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İnsancıl Mart 2017 Sayısından 

1 Günova Sepin – İnsan Kayıp (Şiir) 

2 Betül Çotuksöken - Felsefenin Gör Dediği: Felsefe Tarihi: Antropontolojik Okuma 9 

Ortaçağda kavramların ve onların dildeki karşılığı olan sözcüklerin ve/veya terimlerin nasıl oluşturulduğuna ilişkin öylesine 

ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır ki, zaman içinde insansal olanın daha ağırlıklı bir biçimde öne çıkması âdeta kaçınılmaz 

olmuştur. Öyleyse, daha şimdiden, nerede kavramlarla ve terimlerle ilgili çalışma varsa, orada ister istemez antropontolojik 

ya da insan varlık bilgisel olan kendisini gösterir önermesini kolayca kurabiliriz.  

6 Baran Ayzer – Saat Beş Şiiri (Şiir) 

7 Sibel Özbudun–Temel Demirer – Bir “Eleştiri”ye Kısa Kenar Notları 

Ancak uzun yıllardır, ‘İnsancıl Dergisi’ne taraf olmanın sorumluluğuyla belirtmeden geçmeyelim: İnsancıl Dergisi’nin onlarca 

yıl geriye uzanan tarihinde yukarıdan, üst perdeden konuşanların çoğunun şimdi esamesi okunmazken; İnsancıl’ın, Cengiz 

Gündoğdu’nun hâlâ ‘iğneyle kuyu kazmak’ ısrarıyla ayakta olduğuna tanığız. 

11 Berrin Taş – Hep Yolda 

5 Şubat 2015 

İnsancılda şiirleri beğenmeyenler bana apaçık saldırmıyorlar. Yandan yandan kışkırtmak istiyorlar. Adımı anmadan ya da 

beni pek önemsemiyormuş havalarında İnsancıl’da yayımlanan şiire saldırmak istiyorlar. Üstü kapalı bir saldırıyla karşı 

karşıya olduğuma göre ben de adlarını anmadan görüşlerimi yazacağım. Aradaki ayrım şu. Ben görüşlerimi apaçık dile 

getirebilecek cesareti gösterebilirim. Sinsi değilim. Korkak değilim. 

15 Deniz Saraç – Mevsimsiz Fırtına Zeynep Alpaslan 

İnsancıl Şiir Atölyesince gelenekselleştirdiğimiz her ay bir şairi anma, anımsama, yaşatma etkinliğimizin Ocak ayı konuğu 

aramızdan, İnsancıl Atölyesinden biriydi. Saygıdeğer, sevgideğer Zeynep Alpaslan. Zeynep'i, benim deyişimle Zeynom’u 

anlatmak zor, keyifli, coşkulu bir deneme. 

16 Kemal Güler – On Üç Deniz İçtim (Şiir) 

17 B. Sadık Albayrak – Cumhuriyetteki "Yaban”ı Ütopyada Aşmak 

Kadronun çıkışıyla Yaban’ın çıkışı denk geldi; kapanışıyla Ankara romanı buluştu. 

Yakup Kadri, Ankara'da bu kez daha uzun bir süreç içinde inkılâbın eksiklerini, yanlışlarını tartışmaya açar. Kurtuluş 

mücadelesine katılanlar yalnız er Mehmet Ali'nin köyünde değil, inkılâbın kalbinde, Ankara'da da "yaban" durumundadırlar. 

Üstelik 1921 yılında değil, 1930'larda da; Yakup Kadri şahsi çıkarların ayrıştırdığı bir Ankara'da bu durumdan kurtuluşu, 

üstünden daha birkaç yıl geçmeden parça parça olan bir Ankara-Cumhuriyet ütopyası kurarak sağlamaya çalışır. 

21 Eda Çığırlı – Artık Yağmurdan Sonra Çıkmaz Oldu Gökkuşağı (Şiir) 

22 Mustafa Günay - Fahri Erdinç'i Hatırlamak ve Birkaç Soru Yüzyıldır Nereye Gidiyor Tarih, Türkiye ve Edebiyat 

Fahri Erdinç, Sabahattin Ali’nin öğrencisi ve dostudur. Ali’nin öldürülmesinden sonra o da iki arkadaşıyla Bulgaristan'a 

gitmeye karar verir. Ülkesinden uzakta, kendini bir anlamda gurbette hissetmiş olsa da edebi çalışmalarında yurdundan ve 

yurdunun insanından söz eder. Kendisi uzakta olsa da yüreği ülkesinin insanıyla çarpar, onun sorunlarını ve mücadelesini 

edebiyat çalışmalarının konusu yapar. 

 



 

 

 

 

25 Asım Öztürk – Konuşmadan (Şiir) 

26 Yusuf Çotuksöken – Bilinç ve Bilinçlenme Üzerine (Deneme) 

İnsanların genel olarak toplumsal ortamda yaşanan herhangi bir sorunundan söz edilirken, yapılması gerekenler istenilen 

düzeyde olmayınca, ilgili kişi ya da kesimlerin o konuda bilinci olup olmadığı sorgulanır. İlginçtir, tam da bu noktada, 

insanların bilinç konusunda durup düşündüklerine, somut bir tanım denemesi yaptıklarına pek tanık olunmaz... Oysa biraz 

düşünebilsek, "bilinç"in "olay ve durumlar karşısında akılla yapılan bir sorgulama" olduğunu kolaylıkla anlayabileceğiz. 

30 Hasan Akarsı – “Yeni Bir Yaşam” Öyküleri 

Fehim Yurdal, öykü yapıtlarına "Yeni Bir Yaşam" adlı öykü yapıtını ekledi. On beş öykünün yer aldığı yapıta Cengiz Gündoğdu 

yazdığı yazıda, Yurdal için öykünün araç değil, amaç olduğunu, karakterlerin "bizim insanımız" olduğunu, olay örgüsünün 

sağlamlığını vb belirtir. 

31 Zeynep Alpaslan – Eril Dilde Kadın 

Yıllar boyunca kadından saklanan bir gerçek var. Bu gerçeği arayıp çıkarmadıkça, kadınlar "bu, bizim yazgımız" deyip, 

kendilerine sunulan olumlu ya da olumsuz her şeye katlanmak zorunda kalacaklar. Toplumları tekellerinde tutmaya çalışan 

erkeklerin kadınlara giydirmiş oldukları, onun adına kadın sorunu dedikleri iş gerçekte sorun değil sorumluluktur. 

32 Hasan Çapik – Şiirler 

33 Sinem Er – Kadın Olmak 

16. yüzyılda 'kadın insan mıdır?' tartışmaları yapılıyordu. İnsanlığın daha ilk başında Adem'in topraktan Havva'nın ise 

Adem'in kaburga kemiğinden yapılması kadını ikinci plana atmaktaydı. Böylece erkek, uygarlığın ve kültürün yaratıcısı 

olarak görülmüştür. Kadın, erkeğin gölgesinde sadece cinsel bir obje olarak kalmıştır. 

35 Neriman Çelik – Hapishaneden Notlar (Şiir) 

36 Nurşen Aydoğan – Kadın Cinayetleri 

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa 

Konseyi Dönem Başkanı da olan Türkiye'nin çabalarıyla, ilk kez11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmıştır. İstanbul 

Sözleşmesi olarak da bilinir. Avrupa'da bir ilktir bu! 

39 Deniz Banoğlu – Dünya Üşüyor Çocuk (Şiir) 

40 Fehim Yurdal – Yazı (Öykü) 

İşte şimdi işin bitti Savaş Aydoğdu. Yıllardır beklediğim hatayı yaptın. Artık elimden kurtulamazsın. Yirmi yıldan fazla oldu 

dergiyi çıkaralı, en sonunda elime düştün işte. Dergiyi benim sayemde çıkarmaya başladın aslında. İlk zamanlarda aramız 

çok da iyiydi. Dergide birçok yazım çıkmıştı. Edebiyat üzerine, tiyatro üzerine...  

43 Müge Yılmaz – Kavuşmak (Şiir) 

44 Erkan Öztürk – Münevver’in Acıları (Öykü) 

O buğulu vitrin camının ardından yeni gelen kitaplara bakarken, ben dükkânın içinde kitap yığınlarını ayırır, gazete ve dergi 

tomarlarını toparlar, siparişleri hazırlar, çok geçmeden üşüdüğünü fark edip elimle “içeriye gel” işareti yapardım O'na. 

46 Rasim Demirtaş – Okul Çıkışı (Şiir) 



 

 

 

47 Berrin Taş - Cengiz Gündoğdu'yla SANATTA STAR SİSTEMİ üzerine söyleşi 

Cengiz Gündoğdu; "yazının dalkavuğu... ödülaldıkta kimin ödülünü alıyorsa onu över. " 

“Anlam boyutuna geldikte yazarın amacı okurun anlam boyutunu daraltmak mı genişletmek mi bunu bilemem. Tolstoy'da 

biliyoruz. "Ben bu Tatar'ı niye yazayım" diyor. Tolstoy gerekli olanı anlatıyor. Nesneleri yerine göre kullanıyor. Tolstoy, 

okurun anlam boyutunu genişletmek istiyor... genişletiyor da.” 

55 Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi 

9 Ocak Pazartesi 

Benim köklü bir biçimde inandıklarıma, başkalarının inanmaması beni ilgilendirmez. Ben yolumu sürdürürüm. Ben sanatta 

star sistemi adlı yazımı yazdığımda tek kişiydim... n'oldu... aradan yıllar yıllar geçti... Kemal Ateş "edebiyatta starsistemi 

kavramını da ilk kullandı" diyor... adımı da anıyor... Cengiz Gündoğdu diyor. Kim bilir ne dokuncaları göze aldı Kemal Ateş. 

Benim adımı olumlu kullandın mı starcılar not eder o kişiyi. 

 

 

 

 


