BETİK

Sayı: 1 (Haziran 2020)
Ücretsizdir.

“RUH”

“Betik” üç ayda bir simitcay.com tarafından ücretsiz olarak genel ağ üzerinde yayımlanmaktadır.

Bil ki ruhlar okyanus, bedenler
köpüklerdir. (Mevlânâ)

Simit Çay “Hüsn ü Aşk Şiir
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Gelgelelim meyveleri taşıyan ağaca yani
“Betik”e…1

Sevgili Simit-Çayseverler,
ir gün, ilk gençliğin heyecanıyla
açılan sayfalar hayat telaşesi içinde
kapandığında daha yazacak çok
şeyinizin olduğunu düşünürsünüz. O
güne kadar yazdıklarınızı eleştirmeye
başladığınızda sözün büyüsünü ve
kendi yetersizliğinizi keşfedersiniz.
Kendi yetersizliğinizi keşfettiğinizde ya
hiç yazmazsınız ya da yazarken çok
düşünürsünüz.

B

“Betik”in en önemli özelliği tematik bir kurguya
sahip olması. Yani her sayıda farklı bir konuyu
etraflıca işlemeyi; kalite, tarz ve içerik olarak
“Betik”in yapısına uygun farklı metin
türlerinden yazıları okurla buluşturmayı
amaçlıyoruz. Nitekim içerik ve yayıncılık
açısından şu yedi ilkeyi önemsiyoruz:



Demek ki biz biraz fazla düşünmüşüz.
Sözün özü “Simit Çay Edebiyat
Dergisi”nin yayın hayatına veda
edişinin ardından yaklaşık altı yıl geçti.
O eski anılar, çiğnenmiş tebeşirlerle
yazılmış bembeyaz yol çizgilerinin
nadasa bırakılmış hikâyesine dönüştü.
Bugün nadasa bırakılmış bereketli
toprakların en taze meyvelerinden
tadacağımız gün.







“Betik” Eski Türkçede “kitap, mektup” gibi anlamlara
gelmektedir.
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Her sayıyı belirli bir konuda çıkarmak,
Seçilen
konuyu
tüm
yönleriyle
çeşitlendirmek, örneğin konu “ruh” ise
bunu geniş olarak düşünüp “eğitimin
ruhu, Millî Mücadele ruhu, psikolojik
açıdan ruh, ruhun dinginliği” vb. şekilde
genişletmek,
Dergide makale, şiir, deneme vb. her
türde yazılara yer vermek,
Yazılarda kesinlikle siyasetten uzak
durmak, propaganda yapmamak,
Toplumsal ve insani duyarlılıklar
konusunda hassas olmak,
Özgün olmak,
Yalnızca belirli bir yazar kadrosuna değil
herkese açık olmak.

“Betik”e Kendi Yazımı/Sanatsal Çalışmamı Nasıl Önerebilirim?
Siz de aşağıdaki “telif hakkı ve sorumluluk beyanı” hususlarını kabul ederek
elektronik yayınımıza yazı önermek istiyorsanız derginin biçimsel
gerekliliklerine uygun yazılarınızı yonetici@simitcay.com e-posta adresine
gönderebilirsiniz.
Biçimsel gereklilikler






Yazılar A4 kâğıdı formatında Times New Roman yazı stili ile 11 punto ile yazılmalıdır.
Şiirler 5 sayfayı geçmemelidir. Diğer türdeki yazılar ise en çok 40 sayfa uzunluğunda
olmalıdır.
Yayımlanması için gönderilen yazılar .doc veya .docx formatında olmalıdır.
Gönderdiğiniz yazıya ek olarak telif hakkı olmayan (ücretsiz) görsellerin bulunduğu
sitelerden (pixabay.com, freeimages.com, pexels.com, freepik.com ve freephotos.cc gibi)
yazınızda kullanılmak üzere en az iki adet görsel önermelisiniz. Ayrıca önerdiğiniz görsel
size ait bir resim çalışması ya da hakları size ait bir fotoğraf da olabilir. (Bu durumda
görselin haklarının tarafınıza ait olduğunu lütfen e-postanızda belirtiniz.)

Telif ve sorumluluk beyanı









Yayımlanmak üzere gönderilen hiçbir eser için telif hakkı maksadıyla ödeme yapılmaz.
Eseri gönderen kişi metnin içeriğinden ve verdiği mesajdan, doğacak hukuki
durumlardan, intihalden veya eser daha önce başka bir yerde yayımlandıysa bu durumun
oluşturduğu yasal sorumluluklardan bizzat kendisi sorumludur.
Eseri gönderen kişi gönderdiği yazının telif haklarını devrettiğini kabul eder. Bununla
birlikte yazar, bu yazısını (kendi adıyla müstakil olarak çıkması şartıyla) şiir, roman,
öykü vb. şahsi kitaplarında izne ihtiyaç duymaksızın yayımlayabilir, kendi yazısına ait
bölümü internet ortamında paylaşıp çoğaltabilir.
Eserin sonunda yazar adını, soyadını doğru şekilde beyan etmekle yükümlüdür.
Yazısının yayımlanması için yonetici@simitcay.com e-posta adresine yazı gönderen
herkes yukarıdaki şartları ve sorumlulukları peşinen kabul ve tebellüğ etmiş sayılır.
Dergi danışman ve editörleri kabul edilen yazılardaki imla, noktalama hataları ve anlatım
bozuklukları nedenleriyle kısmi (anlam farkı doğurmayacak, yazarın tarzına müdahale
etmeyecek) değişiklikler yapmaya yetkilidir.

Yayının Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri: Mustafa KILIÇ
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basılmamaktadır. Yayının ve içeriğin tüm hakları simitcay.com’a ait olup izin
alınmadan yayının tamamı ya da bir kısmı hiçbir şekilde başka bir yerde
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Dinletisi”nden (11 Mayıs 2013)

S

eneler öncesinde üniversite sıralarında
başlayan dostluğumuz ve birlikte yapılan
onlarca anlamlı, edebiyat kokulu
etkinlikten sonra bir gün tekrar bir araya
gelmek üzere sözleştiğimiz yerdeyiz.
Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayınımıza
ilk sayımızda “Ruh Betik” ismini verdik.
Ruhun gizemli odalarında gezinip ruhsal
gerçekliği aralamak istedik. Astral bir
seyahate çıktık üstelik avuçlarımızda
boşluktan ziyade pek bir şey de yok.
İnsanı
anlamlandırma
sürecinin
ortalarında yayan kalmışken ruhun
parçalanmışlığını toparlayıp surete
büründürme çabasına giriştik.

rotasını hangi yöne çevirecek cevabını
bilmediğimiz tam da bu sebeple ruhumuzu
heyecanlandıran sorular…

Ruh, epifiz bezimizin içinden beynimize,
kalbimize
hükmeden,
bedenimizi
hem
yeryüzünde hem gökte tutan, hayallerimizde
sınırlarını aştığımız, sınırları aştıkça varlık
sancımıza bazen ilaç olan bazen yeni yeni
sancılar katan en anlamlandıramadığımız
anlamımız… Hiçbir vakit düz bir çizgi olmayan
hayat yolumuzda ruhumuz bedenine hapsolmuş
da olsa bedenimiz dünyaya atılmış gibi de
hissetsek nefes aldığımız sürece ruhumuzun
sınırsızlığına bedenimiz bir şekilde ket vurmaya
devam edecek. Bu sayımızı bütün özgür ruhlara
Betiğimizin bu ilk sayısında okurlarımıza bir armağan ediyoruz.
“Ruh” dosyası hazırladık. Ruh temalı kitapların
tanıtımı, ruhu anlatan şiirler, ruh tragedyası, Ruh Betik, yolu şiirden, kitaptan, resimden,
ruhun kökeni, ruh tiyatrosu, mitolojide ruh, müzikten geçen derdi kendi olan, ülküsü
dilde ruh, çiçeklerin ruhu, şehir ruhu, Covid-19 ruhunun en derinine ulaşmak olan okurlar için
ruhu, sürgün ruhu, ressamın fırçasında ruh, bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Ruhumuzu
karikatür ruhu, zamanın ruhu, ruhun yalnızlığı kattığımız bu yolda, ruhlarımızın değdiği tüm
derken yolcusu ruhlar olan kocaman bir tren dostlara “Merhaba!”.
hazırladık. Makinist kim, tren hangi garda
“Vakit tamam.” diyecek, vagondan inen son ruh
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