Türk Dili’nden…
2013 yılı Türk Dili için verimli geçen bir yıl oldu.
Hemen her sayısında yeni bir yazarımız katıldı aramıza. Bu bize güç ve heyecan verdi.
Günümüz edebiyatının seçkin yazarları ve şairleriyle her sayıda gerçekleştirdiğimiz edebiyat söyleşileri dergimize farklı bir soluk ve renk kattı.
Çağdaş Türk şiirinin öncü ve sembol şairlerinden Necip Fazıl ve Sezai
Karakoç’un ölüm ve doğum yıldönümleri dolayısıyla hazırladığımız dosya ve özel
sayı okuyucularımız tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Mayıs sayımızda, ölümünün 30. yıldönümü münasebetiyle Necip Fazıl özel bölümü, Aralık sayımızda
ise doğumunun 80. yılı münasebetiyle Sezai Karakoç’un Şiiri özel sayısı yer aldı.
Türk Dili 2014 yılında da yazıları, şiirleri, öyküleri, denemeleri ve tanıtmaları, hazırlayacağı özel bölümler, özel sayılar ve edebiyatımızın seçkin yazarlarıyla
gerçekleştireceği söyleşilerle günümüz edebiyatının nabzını tutmayı sürdürecektir.
Dergimiz 2014 yılının bu ilk sayısında sayfalarını İsmail Sert’in özgün çizgilerinden biriyle açıyor.
Cevdet Karal, Belki Ben Çağırdım başlıklı uzun şiiriyle sizleri güncelin tozundan ve dumanından şiirin derin sularına çağırıyor. Şiirleriyle dergimizin sayfalarını
süsleyen diğer şairler de öyle: Ahmet İnam, İrfan Çevik, Ali Sali, İsmail Karakurt,
Mehmet Aycı, İbrahim Yolalan, Bilal Can, Nurettin Durman, Rasim Demirtaş.
İnanıyorum ki, şiir hepimize iyi gelecek.
Say Taşı Öyküleri Halime Toros’un incelikli, yer yer acıtıcı dokunuşlarla, yalın,
damıtılmış, süzülmüş bir dil işçiliğiyle ördüğü sizin hikâyeniz. Sizin karşılaşmanız.
Yılmaz Yılmaz’ın Mücteba’nın Gördüğü öyküsü de öyle, Şerife Durna’nın Örümcek Ağı öyküsü de. Bu sayının diğer öykücüsü de Abdulkadir Hayber.
Dil ve edebiyat yazılarıyla Hamza Zülfikar, Durali Yılmaz, Milan Adamoviç,
Ömer Zülfe; Kitaplık ve Gündem bölümündeki tanıtma, değerlendirme ve anma
yazılarıyla Mehmet Öztunç, Betül Özbay, Kerem Aydıner ve Nail Tan bu sayımızın
diğer yazarları.
Edebiyat söyleşilerinin bu ayki konuğu günümüz Türk şiirinin usta şairlerinden
Haydar Ergülen. Konuşmasının bir yerinde şöyle diyor Ergülen:
“Dünyayı ve hayatı bir armağan gibi görüp, bana düşenin de buna yeni bir
armağan ya da armağanlarla mukabele etmek olduğuna inanırım.”
Bu güzel ve oylumlu söyleşiyi dergimizin yazarlarından Mehmet Öztunç gerçekleştirdi.
İlgiyle ve severek okuyacağınıza inanıyorum.
Yeni sayılarda buluşmak üzere iyi okumalar dilerim.
Ali KARAÇALI
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