiir olarak dolaştırılan piyasacı ve �yakalı
ya da a�li mi demeli o meşhur yokuşların
kızıla boyalı ağızlarında durup
kös vuran ve belki de bilmeden ne varsa vuran lirik duruşlu
-ayna mı geliyor aklımıza kim durup bakacak
kim nasıl bilecek aklının yansımasını çok jöleli şiirler yazılırken-

babil yokuşu diye bir yer mi vardı a kadın

sonra bir kuş mudur yoksa bir bardak çay mıdır dumanı tüten
ya da meşrutiyet’te vurulan hürriyet sevdalısı
bir tramvay mı?
kim bilir ve kim sorar korkudan
borazan bakır ya da tunç mudur ne fark eder 
tecim sona erer ve perde iner aniden a�fe jale (…)
o şair ki naif ve ha�f adımlarla yürür yüksekkaldırım’da
belki sıvaslıdır belki tokatlı yan bakarak tokatlıyan’a bir şaire öfkesinden

barok bir taşralı bakışı nasıl durursa yağmurun altında

II

gövdenizde olmayanı yok sayarak büyük meydanları nasıl da doldurdunuz
hepsi birer kalem olan ve incecik bir karın örtebileceği
erirken yazdıkları ne varsa
akıp gidecek lağımların öfkeli bir şiirde geçen anlamıyla birlik
ama çağdaş gazel lirik bunalımın sabık öyküsü
ne büyük la�arın volta attığı izmarit ve şaraptan ibaret

kanına girilen bir şiirin yanına yaklaşarak esrik bir davulun gövdesiyle

kral agamemnon yahut yehuda kibrit kokusu kadar
iki adamı iki karşı dama oturtup nasıl uzak bir satranç oyununda
ama siz dama dememi beklemiyordunuz değil mi
öyleyse şah ve mat
kalenin düzüne gerçek bir mısraa benzeyen yollardan geçerek
sırıkla atlamak hüneri en yeni imgenin üzerine kalın ve gerçek

senin boynun ince miydi kapıyı açarken

III

şathiyede küfür küfürde şathiye bakışlı kadın
şehveti ve güvercini aynı şapkadan çıkaran bir şey var aramızda
bir elinde hegel bir elinde hâfız
kaldırımlı adımlarla çıkıp gelmiş güllerle şirazdan
württembergden soğuk bakışlı bir yağmurla birazdan
bizim kanımızın dirhemi şiirle mi ölçülür istifhamıyla dopdolu

-fakat eloğlu felsefe yaparken beyoğlu züppeliği kadınlı erkekli ya da-

hangi korsan gemisinin yelkenlerini şişirir kelimeleriniz
nefesiniz hangi limana yetişir hiçbir fırtınada sınanmamışken
nefsinizi şişiren azot
asfalt yüzlü şairler ordusu nasıl bir kabaredir
ülkenin en geniş kollu adamlarının ceketinden çıkardığı kirpilerin gözünde

kirpiklerinde rimel kaç beyit eder eski ağızla a canım

KAR DEFTERİNE YAZILAN
Bahtiyar Aslan

IV

böyle yorumsuz bir şiirin kıyıya ulaşması nasıl olacak kim bilir sorusunda
en önde parmaklarını şaklatan bir şaklaban
fakat doğru mu ne çağların soylu sanatı soysuzların elinde
ama bir türküde bir güzel bir kere görünür camekânda
sonra yanar bir akşam güneşiyle -bir fotoğraftır-
örümceğin ağından bir taş geçer bir mektubun külüne yağmur düşer gibi

böylece burada kaç noktalı bir şiirin öksüzü
“benlerini sayamadım kareden”
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V

bir cafede(!) kalın gözlüklü bir hanımla cafe-latte yahut biraz viski-çikolata
yazmadığım şiirler annesi dil olan öksüzleri doyurur 
fakat dar geliyor değil mi size de dünya fakat ben
fatih’te bir türbenin eşiğinde varoluşçu bir zihinle yokluyorum dünyayı
sizi sözden arınarak sevmek mümkün mü
oysa bu mısra tanrıya yazılmıştı türbeyle tribün arasında

HAYY ALLAH 
hangi istasyonda iniliyordu tabuttan unutturdunuz
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VI

kardan adamların kara kalemle kar defterine yazdıkları şiirdir bu 













Balıklıgöl Şiir Akşamı

2013

şiir seçkisi


