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ORHAN TEPEBAŞ 1969 yılında Giresun’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini aynı şehirde yaptıktan sonra KTÜ Giresun Eğitim 
Fakültesinde yüksek öğrenimini tamamladı. Hâlen öğretmenlik 
mesleğini sürdürmektedir.

Üniversite yıllarında Nev-Bahar adlı edebiyat dergisinin kuru-
luşunda yer aldı, ilk şiirleri ve yazıları yayımlandı.  Kardelenler, 
Kırağı, Tütün dergisinde şiir, yazı, eleştiri, günlük türünde on beş 
yılı aşkın bir süre yazdı.

Dergâh dergisinde uzun süre şiirleri yayımlandı. Yediklim’de 
şiir, Ada dergisinde “Giresun’da Dergicilik” konusunda dosya 
çalışmasına katkı sundu. Hece ve Türk Edebiyatı, Türk Dili, Şiar, 
Mahalle Mektebi dergilerinde de şiir, şair, şiir kitapları üzerine ya-
zıları, şiirleri yayımlandı.

Kertenkele dergisinde Osmanlıca, hat Sanatı ve yazı kültürü 
konularında makaleler yazdı.

Kadim Kapı adlı ilk kitabı Mayıs 2010’da (İstanbul) Okur Ki-
taplığı tarafından yayımlandı. Hâlen yukarıda adı zikredilen der-
gilerde yazmaya devam etmektedir. Şiar dergisinin şiir editörle-

rindendir.
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Eski Liman • 9

münacat

özleyeceğim sessizlikler bağışladın bana
sarışın yazlar başaklardan savrulan sonbahar
kırıktı kalbim uzun susmalar için
bazı mevsimleri beklettin biliyorum

kalabalıklardaki yalnızlığı bağışladın bana
bir oğul bir ocak bağışladın
güvendin emanet ettin sevdirdiklerini sevdim



10 • Eski Liman

senden güzel kim boyayabilir
denizlerin ormanların tenini
ağaçlara akın eden ışık tünellerini
gündüzün âyandı gecenin sırrını sevdim



Münacat • 11

kalemle yazmayı öğreten sendin
kanserli lâlenin biricik oluşunu
yağmurun cenneti hatırlatan o kokusunu 
yazmayı üstüme alındım yetmedi gücüm
yine de kesmedin sözümü yazımı
sana şükürler olsun allah’ım
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eski liman

ağlayarak uyanan oğlumu
şiirleri yarım bırakıp
uyuttum da geldim

senin, denizi fırtınaya
fırtınayı uyumaya ikna edişini
hatırlayıp da geldim



16 • Eski Liman

konya kadınhanı’nda tren
raylardaki buzları kahkahalarla kırarken
karada kaybettiğim kıbleyi
denizde bulmaya geldim




