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SAİT EDİP AKDAĞ

Konya’nın bir Yörük kasabasında doğdu. Liseye başladığı yılda, 
‘Öğretmenler Günü’ şiir yarışmasında birincilik kazandı. İlk şiiri 
Türkiye Çocuk Dergisi’nin 73. sayısında, 15.11.1984 tarihinde ‘Dilek 
Taşı’ başlığıyla yayımlandı.

1990’dan itibaren üç sene, aylık yayımlanan Tepe Edebiyat dergisi 
kadrosunda yer aldı, yazı ve şiirleri yayımlandı. Konya Barosu Dergisi 
ve Konya’da yayımlanan Eylül dergisinde şiirleri yayımlandı. Şiirleri, 
Türk Dünyası Şairler Antolojisi’nde yer aldı. Edebiyatımızda farklı bir 
soluk olan ve aruz vezniyle hece veznini sentezleyen “Özleşim” ekolüne 
katıldı. Bu vezinle yayımlanan kitapta şiirleriyle yer aldı.

Konya Hâkimiyet gazetesinde ‘Ömür konuğu’ isimli köşesinde 
edebî yazılar yazdı. Çeşitli dergilerde, edebiyat sitelerinde, antolojilerde 
şiirlerine yer verildi. TBB’nin Hukukçular Arası Şiir Yarışması ve 
Hukukçu Şiirler Şiir Seçkisi antolojilerinde yer aldı. Edebiyat Sanat ve 
Sanatçılar Derneği Şiir Antolojisi’nde şiirleri yayınlandı.

1994 yılından itibaren ‘avukat/hukuk müşaviri’, 2013 yılından beri 
‘arabulucu’ ve 2018 yılından beri ‘uzlaştırmacı’ olarak özel ofisinde 
serbest olarak çalışmaktadır.

2014-2016 yıllarında Konya Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve 
Konya Baro Sekreteri olarak görev yaptı. 2016-2018 yıllarında Konya 
Barosu Türkiye Barolar Birliği(TBB) delegeliği yaptı.

Hüsnü hat, kaligrafi, vitray ve fotoğrafla ilgilenmektedir ve Reiki 
şifa tekniğinde ikinci aşama sertifikası vardır. 

Yayımlanmış kitapları:
Aşk Burcu (2014) 
Mevsimler Boyu Aşk (2015)
Aşina Şevk Kıvamı (2017) 
Gönül Yarısı (2018)
Ruhum Gök Çizgili (2018)
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BAHAR FASLI

Sultanlık gülün asaletinden gelmiş. 
Liyakatinden gelmiş. 

Temsil ettiğinden gelmiş. 
Etmekle kalmamış, 

milyonlar rehavetinde âşık olunmuş, 
yol tutulmuş, riyaset makamında tahtlık kurulmuş.
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GÜLNAME

Çiçekler dünyasında kurultay toplanmış. Bütün çiçekler el etek 
öpmüş ve ona biat etmiş..

Ve sultanlığı, güle oybirliğiyle verilmiş. 

Bu sultanlık, gülün asaletinden gelmiş. Liyakatinden gelmiş. 
Temsil ettiğinden gelmiş. Etmekle kalmamış, milyonlar reha-
vetinde âşık olunmuş, yol tutulmuş, riyaset makamında tahtlık 
kurulmuş.

Bahtlık yüklenmiş, ezelle ebedilik arasında, ışık yılı hızında gidilip 
gelinmiş ve gül şavkında karar kılınmış..

Sonsuzluğun Sahibi’nin en nadide yarattığına yâr olmanın do-
ruğuna ulaştıran haşmette, nadir cevherde, bir o kadar mücev-
herlikte, yürek taşkınlığında gözyaşı sunmanın bahtiyarlığında 
gül terlemiş. Teri tenden, teri gönülden, teri dilden tatlı olmuş..

En nadide demlerde gülün yağı, çiçeği olduğu canlar canının canan-
lığında, can havlinde dekorlanmış.

Candan öte candan özge, gönülden öte gönülden özge, sevda-
dan öte sevdadan özge, binlerce yılın binliğinde, öncesinde ve 
sonrasında, sükûtun suskunluğunda, kelamın kemalatında, asga-
risinde ve azamiliğinde, şahikanın acizliğinde dize gelinip gülün 
gülüne edeple edip olunmuş.
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Ve gül gülmüş. Ve gülle gülünmüş ve gülle ölünmüş. Bu ölümle 
de hayat bulunmuş.. Gülü, gül gönlüyle duygular yaylasına ta-
şıyan çiçek gönüllü dostlara yürekler dolusu mutluluk ve huzur 
mevsimlerinde meyve devşirmeli.. CEMRELER DÜŞTÜ

Cemreler de düştü uğurlu kılınmışçasına. Ay yarım ayda yârlaştı. 
Nisan yağmurlarının eli kulağında. Tabiatta bir eftikleme.. Onca 
iş.. En çok baharda yorulur toprak ana..

Bahar yetişecek, baharı yetiştirecek. 
Karşılayacak. Ağırlayacak. Uğurlayacak. 
Her şey uyanacak; çiçekler milyonlarca renkte salınacak. 

Yaprakların hiçbiri birbirine benzemeyecek, gizlendikleri yerlerden 
dallara üşüşecek.
Bir kaynaşma, bir hareket, bir heyecan kucak kucak.

Laleler, sümbüller, türbe çiçekleri ve menevşeler..
Uçarılaşmış, şirinleşmişler. Gelinliklerini giymişler ve sevimbaz-
laşmışlar. 

Bahar, çiyden ürpererek uyandığı sabahlarda, cemre düşmüş dağ-
lara, bayırlara.
Ve ağaçlara salkım saçak çiçekler göndermiş. Meyve ağaçları evvel 
emirde çiçeğe durmuş.

Kavaklar, görünmeyen ıslıkların yankılarını yapraklarında beste-
leyerek meltemsi hışırtılarda yansıtıyor. Mevsimlerin en cilvelisi 
olarak, allanıp pullanarak çıkıvermiş hayata bahar. 
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allarını morlarını toplayıp gelmiş, kurulurken bahar.
cemrenin düştüğü leylü-nehar,
yüreklerin bülbülü bitap kalır şakımaktan.
geleceğe ödünç verilmiş, 
yaşanmamış günlerin gönenci ağır basar,
cilveli mevsimlerin itirafına dolanır panaroman.
sevgi de yok zaman; aşkta tüm anlar şadıman.. 

Baharın gözdesi çiçekler.. 
Çiçekler yapraklarla haşır neşi.. 
Her ikisi dallarda kurumlu, meyveyle doğum yapmışlığın onu-
runda dallarda divalaşırlar. 

Onları bahara taşımanın ve dünyaya sergilemenin hoşbahtlığında; 
mağrurca dik duran ağaçlar görevini yapmışlığın sükûnetinde, 
huzur veren günbatımı siluetleri daha bir haşmetlicedir.

Ağaç, kitap ve yaprak..
Kitap, ağaç ve çiçek..
Ağaçlarla kitapların akrabalığı..
Çiçeklerle ağaçların ayrılmazlığı, kitaplarla çiçeklerin nazeninlik-
te paralelliği..

Bunun içindir, ağaç bedeninin canlılık emaresinin yaprakla ci-
virleşmesi,
Ve de kitabın varsıllığının yapraklarıyla görselleşmesi, aynı çizginin 
iki rengidir.

Her iki güzelliğin ‘yaprak’ kelimesinde çeşnilenmesi.. 
Köklü ve medenileşmiş dillerde ağaç yaprağıyla kitap sayfasının 
‘yaprak’ kelimesinde ittifaklaşması..

Ağaç, bahar güzellemesinden ayrılıp kâğıt hanelere sere serpe 
uzandığında, kitap yaprağı olarak binlerce güzel gözün kendisini 
yüzlerce duygu selinde yıkama hasretiyle şenlenir. Hayatı hâlâ 

devam etmektedir ve insana olan aşkının koru hâlâ yüreğindedir. 

O hasretle ‘ikinci yaprak’ olarak doğumunun gönencini bütün 
mevsimlere yaymanın ebediliğinde şenlenir. Baharları muştulayan 
ağaçların, kitap yaprağı olarak duygu baharlarına olan köprülüğü, 
güzelliğin zaman ve zemin tanımayan rahatlatıcılığının ispatıdır.

Defalarca baharı yaşatmışlığın huzuru, kitap yapraklığıyla tüm 
mevsimleri sombahar yapmanın huzurunda duble coşkusu ola-
rak sultaniyegâh makamda kilitlenir. 

O kitap yapraklarını kanat yapabilenler her türlü karanlığı ay-
dınlığa, her türlü hüznü hercai rahatlığa ve her türlü karamsarlığı 
taptaze şafaklara odaklayan bir iklime uçabileceklerdir. 

Nice cemreli sombahar görecek ve fidanların özsuyuna yürüye-
cek ışıklı ab-ı hayat arklarının kenarlarında, taptaze şafak muştu-
ları özümsenecek..

Bahardan çiçeğe, çiçekten yaprağa, ağaçtan kitaba, kitap yapra-
ğından mutluluğa sektirilen naif zincir, çiçeklerden yapılmış taç 
gibi insan beynini süsleyecektir...

Ve unutulmamalıdır ki, iki yaprağı açık duran bir kitap, iki elini 
açmışçasına Sonsuzluğun Sahibi’nden iki şey diler:

Kendini okuyana binlerce teşekkürlü mutluluk bestesi ve sonra 
da binlerce okuma iştiyaklı kırkikindi yağmuru duygusu yaşaya-
cak gözlerin gönderilmesi.. 

İki mutluluğu her zaman yaşamanın baharını, sombahar mevsi-
mince bütün mevsimlerde yaşamaya koşturmalı umarsızca..
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CEMRELERİN ŞEMS KIVAMI

Cemre, ateş ve kor..
Kömürün sıcaklık kıvamında eritici dereceye varması.
Bahar güzellemesi günlerine hazırlık telaşında, sıcaklıkların giderek 
artmasıyla havaya, suya ve toprağa şems/güneş ısıtıcılığının akması.
 
Cemre, ateş ve sevgi...
Kış beyazlığının duygu soluklamasının ve duygu rehavetinin, 
bahar yeşilliğinde kıpır kıpır kıvılcım kaparak aşka hasretini taç-
landırması.

Beyaz mahmurluğun yeşil diriliğine gülümseme sıcaklığında, yer 
yurt aramaksızın ve zaman ötesinde kadeh sunmasıdır, cemreler. 

Itırlı sabahların tatlı safbahar günlerinin eşiğinde, baygın ergu-
van ve leylak kokularının muştularının menevşe nezaketiyle ken-
dini hararetle hatırlatması..

havaya, suya ve toprağa cemre düşende,
anasırı Erbaa kıvamında bir araya gelende
yeniden diriliş sahnelenir...
ve hayata geliş.
beyazın temizliğinde ve masumiyetinde,
enerji niyazından hayata, hayattan güzelliğe geçiş.
beşinci mevsimin birinci zamanında, 
sevgi dermanının hem de aşk meramında,


