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Sunuş

Yeni yılın ilk sayısıyla birlikteyiz. 
Sanatın, edebiyatın ve düşüncenin devindirici, dönüştürücü ve yenileyici gü-

cüyle yol aldığımızın bilincindeyiz. Hâlâ ve ısrarla dilin mucizevi gücüne inanıyo-
ruz. Bu yüzden şiiri, öyküyü, denemeyi, eleştiriyi, daha genel bir söyleyişle Yazıyı 
önemsiyor ve önceliyoruz. 

Türk Dili olarak, adımızın esinlediği bütün çağrışımlar ve yüklediği sorumlu-
lukla, yapabildiklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her sayı bizim için yeni 
bir başlangıç, yeni bir coşku kaynağı oluyor. Her sayıda yeni yazarların, şairlerin 
aramıza katılması umudumuzu artırıyor.

Daha önceki sayılarımızda da sıklıkla vurguladık. Amacımızın, Türk Dili’ni, 
her yeni sayısıyla daha nitelikli, daha kuşatıcı bir dil ve edebiyat iklimine taşımak; 
ortak değerimiz Türkçe etrafında bütün edebî değerlerimizin özgün renkleri ve ton-
larıyla kendine yer bulduğu; iyi öykünün, iyi şiirin, iyi yazının yayımlandığı bir 
dergi hâline getirmek olduğunu, bunun için de dile ve edebiyata emek vermiş bütün 
yazarlarımızdan katkı beklediğimizi mütemadiyen belirttik. 

Bu çağrımız zaman içinde karşılık buldu ve her sayımızda yeni yazarlar ve 
şairler katıldı aramıza. Gelen her yeni isim bize güç ve umut verdi. Onlarla çoğaldık, 
büyüdük.

Türk Dili için 2014 yılı oldukça yoğun ve verimli geçti.
Her sayıda bir söyleşi geleneğini sürdürdük. Edebiyat dünyamızın seçkin isim-

leri: Haydar Ergülen, Mehmet Narlı, İbrahim Yıldırım, İskender Pala, A. Ali Ural, 
Enver Ercan, Cemal Şakar, Hüseyin Atlansoy, Oğuz Demiralp, İhsan Deniz, Şavkar 
Altınel yıl içinde kendileriyle söyleşi yaptığımız şair ve yazarlarımız oldu.

Mekân-Hafıza-Edebiyat, Şiir Nöbetinde Kırk Yıl: Ebubekir Eroğlu, Öyküdeki 
Şiir-Şiirdeki Öykü, Nurullah Ataç, Halide Edip Adıvar başlıklarıyla hazırladığımız 
özel bölümler ilgiyle ve beğeniyle karşılandı. Özel bölümlerimiz yeni yılda da farkı 
konular ve temalarla devam edecek.
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Dergimiz için 2014 yılının en önemli olayı kuşkusuz Aralık (756.) sayısı olarak 
yayımladığımız Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı oldu. Şair ve yazar Mus-
tafa Ruhi Şirin’in editörlüğünde hazırladığımız ve yayımlandığı andan itibaren aka-
demi ve edebiyat dünyamızda büyük ilgi gören, zengin içerik ve özenli tasarımıyla 
da dikkatleri çeken, 888 sayfalık bu özel sayımız, yayımlandığı ay içinde Türkiye 
Yazarlar Birliğinin 2014 yılı Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri’nden 
Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü aldı. 

İlgi ve takdirleriyle bizlere güç veren herkese ve Türkiye Yazarlar Birliğine 
içten teşekkür ederiz.

Türk Dili 2015 yılına, beğeneceğinizi umduğumuz yenilenmiş tasarımıyla, yeni 
katılan yazarları ve şairleriyle merhaba diyor.

Bu sayıda ilk kez bir öyküsüyle aramıza katılan değerli öykücümüz Handan 
Acar Yıldız’a, denemesiyle Uğur Kökden’e, şiirleriyle Muhammet Yakupi ve Ömer 
Yalçınova’ya hoş geldiniz diyoruz.

Yeni sayılarda, yeni şiirler, öyküler ve yazılarda buluşmak üzere iyi okumalar 
dileriz.

Ali KARAÇALI


