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Bak yiğitler Şehitler Tepesi’ni boş bırakmıyor 
Allah’ın aslanları tekrar  doğuyor. 
Göklerde Sela sesi, sokaklar mescit 

Darbe işlemez bu millete!  
Sonunda vuruyor millet  zindanlara kilit. 

Meydanlara tünese de binlerce it. 
Geçit vermiyor asla kahraman! 

Geçit vermiyor koca yiğit!
O gece birlik ve beraberlik çığlıkları atılıyor. 

O gece Nene Hatun bir kez daha sırtına 
yüklüyor cephaneyi. 

O gece al bayrak yine inmiyor, indiremiyorlar. 
Medeniyet şiiri, bir kınalı kuzu türküsü, 

Tarihin adı yeniden yazılıyor.
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dergilerdergisi

Dergiler Dergisi aylık yürü-
yüşünü kararlılıkla sürdürüyor.  
Geçtiğimiz sayı dolayısıyla dergi 
dünyasından gelen olumlu tepkiler 
aşkımızı şevkimizi artırarak doğru 
yolda olduğumuzu bir kez daha 
gösterdi. Dergiler dergisi genç ve 
dinamik ekibiyle muhteşem sayı-
lara imza atmaya devam edecek. 
Dergileri sömürerek haksız kazanç 
elde etmeye çalışanlara inat gönül-
lük esasıyla kültürümüze hizmeti-
mizi yorulmadan sürdüreceğiz. 

Değerli dergi dostları 15 Tem-
muzun yıldönümünde Dergiler ve 
Darbeler sayımızla karşınızdayız

Dergiler yaşadığı çağın sorum-
luluğunu ve bilincini sayfalarına 
taşımak zorundadır.  Toplumun 
yaşadığı kırılmalar uğradığı hak-
sızlıklara önce dergiler başkaldır-
malı gündem oluşturma çabası 
içine girmelidir. Ülkemizde dergi-
cilik tarihine baktığımızda kahra-
man dergilerin kahraman sayfaları 
hep olagelmiştir. 

Türkiye 12 Martlar, 27 Mayıslar, 
12 Eylüller, 28 Şubatlar 15 Tem-
muzlar yaşadı.  Neredeyse her on 
yılda bir ülkemizin istikbaline 
darbe vuruldu. Her darbeyle elli 
yıl geri gittik. Kendimizi topar-
lamamız uzun yıllar sürdü.  Geri 
kalması için özel gayret gösterilen 
küresel planlar yapılan ülkelerde 
sık sık darbe olur. Maalesef biz de 
darbelere çok da yabancı olmayan 
bir toplumuz.

 Aydınlar içinde demokratik 
olmayan girişimleri alkışlayan 
bir grup her zaman olmuş.  Fakat 
darbelere karşı, faşizme karşı, Si-
yonizm’e karşı, ırkçılığa karşı, em-
peryalizme karşı Türkiye’de bazı 
aydınların her zaman için bir karşı 
duruşu olmuştur.  Karşı duranları 
tarih kahraman olarak yazarken 
darbeye alkış tutanları da hak et-

tikleri sıfatlarla kaydetmiştir.  

Darbeye direnen kalemlere bak-
tığımızda direnişlerinin merkezi 
olarak genelde dergileri kulla-
nanmışlar mevzilerini dergilere 
kurmuşlardır. Darbeye direnen 
dergiler demokrasinin temel hak 
ve hürriyetlerin savunulmasında 
önemli kaleler olarak işlev gör-
müştür.

Özellikle 1980’den sonra ya da 
28 Şubattan sonra baktığımız 
zaman edebiyat dergilerinin dar-
belere karşı önemli bir işlev yerine 
getirdiğini görüyoruz, bir karşı 
duruş görüyoruz. O sebeple dar-
beciler dergilerden yazarlardan 
çizerlerden her zaman korkmuş 
kitapları yasaklayıp dergileri ka-
patmışlardır. Bütün yasaklara rağ-
men fikirler söylenmeye dergiler 
çıkmaya devam etmiş darbeciler 
başarılı olamamıştır. 

Bilhassa  15 Temmuz darbe gö-
rünümlü işgal girişiminde dergile-
rimiz başarılı bir sınav vermiş net 
bir şekilde işgale karşı durmuştur. 
Dergilerimizin önemli bir bölümü 
bu konuda dosyalar yaptı; çalışma-
lar yaptı; yazılar, şiirler, öyküler, 
denemeler yayınlandı.  Bu çalış-
malar ümidimizi artırdı geleceğe 
daha güvenle bakmamızı sağladı. 
Darbeler dergiler tarafından püs-
kürtüldü desek yeridir.  Gelecekte 
bu dönemleri yazanlar dergilerin 
sağlam duruşlarından mutlaka 
övgüyle bahsedeceklerdir. 

 15 Temmuz dergi camiasına bir 
diriliş bir direniş kazandırdı.  Bu 
diriliş ve direniş ruhu ilelebet sü-
recek dergilerimiz memleketimi-
zin fikir kaleleri özgürlük anıtları 
olmayı sürdüreceklerdir.

Bu vesileyle bütün dergi emekçi-
lerini  direniş ruhuyla selamlıyor, 
dergicilerimize çalışmalarında ko-
laylıklar diliyorum. 

dergilerdergisi@gmail.com
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etkinlik

Tüm şehitlerimizi 
rahmetle anıyoruz.
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baskandan

Türdeb Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Bayhan

Zor günlerden geçiyoruz dergi 
dostları. Pandemi süreci yayıncılık 
sektörünü satış noktaları itibariyle 
de etkiledi. Birçok insan dergisini 
internet üzerinden temin ediyor 
olsa da, yine birçok okur da satış 
noktalarından, kitabevlerinden 
temin etmeyi tercih ediyor. 

İnternet alışverişini benimsemiş 
fakat dergi ile kitabı illa ki kitap-
çıdan alacağım diyen bir kitle var 
ve bunların da müdavimi olduğu 
kitapçılar mevcut. Hepimizin, 
dergi dostlarının mutlaka mü-
davimi olduğu kitapçılar vardır. 
Asıl dikkat çekmeye çalıştığım 
bu kitapçılar ve müdavimi bizler, 
okurlar, dergiciler.

Geçtiğimiz günlerde saha da 
yaptığımız inceleme gösterdi ki, 
birçok kitapçıya dergiler ulaşmadı. 

Zira kapalıydı büyük ölçüde. Yine 
açık olan bir kısmına da kargo şir-
ketleri gitmemiş! Evet gitmemiş! 
Bunu o kitapçılarda dile getiriyor. 

Bu sorunu çeşitli ortamlarda gün-
deme taşımıştık. Bizim için çok 
önemli olan kargocunun “gitme-
me, gidememe” meselesi dergi 
dostlarını da kitap tutkunlarını da 
ve elbette satış noktalarını da bü-
yük ölçü de etkilemiştir. Temen-
nimiz bu firmaların daha dikkatli 
olmasıdır. 

Kargo konulu asıl gündemimiz ise 
hepinizin bildiği gibi dergilerimi-
zin gönderilmesidir. Son birkaç 
aydır dergilerimizin gönderilerini 
yapmak isteyen kargo şirketleri 
büyük meblağlar istemektedir. 
Onların bu talepleri dergiciliği 
olumsuz yönde etkiledi. 

TÜRDEB olarak bu meselenin 
üzerine gittik ve gitmeye de de-
vam ediyoruz. Umuyoruz ki PTT 
KARGO biz dergicilere gerekli 
kolaylığı sağlayacaktır. Her an bu 
konuyla alakalı güzel bir haber 
alabiliriz dergi dostları.

Ekim ayının ilk haftasında gerçek-
leşecek olan TÜRDEB Uluslarara-
sı Dergi Fuarı için çalışmalarımız 
sürüyor. İnşallah bu yıl güzel 
bir fuar gerçekleştireceğiz. Aylar 
öncesinden başlayan hazırlığımız 
halen devam ediyor. 

Geniş katılımın olacağı fuarda 
dağıtmayı planladığımız Dergiler 
Kitabı çalışmamız için, dergi dost-
larının künye bilgilerini ve hika-
yelerini genel sekreterliğimizden 
teyit etmelerini rica ediyoruz. 

DERGİ GÖNDERİMİ VE 
ULUSLARARASI FUARIMIZ

Umuyoruz ki PTT KARGO biz dergicilere gerekli kolaylığı sağlayacaktır. 
Her an bu konuyla alakalı güzel bir haber alabiliriz dergi dostları. 

Ekim ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan TÜRDEB Uluslararası 
Dergi Fuarı için çalışmalarımız sürüyor. 
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Dergiler Dergisi’nin temmuz 
sayısı için “darbe dönemlerinde 
çıkan dergilerin” sayılarına ulaş-
mamız gerekti. Dostum Müverrih’ 
le yola koyulduk. Kendisi genç 
yaşına rağmen iyi ve objektif bir 
tarihçidir. Konunun önemine 
binaen yolculuk boyunca -darbe 
dönemlerine hakim olmadığım 
için- ona sorular sordum. O da 
mesleğine yakışır bir şekilde sabır-
la cevapladı. 

Birçok tarihî olayı ne kadar ek-
sik ve yanlı öğrendiğimi gördüm. 
İşin kötüsü bu alanda kendimi hiç 
noksan hissetmemiştim. Genç yaş-
larda bir gruba ya da herhangi bir 
STK’ ya dahilseniz genelde böyle 
olur. Farklı kaynaklardan beslen-
meyi unutur ya da tercih etmez-
siniz. Sürekli “beynini yıkarlar” 
gafıyla karşılaşırsınız. Bu sohbet 
sonrası tarihin de tıpkı edebiyat 

gibi kendi içinde popüler tarih-ta-
rihçiler olarak ayrıldığını gördüm. 

TV programlarında bir yandan 
gizli anlaşmalar, belgeler, deşifre-
ler havada uçuşurken diğer yan-
dan bazı görüşlere; Kur’an’a amel 
etmediğimiz kadar amel ettiğimizi 
fark ettim. Peki ya medyanın ve 
içinde bulunduğumuz grubun, 
madalyonun işine gelen kısmını 
göstermesine ne demeli? Bir de 
“istemem yan cebime koy” cuların 
sırf müspet gözükmesi için yaptık-
ları bağışlar, katıldıkları program-
lar...

Müverrih’ le ayaküstü başlayan 
muhabbet; beni, bir derginin orta 
sayfasındaki henüz yazılmamış 
bir yazı dizisine götürdü. Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi’ne vardığı-
mızda çok heyecanlanmıştım. 
27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 
dönemlerine ait dergilerde iz sür-

mek, bizim için deryada damlaydı. 
Birkaç saat geçmemişti ki kütüp-
haneden büyük bir elemle çıktık. 
Biz bulamamışızdır canım, diyerek 
hayıflandık. Görevliden kaç kere 
yardım istedik, hatırlamıyorum. 
Memurların “Ne arıyorlar acaba?” 
der gibi göz devirmelerine birçok 
kez şahit olduk.

O dönemlere ait “edebî dergi-
lerde” darbelerle ilgili bir yazıya 
rastlamamıştık. İstediğimizi bula-
mayınca gerçekten ne öğrenmek 
istiyoruz diye düşündüm. Darbe 
zamanına ait dergilerin bir gazete 
gibi halkın nabzını tuttuklarına 
mı, halkın yaşadıklarını hikâyeleş-
tiren şiirlerine, marşlarına mı şahit 
olmak istiyorduk?

O zamanın düşünürleri, yazar-
ları beni değil ama edebiyatımızı 
büyük bir hayal kırıklığına uğra-
mıştı. Bu üzüntü beni başka bir 

BİR DARBENİN ANATOMİSİ

Elif Taşdemir

O zamanın düşünürleri, yazarları beni değil ama edebiyatımızı büyük 
bir hayal kırıklığına uğramıştı. Bu üzüntü beni başka bir araştırmaya itti.  

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana o kadar çok edebî eser 
verilmişti ki hepsini okumak imkansızdı. Belki de Türk Edebiyatında ilk 

defa darbe ile ilgili her türlü görüşün, bir meramı vardı dergiler dünyasında. 
Edebiyattan ekonomiye bütün dergiler “darbe” den bahsediyordu.
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araştırmaya itti.  15 Tem-
muz 2016 darbe girişi-
minden bu yana o kadar 
çok edebî eser verilmişti 
ki hepsini okumak im-
kansızdı. Belki de Türk 
Edebiyatında ilk defa 
darbe ile ilgili her türlü 
görüşün, bir meramı var-
dı dergiler dünyasında. 
Edebiyattan ekonomiye 
bütün dergiler “darbe” 
den bahsediyordu.

Günümüzdeki dergi-
lerin kapaklarına ve içe-
riğine baktım. Darbeyi 
destekleyen/ destekle-
meyen/eleştiren birçok 
yayın; özgür ve özgün bir 
şekilde kendini ifade edi-
yor, bu durumdan asla 
hicap duymuyorlardı. 
Darbe dönemlerindeki 

dergilerde aradığım ruh 
buydu. Her yazar, şair, 
araştırmacı, edebiyatçı, 
tarihçi düşüncelerini açık 
bir şekilde -millî ögelere 
uygun- yazıyorlardı. Ta-
bii bir grup o sırada yo-
ğurt üflüyordu, o başka. 

2016’dan sonra Türki-
ye’de birçok şey gelişti 
ve değişti. En önemlisi 
gençler, gençler değişti! 
Sosyal medyanın, tekno-
lojinin bizi korkutan bir 
tarafı var elbette. Ama 
gençler artık istedikleri 
zaman darbenin; ede-
biyata ve tarihe etkisini 
tüm çıplaklığıyla göre-
bilecek, olanları nitelikli 
bir kaynağa dayandıra-
bilecekler. Darbe ve son-
rasını, yazarları, onların 

fikirlerini “beynim yı-
kanır” korkusuyla oku-
mamazlık, yazmamazlık 
etmeyecekler. Diledikleri 
zaman her kesimin der-
gisini, kitabını iyi bir yol 
haritası çizerek okuyup, 
anlayabilecekler.

İçinde bulunduğumuz 
çağda tek derdimiz; 
gençlerde araştırma   gü-
düsünü harekete geçir-
mek, umutlu olmayı ve 
pes etmemeyi öğretmek 
olmalı. Türkiye’nin ye-
niden yoğrulup maya-
landığı bu olaydan sonra 
hepimiz tarihimize, 
edebiyatımıza ve gençle-
re karşı fedakâr vefakâr 
olmalıyız. Zira Türki-
ye›de darbenin gençlere 
anlatıldığı ve aktarıldığı 

başka bir dönem yok.

Darbeler döneminde 
araştırdığımız edebî der-
giler belli bir kritere sa-
hipti. Muhtemelen yazıyı 
okuyanlar, ama şu der-
gilerde aradığınızı bula-
bilirdiniz diyecek. Bir de 
özgür ve özgün eser ver-
mek fikrime karşılık Si-
livri’ nin soğukluğundan 
yakınanlar olacak. Olsun, 
herkes kendi türküsünü 
söyleyerek göçecek bu 
dünyadan. 

Kendi kendisinden 
utanmayan, yeryüzünde 
hiç kimseden utanmaz. 
Kendini bilen, bilmeye-
nin kusuruna bakmaz! 
Neşet Ertaş

Günümüzdeki dergilerin kapaklarına ve içeriğine baktım. Darbeyi destekleyen/ 
desteklemeyen/eleştiren birçok yayın; özgür ve özgün bir şekilde kendini 

ifade ediyor, bu durumdan asla hicap duymuyorlardı. 
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Kapkaranlık bir gece. 
Sessiz ve öksüz bir gece. 
Ankara uyuyor, İstanbul uyuyor, … 
Gözler kapalı, umut dolu bir gece. 
Uykunun  uyuduğu bir gece. 
Ahmet’in, Ayşe’nin kalp atışları 
duyuluyor. 
Ve çocuğu için uyanan bir anne. 
Mehmetçiğini alıp sıcacık kucağında 
emziriyor. 
Öpüyor yavrusunu ve  ardından 
sessizliği, karanlığı izliyor.
Ve işte o gece, bir karanlık daha! 
Korkunun, nefretin, hainliğin yattığı 
bir karanlık! 
Bütün sessizlik bir anda bozulmuş; 
Düşman haykırıyor: “Ateeeeş!” 
Kin ve nefret dolu bakışlarını dikmiş 
vatanıma. 
Masum yüzlere ateş ediyor 
acımasızca. 
Sözcükler yetmiyor anlatmaya, adeta 
vahşetin gölgesi. 
Van’dan, Sinop’tan, Hatay’dan 
duyuluyor hainin nefesi. 
Uyanıyor Mehmetçik, uyanıyor 
Ahmet amca, uyanıyor Hatice nine. 
Uyanıyor cesaret dolu yürekler. 
Uyanıyor kardeşlik… 
Şehadet limanına doğru adımlar 
atılıyor bir bir. 
Sitem ediyor bir Mü’mine: 
“Uyan Bey! Kalk da oku gür sesinle 
ezanı; titresin cihan. 
Tekbir sesleri yankılansın zirvelerden; 
ürpersin düşman.” 
Nur yüzüyle bakıyor hanımına:  
“Merak etme hanım dinmeyecek 
ezan. 

Sen de aç oku bir Kur’an . 
Elbet dualarla kurtulacaktır bu vatan.” 
Yazılmaya başlamıştı yeni bir destan. 
“Bu vatan bizim. Asla bölünmez!” 
Sözleri alemde bir yaprak gibi 
geziniyor. 
Erzurum ayakta, Samsun ayakta, 
Konya ayakta, 
Milletim ayakta, Türkiye’m ayakta… 
Başlar kapanıyor secdeye, eller 
açılıyor arşı alaya 
Sonu gelmek bilmiyor duaların  
Ve bir gözyaşı daha; 
Sessiz ve durgun yürekler. 
Ne gariptir ki ağıt yakamaz olmuş 
analar 
Nerede kaldı Ali? Hani nerede 
Osman?  
Sıraya dizilmiş asiller,mertler 
Allah’ın dini uğruna 
Bir şehitlik uğruna   
Şanlı toprağım uğruna…
İhanet bulutları sarıyor dört bir yanı. 
Uçaklar ülkemi bombalıyor. 
Ama milletim korkmuyor. 
Bir kurşun yağmuru  dışarıda, 
sağanak misali. 
Neye yarar ki, yiğidim aldırış etmiyor. 
Bir  kurşun daha. 
Şehadetler  yükseliyor semaya! 
Bunlar kardeş kurşunu. 
Tanklar çevirmiş her yanı: gömüyor 
yavruları kara toprağa 
Bunlar kardeş kurşunu. 
Yaşlısı, genci dinlemiyor, önüne 
gelene bir kurşun daha 
Bunlar kardeş kurşunu. 
Bunlar kardeş bildiklerimizin 
kurşunu. 

O GECE 15 TEMMUZ GECESİ

Nurcihan Dede - Meryem Dede

 Toplumsal Tarih der-
gisi Temmuz ayında 

“Osmanlı’da Marksizm” 
başlıklı dosya ile okuru-

na merhaba dedi.

Temmuz-Ağustos sayısı 
“Kara ve Mizah” konulu 
dosya ile çıkan Edebiya-
tist dergisi, Aziz Nesin, 
Rıfat Ilgaz ve Muzaffer 

İzgü portlerini kapağına 
taşıdı.
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siir

Bunlar kalleş kurşunu! 
Bir yanda tanklar altında ezilen askerler, erler; 
Bir yanda darbeden bihaber aldatılmış yürekler. 
Bu nasıl ihanettir! 
Ana kuzularını aldatarak kardeşlerini vurdurtan 
zalimler! 
Bu nasıl hainliktir heyhat! 
Taşlar atılıyor genç askere.  
Başı eziliyor ayaklar altında.  
Çaresizce sesini duyurmaya çalışıyor: 
“Abi annem görmesin, söyle dursunlar!” 
Ve yetişiyor kardeşi, kucaklıyor şefkatle. 
Yeniden  yeşeriyor kardeşlik
O gece kutlu bir şehadet kokusu yayılıyor etrafa. 
Huzur  dolu bir koku. 
Hüzün  dolu bir koku. 
İşte  Ömer Halisdemir. 
“Sana vatan ve millet adına tarihi bir görev 
veriyorum. 
Semih Terzi bir haindir, isyancıdır.  
Onu karargaha girmeden öldür. 
Onu öldür ki 
Allah bu millete bir daha marş yazdırmasın, 
Minarelerimiz ezansız kalmasın,  
Bunun sonunda şehadet var biliyorsun. 
Hakkını helal et.” 
O, Hz. Ömer gibi cesaretli, korkmuyor. 
Vuruyor haini alnından. 
Ardından şehadet şerbetini içip  kanatlanıyor, 
cennete doğru.  
“Oğlun Ömer Halisdemir şehit oldu.  
Ne kadar bahtiyar bir babasın ki, oğlun düşmanın 
tuzaklarını bozdu. 
30 kurşun yedi ama vatanın kurtuldu.” 
Tuzakları bozan bir sevinç coşkusu yükseliyor. 
O gece kuşların en çok uçuştuğu gece. 
O gece bambaşka bir gece…
Ya Resulallah! 

Bak ümmetin hala ayakta. 
Onlar senin ışığında yeniden doğuyor  
Taif ’ de sana taş değmesin diye kendini siper eden 
Zeyd bin Harise doğuyor, 
Sevr mağarasında senin çekeceğin bir acı uğruna 
ayağını feda eden bir Ebubekir doğuyor, 
Uhutta kılıçlara, acı dolu darbelere aldırış etmeden 
savaşan Hz. Hamza doğuyor, 
Ezanına doyum olmayan Bilal-i Habeşi yeniden 
doğuyor. 
Halid bin Velid, Hz. Ömer, Hz. Ali yeniden 
doğuyor… 
Artık yürekler senin için mağaraya ağ ören örümcek 
misali 
Bak yiğitler Şehitler Tepesi’ni boş bırakmıyor 
Allah’ın aslanları tekrar  doğuyor. 
Göklerde Sela sesi, sokaklar mescit 
Darbe işlemez bu millete!  
Sonunda vuruyor millet  zindanlara kilit. 
Meydanlara tünese de binlerce it. 
Geçit vermiyor asla kahraman! 
Geçit vermiyor koca yiğit!
O gece birlik ve beraberlik çığlıkları atılıyor. 
O gece Nene Hatun bir kez daha sırtına yüklüyor 
cephaneyi. 
O gece al bayrak yine inmiyor, indiremiyorlar. 
Medeniyet şiiri, bir kınalı kuzu türküsü, 
Tarihin adı yeniden yazılıyor. 
Adını ne koymuşlar bilmem ama 
Bu gece, o gece. 
Ölümsüz kahramanların, kardeşliğin,  
Engin hülyalarında cennet kuşlarıyla yarışan 
yiğitlerin  
Yeniden  doğduğu bir gece. 
O gece 15 Temmuz gecesi…

Dergiler Kitabı için hazırlıklarımız 
sürüyor. Ekim 2020’de fuarda hazır 

olmasını planladığımız kitabımız 
için dergilerimiz künye ve hikaye-
lerini lütfen genel sekreterliğimiz-

den teyit etsinler. 

dergilerdergisi@gmail.com

turdeb.org.tr

DUYURU
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Türk Dil Kurumu Darbeyi “Vuruş, 
çarpış; Hükümet darbesi hüküme-
ti yasa dışı yollardan ele geçirme.” 
olarak açıklar.  Akademik literatür 
ise türlü referanslar, analizler, kay-
naklarla zenginleştirilmiş; tarihi, 
sosyolojik, siyasi hangi pencereden 
dilerseniz bakabileceğiniz araştır-
malar sunar. Bugün Türkiye darbeler 
tarihiyle ilgili yüzlerce hatta binlerce 
referansa ulaşabiliriz. Yazılanların 
satır aralarında gizli kalmış, yaz-
maya cesaret edilmemiş ya da anla-
tılması mümkün olmamış bir sürü 
detay vardır oysa ki… Coğrafyamız 
kaderi de, kederi de bir arada taşır. 
Darbe tecrübeleri açısından bolluk 
içerisinde olan tarihimizin ardında 
bıraktığı mirası yıllarca taşımak biz 
insanlara ağır bir yük olarak düşer. 
27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980’de 
gerçekleşen askeri darbeleri; 12 Mart 
1971 Muhtırası ve literatüre Post-
modern Darbe olarak giren 28 Şubat 
1997 ve defalarca denenmiş başarı-
sız darbe girişimleri… Her birinin 
insan hafızasında ve tecrübesinde 
karşılığı birbirinden farklı ama hepsi  
aynı hikayenin parçaları…

Postmodernliğin ne olduğunu 

birçokları gibi bilmeyen ben bir dar-
beye çocuk yaşta tanıklık edenlerde-
nim. 28 Şubat’ deyince kahramanları 
farklı olsa da; benzer hikayelere 
şahitlik ederiz. Yıllarca süren başör-
tüsü zulmü, okulundan atılan ya da 
ayrılmak zorunda kalanlar, olanca 
başarılarına rağmen katsayı engeli 
nedeniyle istedikleri okula gideme-
yenler, farklı ülkelere taşınanlar; 
polis müdahalesi eşliğinde eylemler, 
hayalleri engellenen, ertelenen genç-
ler ve  tüm bunların beraberinde 
yaşanan acılar, zorluklar ve hatta 
travmalar… 28 Şubat  ve getirdiği 
mağduriyetleri tekrarlamak değil ni-
yetim; bugün bahsedilen engellerin 
geç de olsa büyük oranda aşıldığını 
görüyoruz şükürler olsun. Lakin in-
sanoğlu dünya döndükçe türlü zor-
lukları tecrübe etmeye devam ede-
cek. Her kul da yapıp ettiklerinden 
ya da sorumluyken etmediklerinden 
mesul olacak. Bizden öncekilerin 
tarihi tecrübesi yanı sıra insani tec-
rübesinin aktarımının önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. Her neslin ken-
dinden sonrakilere söyleyecekleri 
çok kıymetli...  O yüzden 28 Şubat’ın 
getirisi bir dönemin tanığı olarak ve 

Hatice Kübra Eker

BİR DARBENİN 
DEVAM HİKAYESİ

Post Öykü dergisi, 
Temmuz-Ağustos 

sayısında sıra dışı bir 
kapakla okurlarına 

merhaba dedi.

Kafa dergisi Temmuz 
sayısında, 

“Agah 
Beyoğlu” adlı 

kurgusal karakteri 
kapağına taşıdı.

28 Şubat  ve getirdiği mağduriyetleri tekrarlamak değil 
niyetim; bugün bahsedilen engellerin geç de olsa büyük 

oranda aşıldığını görüyoruz şükürler olsun. Lakin 
insanoğlu dünya döndükçe türlü zorlukları tecrübe et-

meye devam edecek. Her kul da yapıp ettiklerinden 
ya da sorumluyken etmediklerinden mesul olacak. 
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biraz  da haddimi aşarak nacizane 
kendi tanıklıklarımı ve tecrübelerimi 
hikaye etmeye çalışacağım.

28 Şubat yaşandıktan sonra ken-
dimi ve bizim dönemimizdeki genç-
leri; kalkan bir cenazenin ardından 
herkesin kendisi acısını yaşarken 
unuttuğu ya da görmezden geldiği 
ortada kalmış çocuklar gibi görüyo-
rum. Acıdan büyükler kadar haber-
dar değildik, ama getirilerini birlikte 
yaşadık. Henüz on yaşında bir ço-
cuktum 28 Şubat darbesi yaşandığı 
yıllarda. Babam yaşadığımız ilçedeki 
imam hatibin ilk mezunlarındandı. 
Diğer aile büyüklerim ve kuzenlerim 
gibi imam hatipli olma hayaliyle bü-
yüdüm. Lakin 28 Şubat’la gelen sekiz 
yıllık zorunlu eğitim ve imam hatip-
lerin orta kısmının kapatılması ile 
ortaokula imam hatipte devam etme 
hayalim suya düşmüştü. Ülke olarak 
henüz zorunlu eğitime hazırlıklı ol-
madığımız için kendi okulumun orta 
kısmına yetmiş iki kişilik bir sınıfta 
devam ettim. Darbenin hayatımdaki 
ilk somut etkisi bu olmuştu. Büyük-
lerin telaşı, evdeki “bazı”  kitapların 
kaldırılması, gözaltına alınan aile 
dostlarımız, çırılçıplak sorgulanma 
hikayeleri, gizli saklı Kuran dersle-
rimiz, araba dolusu insanın kalkıp 
kilometrelerce yol giderek el ele 
yürüyüşlerine katılması ilk etapta 
künhüne varamadığım ama tanıklık 
ettiklerimdi. Okulunun son döne-
mini perukla tamamlamak zorunda 
kalan teyzemi, peruğunu tesadüfen 
gördüğümde elimden öfkeli ve iç-
ten içe utanarak alıp saklayışını hiç 
unutmam mesela. 

Tüm bunların yanında insana di-
renç katan hayra dönüşen yönler 
de vardır elbette. Benim 28 Şubat’ı 
resmeden hikayem ise 2000’li yıl-
ların başında imam hatip lisesinde 
öğrencilik yıllarımda  geçer; gerçi 
ne zaman bittiği de bir muamma...  
Katsayı problemi olduğunu bile bile 

İHL’ye başlamıştım. Üstelik mem-
leketin güney sahillerinde bir yer 
olmasından ve idarecilerinden ötürü 
Kur’an-ı Kerim dersleri dışında ders-
lere başörtülü girilmeyen bir okuldu. 
Başka bir okula gitmeyi planlarken; 
bölgedeki tüm imam hatip liselerinin 
öğrencisizlikten kapandığını ve o yıl 
yeni kayıt olmazsa bölgede tek kalan 
okulumuzun da kapanacağını öğren-
dikten  sonra, bir gecede karar değiş-
tirmiş; kendimi sıkı bir imam hatip 
lisesi öğrencisi olarak bulmuştum. 
İlk iki ayda okulun kapanmaması 
için gereken öğrenci sayısına ulaşa-
bilelim diye seferber olmuş, köy köy 
dolaşıp aileleri ikna ederek öğrenci 
toplamaya çalışmıştık. İmam hatip-
ler artık kapandı denilmesine inat 
biz burdayız diye, türlü yarışmalara 
katılıp okulumuzun ismini duyur-
maya çalışıyorduk. Henüz 14-15 yaş-
larındaydık ve sanki bütün okulun 
yükünü omuzlarımızda taşıyorduk 
. İlk yılı güç bela tamamlamıştık. 
Ertesi yıl yine okulumuz kapanma 
tehlikesiyle karşı karşıyaydı, ne yapıp 
edip okula öğrenci bulmalı ve tekrar 
imam hatip ruhunu canlandırma-
lıydık. Binlerce mezun vermiş ve 
sınıflar yetmediği için odunluğu bile 
sınıf olarak kullanılmış bu okulun 
mezunlarına, sevenlerine ulaşmanın, 
okulumuzun hala devam ettiğini 
duyurmanın bir yolunu bulmalıydık. 
Hiçbir cumayı atlamadan bizi ziyaret 
eden, en haylaz öğrencilerin bile gö-
rünce elini öpme sırasına girdiği bir 
Bayram amcamız vardı. O, arkadaş-
larım ve ailelerimizin desteğiyle bir 
program düzenlemeye karar verdik. 
Şimdiye kadar yapılmamış, ama tüm 
mensupları bir araya getireceğimiz 
bir gece planladık. Genç yaşımızdaki 
heyecanımızdan etkilenmiş ola-
caklar ki, belediye başkanından ve  
diğer  gerekli  makamlardan izinleri 
almakta zorlanmadan; ilçenin stad-
yumunda bir cumartesi akşamına 
programımızı  ayarladık. Tüm imam 
hatipliler ve imam hatip sevenler 

Yedi İklim Temmuz 
ayında yine doyuru-
cu yazılarıyla okurla 

buluştu.

Türk Dil Kurumu 
bünyesinde yayın 

hayatını uzun yıllar-
dır sürdüren Türk 

Dili dergisi geleneğini 
bozmadan çıkmaya 

devam ediyor. 
Temmuz sayısı ka-
pağı yinne kendine 

özgü....
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davetliydi. Davetlilere ise teker te-
ker ulaştık, bizzat öğrenciler olarak 
görüştük. Bazıları çok sevinip takdir 
etti, bazıları burun kıvırdı ama en çok 
da “İmam Hatip mi kaldı?” deyip gü-
lenler oldu. Biz yine de şevkimizi kır-
madan yolumuza devam ettik. Prog-
ramın her detayı, şiirler, konuşmalar, 
ödüller, müzikler, kılık kıyafetimiz… 
Haftalarca gece gündüz uyumadan 
çalıştık üç beş arkadaş.  Gün geldi 
çattı, program için herşey hazırdı. 
Stadyum neredeyse dolmuştu, tüm 
hazırlıklar tamamlanmıştı ve en çok 
da başörtülerimize özenerek geceye 
hazırlandık. Programın başlamasına 
dakikalar kala, arkadaşlarımda bir 
telaş gördüm, hepsi toplanıp yanıma 
gelmişti. Ne olduğunu anlatmaya 
çalışıyorlardı ki okuldan babamı bile 
mezun etmiş bir hocamız ve okul 
idarecimiz yanımıza geldi. Bize kılık 
kıyafetimizi değiştirip okul formala-
rımızla sahne almamız gerektiğini; 
aynı zamanda başımızı açmamız ge-
rektiğini söylüyorlardı. Hep bir ağız-
dan itiraz ettik, kimimizin sinirden 
sesi titriyor kimimiz ağlayarak isya-
nını dile getiriyordu. Bu şekilde çı-
karsak  programın okul için problem 
olacağını,  hakkımızda soruşturma 
açılabileceği gibi şeyler söyleseler de 
onları dinlemiyorduk. Sonra hocamız 
-beni ele başı görmesinden sebep- 
“Seninle biraz konuşalım.” diyerek 
kenara çekti. Önce okul ve öğrenci-
liğimiz açısından problem olacağını 
anlatmaya çalıştı. Söylediklerinin 
bende bir karşılığı olmadığını görün-
ce; babamın başına birşey gelmesini 
isteyip istemediğimi sordu. Beynim-
den vurulmuşa döndüm, babamın da 
arkadaşları gibi her an tutuklanabile-
ceği korkusu yabancısı olduğum bir 
şey değildi. Kendimi, arkadaşlarımı, 
okulumu, ailemi tehlikeye atacağımı 
ve bunların sorumlusunun ben olaca-
ğımı söyleyince; itiraz edecek gücüm 
kalmamıştı. Binlerce insan gelmişti, 
programı başından sonuna biz yü-

rütüyorduk, iptal etme ya da geri 
çekilme şansımız yoktu. Belki de öyle 
olsun diye son dakikada bu talep kar-
şımıza çıkmıştı. Programa son yirmi 
dakika kala nasıl okul kıyafetlerimizi 
alıp giyindik bilmiyorum. Yalnızca, 
tek kelime etmeden formamı giymek 
için babamla eve gidip geldiğimiz 
hatırımda. Ben ağlıyordum, babam 
susuyordu, senin başına bişey gelebi-
lirmiş diyemiyordum…O akşam göz-
yaşı dökmediğimiz bir an bile olmadı. 
Seslerimizin titrekliği heyecanımız-
dan değildi. Biz şiirlerimizi okurken;  
tüm stadyum bizimle birlikte aynı 
duyguları yaşadı sanki. Bugün bile 
içim titremeden, ağlamadan bu satır-
ları yazmak çok zor… Kendimizden 
büyük bir sorumlulukla ama aşkla ve 
heyecanla giriştiğimiz o akşam; bir 
darbenin devam eden rüzgarında yü-
zümüze inen soğuk bir tokattı sanki... 

Eminim, o dönemin şahidi binlerce 
gencin aynı sebeplerden beslenen 
hikayeleri vardır. Kimi lise yıllarında, 
kimi  üniversite, kimi de çalışma ha-
yatında doğrudan 28 Şubat’ın yükünü 
sırtlandı.  Bir de çok konuşulmasa 
da, bizim gibi 28 Şubat’ın izleri te-
mizlenene kadar geçen sürenin tanığı 
gençler… O akşam bizim için darbe-
nin özeti gibiydi. Korkan ve inisiyatif 
almayan büyükler, yetkililer; mantık-
sız ve mesnetsiz uygulamalar, en  ni-
hayetinde saçma bir düzeneğin içinde 
omuzlarına kendilerinden büyük yük 
yüklenen, yok sayılan, ümitsizliğe 
düşürülen masum gençler… Tabi ta-
rihî tecrübelerinden ders almayanla-
rı, haksızlık karşısında susanları, ucu 
kendine dokunmadığı sürece gör-
mezden gelenleri de eklemek lazım… 
Bugün darbeleri yalnızca bir mağdu-
riyet değil, tarihî bir tecrübe ve ibret 
olarak görmenin ve  kendimizden 
sonrakilere aktarmanın; umudu, far-
kındalığı ve en önemlisi de kıymet 
bilmeyi yeni nesillere aktarmanın 
hayati olduğunu düşünüyorum. 

“15 Temmuz Des-
tanı” ve “Genç 

Şairler Dosyası” 
başlıklarıyla çı-

kan Muhit dergisi 
Temmuz ayında da 
okuruna merhaba 

dedi.

Dil ve Edebiyat der-
gisi, Temmuz ayında 
“Egemenlik Bağım-

sızlık Ayasofya” 
başlığıyla çıktı.
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Türkler, Ordu-Millet anlayışı içeri-
sinde bir kavimdir. Askerlik ve ordu 
üzerine o kadar vecize, dil hafızamız-
da mevcuttur ki, bundan olsa gerek 
askerlik mesleği veya ordu hayatın ve 
devletin kurumlarının içerisinde, her 
dönemde aktif rol oynamıştır.

Ordunun desteklediği şehzade 
tahta çıkmış, askerin üzerinde oto-
ritesini kaybeden sultan tahtından 
olmuştur. Devlet-i Aliyye’nin en 
kudretli yıllarında dahi ordu tara-
fından tahtından edilen sultanları 
görmek mümkündür. Özellikle Türk 
tarihinin, son iki yüz yılı incelendi-
ğinde siyaset ve ordu iç içe geçmiş 
bir haldedir. Cumhuriyetle beraber 
ise her on yılda bir, sivil siyaset ve 
ordu karşı karşıya gelir. Raydan çık-
mış (!) demokrasiye, balans ayarı 
verme heveslisi üniformalı bir takım 
siyasetçi özentisi kimseler, sine-i 
milletten çıkmış hükümetlere mü-
dahalelerde bulundular. Sivil halk ile 
hep aralarında uçurum bulunan bu 

kimseler ne yazık ki ceplerinde Türk 
milletinin evladı olduklarına dair bir 
kimlik taşısalar da, 12 Eylül’de net bir 
şekilde görünecektir ki, bazılarının 
gayri meşru çocukluklarına heves 
etmişlerdi. 

Yapılan askeri müdahaleler, elbette 
akşamdan sabaha gerçekleşmedi. 
Darbeler, her ne kadar gayrimeşru 
olsa da tüm darbelerin oturması 
gereken meşru bir zemin olmalıydı. 
Yoksa millete haklılıklarını nasıl an-
latacaklardı? Tüm askeri müdahale-
ler “Atatürk ilke ve İnkılaplarını” ye-
niden tesis etme amacına sığınsa da 
bu söylem meşru olabilme isteğinin 
ilk dayanak noktasıydı.  Peki, darbe-
ciler millette nasıl karşılık bulacak, 
yaptıkları anti-demokratik eylemi 
nasıl kabul ettireceklerdi. 

El-cevap: Şartların olgunlaşmasını 
bekleyeceklerdi!

Şartların olgunlaşması elbette şid-
detle olacak, şiddetin millete ulaşma-

DARBE DÖNEMLERİNDE 
DERGİLERİN ROLÜ: 

YÖN DERGİSİ HAREKETİ
Berat Sarıtop

Altınoluk dergisinin  
413’üncü ve Temmuz 
sayısı “Müslümanca 
Yaşama Sanatı” baş-

lığıyla çıktı.

 Ay Vakti Temmuz - 
Ağustos sayısı “Oku-
mak-Yazmak” dosya 

konusuyla çıktı.
Okuma ve yazmaya 
dair değerli akade-

misyen ve yazarların 
eserlerine yer 

verilmiş.

Özellikle Türk tarihinin, son iki yüz yılı incelendiğinde 
siyaset ve ordu iç içe geçmiş bir haldedir. Cumhuriyetle 

beraber ise her on yılda bir, sivil siyaset ve ordu karşı 
karşıya gelir. Raydan çıkmış (!) demokrasiye, balans 
ayarı verme heveslisi üniformalı bir takım siyasetçi 

özentisi kimseler, sine-i milletten çıkmış 
hükümetlere müdahalelerde bulundular. 
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dergi

sını da yazılı ve görsel basın sağla-
yacaktı. Biz bu noktada dergilerin 
ve özellikle bir darbe zemini oluş-
turma açısından Milli Demokratik 
Devrimcilerin Yön Dergisini ele 
alacağız. 

CUMHURİYET VE ASKERİ 
DARBE GELENEĞİ

Cumhuriyet ile beraber en doğru 
yönetim biçiminin inşa edildiğine 
artık emindik. Devleti yönetecek,  
hükümet edecek olan topluluğu 
artık halk doğrudan seçecekti. 
Halk yanılmazdı. Egemenlik ka-
yıtsız şartsız bu yüzden milletindi. 
Daha cumhuriyet ilan edileli 3 yıl 
olmamıştı ki, 4 Mart 1925 yılında 
demokrasiye ilk darbe vurulmuş-
tu. Muhalefeti ve hür basını sustu-
ran, sindiren ve genç cumhuriye-
tin ilk siyasi partisini kapattıran: 
Takrir-i Sükun Kanunu. 

Takrir-i Sükun, cumhuriyetin 
ilk döneminde, vatanın sadece bir 
kesiminde vuku bulan hadiseleri 
neticelendirme adına, memleket 
genelinde ilan edilen bastırma ve 
sindirme kanunundan başka bir 
şey değildi. Bu kanunla beraber 
cumhuriyetin ilk çok partili siyasi 
hayatının ilk partisi Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor, 
bununla yetinilmiyor, ilgili ka-
nunla Tevhid-i Efkar, Son Telgraf, 

İstiklal ve Sebilürreşad gibi dergi 
ve gazetelerin faaliyetlerine son 
veriliyordu. Prof. Dr. Mete Tunçay 
Hocanın vecize haline gelmiş sö-
züyle söylersek “Abdülhamid dev-
rinde basın istediğini yazamazdı 
ancak Takrir-i Sükun ile beraber 
basın hükümetin istediğini yazar 
hale geldi.” 

Basının uğradığı bu ağır sansür 
4 yıl kadar sürdü ancak bir şey net 
görünmüştü. Demokrasinin otur-
ması hayli zaman alacaktı. 

1960’da demokrasi adına bir yol 
kazası daha yaşanacaktı. Yaşanan 
darbeye demokrasi adına karşı 
çıkılacağına alkış tutan bir dergi 
göreceksiniz. Hatta darbeden bir 
gün sonra 28 Mayıs 1960’da, soka-
ğa çıkma yasağı olmasına rağmen 
insanlar sokaklara dökülmüş elle-
rinde o dergiyi bayraklaştırmışca-
sına sallıyorlardı. Derginin sahibi, 
İsmet İnönü’nün damadı Metin 
Toker’di. Derginin adı ise AKİS. 

Akis dergisinin 9 Haziran 1960 
tarihli sayısında, Metin Toker “27 
Mayıs bir askeri darbe değildir. 
Namuslu aydın hareketidir” diye-
cektir. Darbecilerin ellerinde silah, 
destekçilerinin ise her zaman bir 
tomar kağıt olmuştur. Kimi zaman 
gazete, kimi zaman dergi olarak. 
Darbecilerin haklılığını ve meş-

ruiyetini millete anlatmak için bu 
kendilerine göre bir zarurettir.

YÖN DERGİSİ VE                         
9 MAYIS CUNTASI

“Bir askeri darbeye zemin nasıl 
hazırlanır ve bir dergi buna nasıl 
ön ayak olur?” sorusuna cevap ve-
receğimiz noktaya böylece gelmiş 
olduk. Cumhuriyet tarihi içerisin-
de bir askeri darbeye teorisyenlik 
etmesi açısından önemli olan bu 
başlığı açalım.

1960 ve 1980 yılları arasında 
Türkiye’de sosyalist ideoloji açısın-
dan, en etkili grup şüphesiz ki Yön 
Dergisi Hareketidir. Yön Hareketi, 
ismini Yön Dergisi’nden almak-
la beraber ilk sayısını 20 Aralık 
1961’de yayımlamıştır. O dönemin 
önde gelen fikir adamlarından 
ciddi destek görmüştür. 68 Kuşağı 
denilen kuşağı büyütüp yetiştiren 
işte tam olarak bu dergidir. 

Yön Dergisi, bir dergi ile ortak 
özellikler gösterir. 1930’lu yıllar-
da Yakup Kadri’nin başını çektiği 
Kadro Dergisi. Kadro, Kemalist 
devrimlerin toplumda karşılık 
bulması, oturması amacıyla yani 
devrimleri halka anlatmak ama-
cıyla kurulmuştu. Yakup Kadri, 
dergiyi her yayıma hazırladığında 
Çankaya’ya çıkar, düzeltilecek 
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noktalar varsa Gazi Paşa’nın emriyle 
o noktalar düzettirilirdi. Gazi Pa-
şa’dan onay aldıktan sonra baskıya 
verilirdi. Kadro Hareketi içerisinde 
yer almış Şevket Süreyya Aydemir’in, 
Yön Hareketi içerisinde bulunması 
da iki dergi arasındaki ortak özellik-
leri göstermektedir. Kadro Dergisi, 
Sosyalizm ile Kemalizmi entegre 
etmeye çalışırken, Yön yazarları da 
Kemalizm ile Sosyalizmi birbirine 
entegre ederek sosyalist bir rejimi 
inşa etmek istemişlerdir. 

Yön Dergisi ilk sayısında “Aydınla-
rın Ortak Bildirisi”ni yayımladı. Bu-
rada yayın çizgilerini ve amaçlarını 
açıkça ifade ettiler. Bu bildirinin al-
tında öncelikle 530 imza bulunuyor-
du. Daha sonra imzalayanların sayısı 
rahatlıkla bini geçti. Bu bildiride 
imzası bulunan tanınmış isimlerden 
birkaç örnek vermek gerekirse, Mu-
ammer Aksoy, Çetin Altan, Melih 
Cevdet Anday, Doğan Avcıoğlu, Öz-
demir Asaf, Necati Cumalı, Sencer 
Divitçioğlu, Oktay Ekşi, İlhan Selçuk, 
İlhami Soysal, Mümtaz Soysal, Niya-
zi Berkes, Şevket Süreyya Aydemir, 
İdris Küçükömer, Altan Öymen, Çe-
tin Altan.

Bir dönemin Milli Demokratik 
Devrimcileri daha sonra Atatürkçü 
kimliklerini daha ön plana çıkara-
caklardı. Bu yazarların birçoğu ilerde 

karşımıza Cumhuriyetçi-Kemalist 
kimlikle çıkacaktı. Örneğin Mu-
ammer Aksoy Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin kurucusu olacak, Oktay 
Ekşi ve İlhan Selçuk Cumhuriyet 
Gazetesi’nde yazılar yazacaktı. Altan 
Öymen, CHP Genel Başkanlığı göre-
vini yürütecekti. 

Yön Dergisi, içerisinde bulunulan 
olumsuz koşulların Kemalist Dev-
rimden ziyade Atatürk sonrası yöne-
tim zafiyetine bağlamıştır. Bu yüzden 
onlara göre çare Sosyalist-Kemalist 
bir devrimden geçmekteydi.

Doğan Avcıoğlu’nun çıkardığı ve 
beraberinde dönemin entelektüel 
kesimin de (Prof. Dr. Mümtaz Soy-
sal, İlhan Selçuk, Şevket Süreyya Ay-
demir) yazılarının yayınlandığı Yön 
dergisi etrafında toplanan bir takım 
emekli ve muvazzaf  asker ve özellik-
le 27 Mayıs artıklarından Cemal Ma-
danoğlu’nunda aralarında bulunduğu 
kimseler, Mihri Belli’nin kavramsal-
laştırdığı ifade ile “Milli Demokratik 
Devrim” yanlıları, bir askeri darbe 
planlıyorlardı. Planlanan bu darbe 
daha sonrada örneklerini göreceği-
miz CIA destekli darbelere hiç ben-
zemeyecek, tamamen ABD karşıtı ve 
Rus yanlısı bir ideoloji ile yapılacak 
bir müdahale olacaktı. Türkiye’de 
öngörülen askeri darbenin bu kez 
getireceği Küba tarzı sol-sosyalist bir 

Uykusuz dergisi, 
Fatih Sultan Meh-
met’in portresinin 

İstanbul’a getirilme-
sini Temmuz ayında 

kapağına taşıdı.

Bilim ve Teknik der-
gisi Temmuz ayında 

küresel ısınmaya 
dikkat çekerek oku-

ruyla buluştu.
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çeşit baasçı yönetim olacaktı. Peki 
bu nasıl başarılacaktı? 

Milli Demokratik Devrimciler, 
etrafında toplandıkları derginin 
adıyla Yöncüler, bireysel terörle, 
öğrenci hareketleriyle bir darbe 
yapılamayacağını biliyorlardı. 
Her ne kadar sokaklar alev alev 
yansa da, her gün üniversitelerde 
boykotlar olup öğrenciler ölse de 
Türkiye’de bir devrimin gerçek-
leşmesi mümkün görünmüyordu. 
Bireysel terör ve öğrenci hareket-
leri şu yönde kullanılabilirdi. Kan 
oluk oluk akacak, her gün birkaç 
cenaze üniversite koridorlarından 
hastane morglarına taşınacak, 
bütün bu sürecin sonunda aşınan 
devlet otoritesi karşısında “zinde 
güçler” harekete geçecek ve Milli 
Demokratik Devrim tamamlana-
caktı. Süreç genç subaylar ve ordu 
içerisindeki cuntalar, asker-sivil 
dayanışması ile tamamlanacaktı. 
Etki altına aldıkları sadece genç 
subaylar değildi. Yön Dergisin-
de çıkan yazılar Hava Kuvvetleri 
Komutanı Org. Muhsin Batur ve 
Kara Kuvvetlerinde general dü-
zeyinde birçok kişiyi etki altına 
almıştı. Özellikle Kara Kuvvetleri 
Karargahında etkili bir general 
olan ve 9 Mart Cuntası içerisinde 
mühim bir noktada olan Tüm-
general Celil Gürkan, “Doğan 
Avcıoğlu’nun ‘Türkiye’nin Düzeni’ 
isimli kitabını okumayan subayı 

yok sayacağını” ifade etmekte 
sakınca görmeyecekti.  Org. Muh-
sin Batur yayınlanan anılarında 
“Doğan Avcıoğlu’nun yol gösteri-
ciliğinde bir devrim öngörüldüğü-
nü” ifade edecekti. Devletin nasıl 
yönetileceğine dair şema dahi 
yapılmıştı. Cuntacıların hatıraları, 
Yön Dergisi’nin sahibi olan Doğan 
Avcıoğlu’nun etki alanını göster-
meye kâfidir. 

Yön Dergisi’nde yazılar çıkmaya, 
genç subaylar ve komuta düzeyi 
okumaya devam ediyor ve bir der-
gi darbeyi adım adım çağırıyordu. 
Yapılan son toplantıya MİT adam 
sızdırmayıp, planları deşifre etme-
seydi, bugün çok farklı bir devlet 
şeması ile karşı karşıya olabilirdik. 
Neticede 9 Mart 1971’de öngörü-
len sosyalist darbe engellenmiş, 
tam 3 gün sonra 12 Mart 1971’de 
sol hareketlere ve özellikle 9 Mart 
cuntasına karşı bir darbe gerçekle-
mişti. Bir dergi etrafında toplanan 
grup sadece “teorisyenlik” yaparak 
Türkiye’yi küçük Rusya yapacak 
bir noktaya getirmeyi başarmış-
lardı.

9 Mart Cuntası yargılamalarında 
Cumhuriyet Gazetesinde yazarlık 
yapacak olan İlhan Selçuk ve Ali 
Sirmen yargılandılar. CHP Genel 
Başkanlığı makamına da oturacak 
olan Altan Öymen cunta üyesi 
olma suçundan yargılandı. 27 

Mayıs artığı Cemal Madanoğlu 
yargılandı. 

Doğan Avcıoğlu’nun çıkardığı 
Devrim Gazetesinin o yıllarda 
Yazı İşleri Müdürü olan Hasan 
Cemal 18 Haziran 2015’te yazdığı 
yazısında Yöncüler’in iç yüzünü 
ortaya koyar ve açıkça “Demirel’i 
bir darbe ile devirmek istiyordum” 
der. “Bunun için askeri kışkırttık 
ve cuntalar kuruldu” demekten 
imtina etmez. “Darbe ortamı 
hazırlamak için sağda solda bom-
balar patlatıldı” , “sahte bildiriler 
yayınladık” diyerek sözlerine de-
vam eder. 

Yön dergisi bir darbeye giden 
yolun nasıl açılacağını bize en iyi 
anlatan örnek olarak elimizdedir. 

Türk demokrasisi, yaşadığı ör-
tülü darbeleri bir kenara koyarak 
sayarsak, 6 defa yol kazası yaşa-
mıştır. Halen daha darbe hevesi 
içinde olan, sokaklarda tank se-
siyle uyanmak isteyen ve bunun 
özlemi ile yanıp tutuşan kimseler 
yok değildir. Varsın onlar bu has-
ret ile yansın tutuşsun. Şehit Lider 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun bizlere 
siyasi vasiyeti kabul ettiğimiz şu 
sözleri ile onlara cevap vereceğiz. 
“Türkiye İran olmayacaktır ancak 
Suriye olmasına da bizler müsaade 
etmeyeceğiz!”
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arastırma

Cumhuriyet tarihinde, darbe 
dönemlerini incelediğimizde ba-
sının taraflı yüzünü, edebiyatın 
sessizliğini gördük. 1960 ve 1980 
darbelerinde toplum cellâtlarının 
anti-demokratik hareketleri, ede-
biyat alanında -dergiler dâhil çok 
fazla işlenmedi ne yazık ki. Fakat 
2016 yılında, 15 Temmuz darbe 
girişiminde tarih tekerrür etmedi. 
Edebiyat ve sanat; dergi, roman, 
şiir gibi bütün kanallarıyla darbe-
ye karşı net bir tavır gösterdiler. Bu 
dergilerin başında şeksiz Cins der-
gisi geliyor. 

Yayın hayatına Ekim 2015 yılın-
da başlayan Cins, Ağustos 2016 
sayısını ‘15 Temmuz özel’ yayınıyla 
çıkardı. Bu sayıda Eren Safi, Baha-
dır Yenişehirlioğlu, Kevser Aydoğ-
du, Furkan Çalışkan, Abdülhamit 
Güler gibi pek çok kalem 15 Tem-
muz gecesi ve sonrasında yaşanan-
ları anlattı.

Derginin genel yayın yönetme-
ni İsmail Kılıçarslan “Bu sayımızı 
‘bize’ ithaf ediyoruz. Tek tek her 
birimize” diyerek başta Ömer Ha-
lis Demir, İlhan Varank, Mustafa 
Cambaz, Erol Olçok ve oğlu Ab-
dullah olmak üzere 246 şehit ve 
gazilerimizin, kahraman milleti-
mizin mücadelesine destek verdi.

Darbenin aktörü FETÖ’nün ya-
pılanmasından ve toplumu nasıl 
zehirlemeye başladığından bahse-
den İhsan Aktaş “1970’li yıllarda 
Fetullah Gülen ana akım Nurcu 

gruptan yavaş yavaş ayrılarak bil-
diğimiz klasik Nurcuların ifade 
ettiğine göre, bu dönemde kendisi-
nin Mehdi ya da Mesih olduğuna 
dair bir kanaat kendi cemaati içeri-
sinde yayılmaya başladı.” Sözleriyle 
örgütün sapkın zihniyetini ortaya 
koyuyor.

İzzet Yaşar bu özel sayıda “Darbe 
gerçekleşseydi, Gezi sırasında arka 
balkonunda “Gerçek bir devrim 
istiyorum, kanlı bir devrim” diye 
bağıran, geçen gün Yurtta Sulh bil-
dirisi okunurken “Yaşasın darbe” 
diye haykıran genç kız önce ba-
şörtüsü yasaklandı diye sevinecek, 
ama kısa zamanda kendisinin de 
mini şortuyla basamaklarda oturup 
bira içemediğini görecekti. Selaları 
tencere tavalarla protesto eden laik 
ahali sokakta müzik yapmaya kalk-
tığında eli tüfekli devriyelerin kü-
fürlerle üstüne yürüdüğünü görüp 
şaşıracaktı.” Cümleleriyle darbenin 
milletin bütününe yönelik oldu-
ğundan bahsediyor.

O karanlık gecenin seyrini değiş-
tiren, kahramanlığın kariyer uğ-
runa vatana ihanet etmekle değil 
vatan için can vermekle olunduğu 
gösteren Ömer Halisdemir için 
Güven Adıgüzel yazısında “42 ya-
şında iki çocuk babası Halisdemir. 
Kahraman falan değil, iyi bir nö-
betçi, en lazım olanından yani, sa-
dakati baki.” Diyerek O’nun milleti 
için vazifesini en iyi şekilde yerine 
getirdiğini anlatıyor.

Tayyar Tercan, kardeşim dedi-
ği, daha 16 yaşındayken 28 Şubat 
sürecinde zulme uğrayan, idamla 
yargılanan 15 Temmuz şehidi Halil 
Kantarcı’nın “Milyonları toplasa-
nız bir Halil etmez. İslam’ı hâkim 
kılmak için hayatını koydu orta-
ya. İnandı, inandığı gibi yaşadı ve 
inancı uğruna Şehid oldu Halilim.” 
Diyerek dava adamı olduğu vurgu-
luyor.

Milli Mücadele’nin en güzel ör-
neği olan halkın 15 Temmuz dar-
be direnişini, tüm yönleriyle ele 
alan Cins “Temmuz Direnişi’nin 
ilk 11’i Derin Millet Manifestosu” 
başlığıyla o günlerde gündem olan 
görüntülere yer vererek; mili şuur 
ve inançla, birlikte hareket etti-
ğimizde neler başarabileceğimizi 
gösteriyor. Tankların önüne yatan 
üstüne çıkan, tarlasını ateşe veren, 
iş makineleriyle darbeci hainlere 
kalkan olan adamlar, kamyon kasa-
sında adeta cepheye mermi taşıyan 
Nene Hatun gibi vatandaşı direnişe 
götüren teyze, silahlı canilere karşı 
dik duran genç kadınlar ve hafta-
larca çocuk yaşlı demeden mey-
danlarda vatan nöbeti tutan halka 
yer vererek gerçek bir mücadeleyi 
anlatıyor. Cins dergisi, yayınladığı 
yazı, şiir vs ile darbe karşıtı duru-
şuyla dergiciliğin ve edebiyatın ar-
tık topluma karşı duyarsız kalma-
dığını gösteriyor. Bu vesileyle 15 
Temmuz şehitlerini rahmetle anı-
yor, bizlere haklarını helal etmele-
rini Allah’tan diliyorum.

CİNS DERGİSİ 15 TEMMUZ 
ÖZEL SAYISI

Nevin Özdemir

İsmail Kılıçarslan “Bu sayımızı ‘bize’ ithaf ediyoruz. Tek tek her birimize” diyerek başta Ömer 
Halis Demir, İlhan Varank, Mustafa Cambaz, Erol Olçok ve oğlu Abdullah olmak üzere 246 şehit 

ve gazilerimizin, kahraman milletimizin mücadelesine destek verdi.
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Bugün Türkiye’de dergi sektörü 
oldukça yoğunlaştı. Dergi basım-
larına rağbet olduğu kadar, oku-
yucular tarafından talep de arttı. 
Nitekim bu talep, günümüz sosyal 
mecralar aracılığı ile de kendini 
hep ön safalara taşıdı. Geçmişe 
nazaran bu durum okuyucu yazar 
çizgisini çok farklı bir boyutta 
bağdaştırdı. Artık hemen hemen 
istediğimiz her alana ait fikrî dü-
şünceleri okuyabiliyor, içimizdeki 
o muazzam açlığı farklı düşünce-
lerle doyurabiliyorduk. Dergiler 
bir nevi bizim için bir gereksinim 
halini alırken, kendimizi onlarda 
bulamamıza ve alternatif bir bi-
çimde öğrenmemize ön ayak olan 
bilgi dağarcıkları oluveriyorlar.

Dergi sektörü en çok gençlerin 
akın ettiği yığınlar arasındadır. 
Cemil Meriç Hocamızın ‘’Genç 
düşünce, dergilerde kanat çırpar.’’ 
Sözü  tamda bu konuya vurgu 
yapıyordu. Kendimden pay biçe-
rek, aylık okul harçlıklarımdan 
biriktirdiğim bir miktar paramı, 
dergilere abone olmak için özel bir 
köşede ayırarak, heyecanla diğer 
ayın sayısını beklediğim o günleri 
hatırlıyorum. Muhakkak herkesin 
gençlik döneminden geçmiştir. Bi-
zim için o zamanda dergiye abone 
olmak büyük bir itibar kazanmak 
gibi bir şeydi. Hele her ay kapmıza 

posta yoluyla konan dergilerde 
şahsımıza ait isimleri görmek, in-
sanı oldukça özel hissettiriyordu.

Yaklaşık 6 yıldır Fransa’da yaşı-
yorum. Buraya gelirken, yanımda 
bir valiz dergilerimi getirmiştim. 
Her ay kapıma gelen bir dergim 
yoktu artık. Bende tüm zama-
nımı eski dergilerimin içerisine 
bakarak, tekrar tekrar okuyarak 
geçirdim. Türkiyede geçirdiğim 
bu zamanlarımın şükrünü ancak 
eda edebilme fırsatı yakalıyorum. 
Öyle değil midir zaten? Elimizde 
olan zaten bizimdir, asla gitmeye-
cek diye düşünür dururuz. Nimet 
ne vakit gider, o zaman değerini 
anlıyoruz. Burada dergi yok muy-
du?  Türkçe basım yapan dergiler 
az da olsa var. Lakin konuları aynı 
ölçüde, gazete türünde çıkarılıyor. 
Burada bulunanlar için belki de 
çok büyük bir nimet.. Fakat Tür-
kiye’den Avrupa’ya yerleşen insan-
ların içindeki o boşluğu tatmin 
etmiyor. Sayfalarında kaybolduğu-
muz hissiyatı buradaki dergilerde 
bulamıyoruz. Ya her ay basılmıyor, 
ya da gündem biraz daha geriden 
takip edilmek zorunda kalıyor. 
Geldiği zaman okumak için oku-
yup geçiyoruz. Burada yaşayan 
Türklerin talepleri de çok fazla 
değil, dolayısıyla yayında da toplu-
mun isteklerine göre şekilleniyor.

Bugün editörümün yönlendir-
mesiyle dergiye bir yazı yazıyo-
rum… Yazı dergide paylaşılacak 
ne üzücü ki ben bunu direkt ola-
rak okuyamayacaktım. Derginin 
basım pdf belgesi elime geçtiği 
anda; yazıyoruz ya, bizim için 
gönderdiler diye ayrıcalıklı bul-
muştum kendimi. Sonra önümde 
kocaman ‘’DERRGİLER DİJİ-
TALE SIĞAR MI?’’ ana başlığını 
görünce adeta çılgına döndüm. Bu 
bizim gibiler için o kadar büyük 
bir veli nimetti ki… Avrupa’da ya-
şayıp bu fikriyattan mahsur kalan 
binlerce genç, insandık. 

Sevinçten gözlerinden yaş akı-
tacak kadar değerli bir nimet. 
Hemen alt sayfasında bir de ‘’ÇO-
CUK DERGİSİ’’ portresini gö-
rünce de bu sefer oğlumun yanına 
koştum, henüz 4 yaşında anlama-
yacaktı sevincimi ama, kültürün-
den uzakta çocuk yetiştirmeye 
çalışan biz anneler için ‘’Türkçe 
Çocuk Dergisi’’ de, Türkçe dergi-
ler kadar çok önemliydi. 

Bugün bu hizmetlerde fikrini su-
nan, icraata geçiren, destek veren, 
yazan, yöneten, koordine eden 
ve imkan sağlayan tüm herkesten 
önce şahsım sonra Avrupa’daki 
Türkler adına canı gönülden te-
şekkürlerimi sunuyorum. 

AVRUPA’DA TÜRKÇE 
DERGİ BULMAK

Sümeyra Bulut

Türkiye’den Avrupa’ya yerleşen insanların içindeki o boşluğu tatmin etmiyor. 
Sayfalarında kaybolduğumuz hissiyatı buradaki dergilerde bulamıyoruz. Ya her ay 

basılmıyor, ya da gündem biraz daha geriden takip edilmek zorunda kalıyor. 

yazı
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Dergi: Derlemektir, hasat et-
mektir, dizi dizi sabırla ulaşmaktır 
bekleyen yüreklere, okuyan göz-
lere, yeni fikirlere. Öğrenmektir, 
bilginin kirliliğine baş eğmemek-
tir. Kısacası özendir, bilgidir ve 
bekleyeni de kendisi de sadıktır. 
İçine vatan sığar, sevgi sığar, saygı 
sığar, birlik sığar, bilgi sığar, ilim 
sığar, teknoloji sığar, imanın öğe-
leri sığar, özgürlük, bağımsızlık, 
milli egemenlik sığar, hükmetmek 
sığar, adalet sığar, kahramanlık 
sığar… Dergi bu nitelikli yaşam 

vazgeçilmezlerinin hepsini derler. 
İnsanlığa el eder. Bu derleme ki-
milerinin hiç hoşuna gitmez. İste-
mezler herkes öğrensin, istemezler 
çeşit çeşit konular derlensin; sade-
ce kendi derlemeleri görülsün, bi-
linsin isterler. Diğerlerinin üzerini 
örtmeye çalışırlar. Süslü sözlerle, 
kandırmacayla ilim yoluna çıkmak 
isteyenleri yoldan çıkarırlar, kendi 
menfi emelleri için kullanıp yap-
tıkları işlere de yukarıda değindi-
ğimiz kahramanlığı, hükmetmeyi 
sığdırmaya çalışırlar. Bunun adına 

da iyilik, güzellik, vatana, millete 
hizmet! Derler. Aslında bunun adı-
na sinsice darbelemek denir. 

Şimdi birazcık başka bir yere gi-
delim. Eskilerden dünya nesillerin-
den bir nesle sunulan bir karakter 
vardı: He Man ve Kainatın Efen-
dileri. Bu karakter, Eternia Prensi 
ve Gölgeler Şatosunun sırlarının 
koruyucusudur. Bu karakterin bir 
de Titrek adında kaplanı vardır. He 
Man kendisine verilen kılıcı kaldı-
rıp “Gölgelerin Gücü Adına” diye 

DERGİLERİN GÜCÜ 
ADINA 

 Ferhat Özcan

yazı

Süslü sözlerle, kandırmacayla ilim yoluna çıkmak isteyenleri yoldan çıkarırlar, 
kendi menfi emelleri için kullanıp yaptıkları işlere de yukarıda değindiğimiz 

kahramanlığı, hükmetmeyi sığdırmaya çalışırlar. Bunun adına da iyilik, 
güzellik, vatana, millete hizmet! Derler. 
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seslenir, “Güç bende artık.’’ Diyerek 
güçlü bir adama dönüşürdü. Kaplanı 
Titrek’ e de kılıcını uzatır ve o Titrek 
kaplan Atılgan adını alan sözüm ona 
güçlü bir kaplan olurdu. Verilmek is-
tenen mesajları yaptığı kahramanlık-
larla! Verirdi. Bu seri yıllarca devam 
etti, gitti. Bunu neden yazdım: Konu-
nun belki bu karakterle ilgisi var belki 
de yok. Benzeştikleri noktalarsa mev-
cut. Şurası kesin ki gölgeler efendi-
lerinin kılıçlarını her zaman taşımış. 
Güç elde etmek için taşımış, para elde 
etmek için taşımış, makam için taşı-
mış… Anasına, atasına bir bardak su 
taşımamış ama bunların artık sularını 
yudumlamış. Efendilerinin adlarını 
bile bilmemiş ama efendi silsilesinin 
bir ucunda köle olmuşlar. Vatanlarına 
münafıkça sevdalanmışlar. Hikayele-
ri az kahramanlı ama senaryoyu ya-
zan iyi yazmış ve kandırmış bunları. 
Tüm dünyaya az kahramanlı seyirle; 
dizi, dergi, hikaye, sinema, gazete ya 
da adına artık ne denirse yazılı, gör-
sel sunmuşlar. Bir nesil bağırmış ‘’ 
Gölgelerin gücü adına!‘’ Diye. Önce 
cehalete, yokluğa gitmişler; cehaletin, 
yokluğun içinden geleceğe ‘’ Adam!’’ 
sunmak kandırmacasıyla çocukları, 
gençleri almışlar. Eğitim veriyoruz 
diye gölge oyunlarını anlatmışlar, Tit-
rek Yeşil Atılgan’ın hikayelerini sahte 
gözyaşlarıyla izletmişler, inandırmış-
lar. ‘’Hak’’ çalmayı meşru göstermiş-
ler. Velhasıl kelam kılıç vermişler, si-
lah vermişler, mal vermişler, makam 
vermişler. Efendileri el kaldırınca 
bunlar da münafıkça sevdikleri va-
tanlarına, aynı kutsal üniformayı giy-
dikleri arkadaşlarına, savaşta ve ba-
rışta koruyacakları milletlerine karşı 
kılıçlarını kuşanmış, silahlarını doğ-
rultmuşlar. Bunun adına da demişler 
ki vatan ve millet uğruna ülke yöneti-
mine el koyduk. Biz bunun adını çok 
duyduk.  Halbuki Milli İradeye yapıl-
mış darbe idi bunun adı. Be Vatan-
sız! Gücünü aldığın gölgene bulutlar 

toplandı, şimşekler çaktı, yıldırımlar 
düştü, yönetime koymaya çalıştığın o 
elin kırıldı. Millet, onurunu, şerefini, 
iradesini imanının gücüyle korudu. 
Çok acılar çekti, çok bedeller ödedi; 
kanla, canla, yoklukla… Aşkla, sev-
dayla, imanla, birlikle, dirlikle bura-
lara geldi. 

Gerçek bizler, gerçek kahramanlığı 
bu senaryolardan öğrenmedik. Bizim 
ruhumuza, kalbimize, ince ince iş-
lenmiş Kainatın Gerçek Efendisi’ nin 
getirdiği Allah (C.C) ve iman sevgisi 
var. Atamızdan, ceddimizden kalan 
kahramanlık mirasları var. Bizim 
Titrek Atılgana uzatılan büyülü kılı-
cımız yok, bizim Kainata inmiş Pey-
gamberimizin Nuru ile aydınlık yolu-
muz var. Biz ‘’OKU’’ diye yola çıkmış 
yolcularız. Bilgiye Hak andımız var. 
Diyecek sözlerimiz esasında hiç bit-
mez. Öyle ki konu: Vatan, sevgi, kah-
ramanlık, bilgi, ilim, ilim ve bilgiyle 
adaletle hüküm olunca. Bizler der-
giler olarak esasında adı konu olan 
ama yaşamın ve geleceğimizin özü, 
değerlerimizi derliyoruz. Öz değer-
lerimizi özünde özümseyen bireylere 
yoldaş olup karanlıklara aydınlık ol-
maya çalışıyoruz. Hiç kimsenin hiç-
bir grubun ve hatta dost görünümlü 
münafıkların menfi emellerine dizi 
olmuyoruz. Adalete, milli egemenli-
ğe, soy bağlarına, aileye, vatana, mil-
lete, coğrafyaya, bu yolda taş koyup 
darbe yapanlara müsaade etmiyoruz. 
Bunu yaparken okurdaki gücümüzü 
biliyoruz. Okuyanlarımızın sesleri-
ni darbelere karşı satırlarımızda dile 
getiriyoruz… Gölgelerin gücü adına 
diye bağıran darbecilere ilim, irfan, 
erdem, ahlak, özde vatan sevgisi, 
gerçek kahramanların hikayesi, gele-
ceğin aydınlık sesi gibi değerlerimizi 
derleyerek cevap veriyoruz: 

DERGİLERİN GÜCÜ ADINA.  

Haftalık haber der-
gisi Gerçek Hayat’ın 

1028.sayısı, “Eski 
masondan müthiş 

ifşaat - Locanın 3 bin 
yeni üyesi FETÖ’cü 

mü?” başlığıyla 
çıktı.

Temmuz ayında 
1054.sayısı çıkan 

Sebilürreşad, 
“Hakem değişti” 

başlığıyla dikkat çe-
kerken, yüzyıl önce-
sinden bir çizimi de 
okurla paylaşıyor.
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Bir insana erişmenin ve ruhuna 
dokunmanın en güzel yolların-
dan biridir edebiyat. Kelimelerin 
birbiriyle olan aşkını anlatır ve bu 
anlatım sırasında insana dair olgu-
larıyla bizlere dokunur. Dilhâne 
işte böylesine aziz bir uğraşın gü-
nümüzdeki temsilcisi olarak tüm 
topluma ulaşmayı amaçlayan bir 
edebiyat şiir ve fikir dergisidir.

Edebiyat sahip olduğu varlığın 
içerisinde bir fikre sahiptir. Bu 
fikirle kavurur cümleleri ve ortaya 
bir dünya mirası ortaya çıkarır. 
Varlık gösteren dışa vurum ba-
zen bir düz yazı olur bazense bir 
şiir. Eğer fikir kendisi bir şiirde 
bulursa her kelimesinde adeta bir 
rengin onlarca tonuyla karşılaşır 
insan. Bu anlam zenginliği ise ede-
biyatı yeşertir, insanın özüne do-
kunmasını sağlar. Edebiyat, şiir ve 
fikirlerin insana sağladığı huzuru 
ve yüceliği fark eden birçok söz ve 
kalem ustası; ömürlerini bu alanda 
sarfetmişlerdir. Aynı manevi de-
ğeri arayan nice insanın varlığını 
hoşgörü ve güzellikle karşılayan 
Dilhâne dergisi bu arayışın karşı-
lığı olarak yeni yazarlar için de bir 
platform görevi görmektedir.

Öyle ki söz edilen amacın 
sonucu olarak Dilhâne Dergisi, 
okuyucularından ve yazı yazarak 
bir uğraşı ortaya koymak isteyen 

herkesten yazılarını beklemekte-
dir. Bu yazıları bünyesine katarak 
diğer insanlara ulaştırarak hem 
yazarın gelişimini desteklemek-
tedir hem de yazara duygu ve 
düşüncelerini başka insanlara ak-
tarma olanağı tanımaktadır. Eğer 
sizlerde yazılarınızı paylaşmak 
isterseniz ilgili bilgileri dilhane.net 
adresinde bulabilirsiniz.

Bir fikrin hamurunu edebiyat 
ve şiir ile yoğururken, toplumdan 
yazılar alarak bu uğraşa değer 
katmanın bir başka boyutu daha 
bulunmaktadır. Hiçbir bir karşı-
lık beklemeksizin edebiyat şiir ve 
fikre duyulan saygıdan dolayı tüm 
bu uğraşları yine toplumla paylaş-
mak. Bu sebeple Dilhâne dergisi 
insanlara ulaşabilmek için aylık 
yayınlarını, yapılan söyleşileri, 
yazıları ve daha birçok yazılı ve 
görsel ürünü dilhane.net adresin-
de hiçbir maddi karşılık olmaksı-
zın insanlarla paylaşmaktadır.

Bir yandan değişen dünyaya 
ayak uyduran bir yandan da sahip 
olduğu öze günden güne değer 
katmayı hedefleyen Edebiyat şiir 
ve fikir dergisi olarak farklı konu-
larda ve çeşitli türdeki ele alımla-
rıyla edebiyat dünyasında emin 
adımlarla ilerlemeyi sürdüren Dil-
hâne dergisi, siz edebiyat aşıklarını 
da pür heyecanla beklemektedir.
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analiz

Sezai Karakoç millet’i kısaca “bir 
ruh etrafında toplanmış toplum 
fertlerinin bir araya gelmesiyle 
meydana gelmiş somut, canlı bir 
kitle, bir varlık” olarak tanımlar 
(Karakoç, 2003c: 17). Aynı za-
manda ona, medeniyetin organize 
olmuş şekli olarak da bakabiliriz 
(Karakoç, 2003c: 19). Toplum 
fertlerinin, etrafında toplanarak 
milleti oluşturdukları bu ruh, 
bizim öz kültürümüzün sunduğu 
millet tanımını belirler. Ondoku-
zuncu ve yirminci yüzyılda yapı-
lan millet tanımları, onu bir dile, 
bir ırka veya çıkar birliğine da-
yandırmışlardır. Elbette bir şirket, 
ya da dernek olmayan millet, bu 
tür bağlarla ifade edilemez. Top-
lumları millet haline getiren şey, 
kendilerine ait ideallerdir. İdeal 
birliği içindeki insanların toplamı-
dır millet: “Bir ideale dayanmayan 
toplumlar millet olamaz. Millet, 
baştan sona bir ruhun canlanmış 
şeklidir. Bu ruh olmadığı takdirde, 
bir kalabalık olabilir insanlar, ama 
millet olamazlar (Karakoç, 2003c: 
17).  

Bir anlamda milletin dayandığı 
ideallerin gerçekleşmiş ürünleri 
olarak da görülebilecek medeniyet, 
bir kültür ve medeniyet düşünürü 
olan Sezai Karakoç’un düşünce-

sinin anahtar kavramlarından 
biridir. Hatta o, ortaya koyduğu 
Diriliş tezini, doğrudan bu kav-
ramla ilişkilendirerek İslâm’ı, tarih 
ve medeniyet perspektifinden 
açıklıkla ortaya koyma çalışması, 
medeniyetimizin yeniden doğuş 
yolunu arama denemesi olarak 
tanımlamıştır (Karakoç, 2005: 
18).  Millet adı verilen “öz”ün, ya 
da “cevher”in dayandığı temel, 
medeniyettir. “Bir medeniyet 
temeline dayanmayan toplumlar, 
millet olamaz. Her şeyden önce, şu 
gerçeği öğrenmemiz lâzımdır ki, 
millet, bir medeniyet mefhumuna 
dayanır, medeniyet üzerine kuru-
lur. Medeniyet bir kaide ise, millet 
onun üzerine oturtulan bir âbide-
dir. Eğer bu milletin altından siz 
medeniyet kaidesini çekerseniz, 
o millet yıkılır” (Karakoç, 2003c: 
17–18).

Milletin medeniyet temeline 
dayanması nasıl bir gerçekse, 
medeniyet yapısının kurucusunun 
da millet olduğu aynı kesinlikte 
bir gerçektir. Bu karşılıklı ilişki 
dolayısıyla, büyük medeniyetlerin 
ancak büyük milletler tarafın-
dan kurulduğunu söyleyebiliriz. 
Elbette, biraz önce belirtildiği gibi, 
milletlerin büyük olarak kalması 
ve varlıklarını sürdürebilmeleri 

de, sahip oldukları medeniyete 
bağlıdır. Sezai Karakoç, millet 
kavramıyla böylesine iç içe olan 
medeniyet için açık tanımlar da 
verir: “Medeniyet, insanoğlunun, 
asıl amacını gerçekleştirmesi 
çalışmalarından, ona varma ara-
yışlarından, onu bulmuşsa kaybet-
meme çabasından, onu süsleyip 
püslemesinden, o yöndeki duygu-
larını ve düşüncelerini ifade etme 
isteğinden doğan, kaynaklanan ve 
beslenen niyet ve faaliyetlerinin, 
reel ve potansiyel güçlerinin tümü 
demektir” (Karakoç, 2005: 9). 

Milletin dayanağının medeniyet 
olması gibi, medeniyetin dayanak 
noktasını da kültür meydana geti-
rir. Medeniyet olmaksızın milletin, 
kültür olmaksızın da medeniyetin 
teşekkül etmesi mümkün değildir 
(Karakoç, 2003c: 19). Kültürün, 
bizim inanış, duyuş, düşünüş ve 
hareket ediş faaliyetlerimizden 
doğduğunu belirten Karakoç, 
bütün bunların somut halde 
ortaya çıkışına kültür dendiğini 
ifade ettikten sonra, kültürün de 
bir milleti meydana getirişinde, 
ebediyete doğru intikal eden 
eserler halinde gözler önüne çıkı-
şında medeniyet hadisesini tesbit 
ettiğimizi ekler (Karakoç, 2003c: 
20). Dolayısıyla bir diğer açıdan 

DİRİLİŞ DÜŞÜNCESİNDE 
DÖRT ANA KAVRAM

Yüksel Kanar

Milletin medeniyet temeline dayanması nasıl bir gerçekse, medeniyet yapısının 
kurucusunun da millet olduğu aynı kesinlikte bir gerçektir. 
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medeniyete, kültürün intikal 
aracı olarak da bakabiliriz. Kül-
tür, medeniyet bütünü içinde yer 
alır ve geleceğe o bütünlük içinde 
taşınır. Kültürün medeniyeti değil, 
medeniyetin kültürü içerdiğini, bir 
başka deyişle medeniyetin daha 
geniş kapsamlı olduğunu söyleyen 
Karakoç’a göre kültür, medeniye-
tin fizyolojisi gibidir. Medeniyetse, 
sadece anatomi olmayıp canlı or-
ganizma gibi, anatomik ve fizyolo-
jik cephesiyle bir bütündür (Kara-
koç, 2005: 9–10).  İşte bu noktada 
o, Ziya Gökalp’in medeniyet ve 
kültür tanımlarından ayrıldığını 
belirterek şu açıklamayı yapıyor: 

“O, kültürü, millî, medeniyeti 
milletlerarası kabul ediyor. Me-
deniyet ona göre bir grup ulusun 
ortaya koyduğu ortak eserlerdir. 
Oysa, bizim görüşümüze göre, her 
medeniyete bir de onun kültürü 
tekabül eder. İslâm Medeniyeti 
diyorsak, bir de İslâm kültürü 
dememiz gerekir. İslâm kültürü, 
İslâm medeniyetinin bir unsuru-
dur; belki öbür birçok unsurun da 
kaynağı olan bir unsur. Irkların, 
gerek kültüre, gerek medeniyete 
katkısı, mizaç katkısıdır. Yoksa, 
tüm kültürü ırklara atfedip, me-
deniyeti ırklararası ortak eserlere 
indirgemeye imkân yoktur. Bu 
medeniyet kavramını daraltma, 
aşırı nesnelleştirme, dolayısıyla 
materyalize etmek olur. Medeni-
yeti, insanlığın, fizikötesi amacına 
varması için kurduğu yaşam tarzı 
ve gerçekleştirdiği tüm çevre ola-
rak da tanımlayabiliriz. Psiko-so-
matik bir gerçekliği vardır mede-
niyet olgusunun. Yoksa olgunun 
psikolojik cephesine, kültür, fizikî 
cephesine de medeniyet demeye 
imkân yoktur. Belki daha doğru 
bir tanım, medeniyetin işler haline 

kültür denmesi olur. Oluşumu 
bitmiş ve tamamlanmış eserler de, 
henüz oluşma halinde olanlar da 
medeniyete dahildir. Medeniyetle 
kültür o kadar içiçedir ki, çoğu 
kez eşanlamda kullanılmaktadır” 
(Karakoç, 2005: 10).

Görüldüğü gibi bu açıklama, 
ülkemizde birçok kafa karışıklığı-
na yol açan kültür ve medeniyetin 
tanımları ve ilişkisine büyük bir 
açıklık getiriyor. Buna göre kültür 
ve medeniyet, aynı bütünün iki 
farklı görüntüsüdür. İslâm mede-
niyetinden söz ettiğimiz gibi, İs-
lâm kültüründen de söz ediyoruz. 
Eğer medeniyet milletlerarası bir 
olgu olsaydı, o zaman farklı mede-
niyet havzalarından ve dolayısıyla 
farklı medeniyetlerden söz etme-
miz mümkün olmayacaktı. Aynı 
zamanda bir bütünün, psikolojik 
ve fizikî özelliklerini birbirinden 
ayırmak sûretiyle, iki farklı olguya 
dönüştürülmesi de doğru değil-
dir. Dolayısıyla iç içe olan bu iki 
kavram, sadece kapsam bakımın-
dan birbirinden ayrılırlar ve kültür 
daha dinamik yanı, medeniyetin 
işler yanını ifade ederken, medeni-
yet, oluşumu bitmiş ve tamamlan-
mış olanı da içerir.  

Kültürün en belirleyici unsuru 
dindir. Karakoç dinin, sadece iba-
detten ibaret olmadığını, ibadet ve 
inanç etrafında örülmüş edebiyat, 
sanat ve bilim eser ve faaliyetle-
rini de aynı çemberde toplamak 
gerektiğini söyler (Karakoç, 2003c: 
20). Nitekim büyük bir millet 
olarak bizim ortaya koyduğumuz 
medeniyet de, dünyanın en büyük 
kültürü olan İslâm kültürünün 
bir eseridir. Bu kültürden boy 
vermiş İslâm Medeniyeti aslında, 
geçmiş medeniyetleri de içine 
alan, bugünkü medeniyet âlemi-

ne de temel bir kâide teşkil eden 
“asıl” medeniyettir. Karakoç bunu 
Hakikat Medeniyeti olarak adlan-
dırıyor: “İlk insandan başlayarak 
kıyamete kadar gidecek aslında tek 
bir medeniyet vardır. O medeniye-
te hakikat medeniyeti dersek, bu 
medeniyetin zirve hali, geçmişte 
atalarımız tarafından her bakım-
dan mükemmel olarak ortaya 
konmuş olan İslâm Medeniyetidir. 
Ve bu medeniyetin büyük milleti 
bizim milletimizdir. İşte, bu millet, 
o yüzden, bir yandan ta Cebel-i 
Tarık’a kadar gidebilmiş o günkü 
teknoloji içinde ve bir yandan da 
Hindistan’a kadar varabilmiştir 
ve beş yüz sene bu bölgede, Orta-
doğu’da ve çevresinde insanların 
mümkün olduğu kadar sulh ve 
sükûn içinde yaşamasını, barış 
içinde yaşamasını sağlamıştır” 
(Karakoç, 2003c: 21).

Devlet, bir toplumun millet 
durumuna gelmesinden son-
ra gündeme gelen bir olgudur. 
Dolayısıyla millet olamamış bir 
toplumun bir devlet kurması, bu 
mümkün olsa bile onu yaşatması 
imkânsızdır (Karakoç, 2003c: 17). 
Her ne kadar devletle medeniyet 
özdeşleştirilemezse de, bu ikisini 
birbirinden ayırmak da mümkün 
değildir. Çünkü devlet, medeniye-
tin “büyük dayanağı, desteği, eşsiz 
meyvesi ve devamının en büyük 
garantisi, medeniyet de, devletin 
varoluş sebebi, hikmet kaynağı, 
yaşama kuvveti, üzerine oturdu-
ğu kaidedir” (Karakoç, 1995: 87). 
Öyleyse devletsiz bir medeniyet en 
büyük desteğinden, devamının en 
güçlü garantisinden, medeniyetsiz 
bir devlet de varoluş nedeninden, 
yaşama gücünden yoksun kalır. 

Ele alınan bu kavramlardan her 
biri, diğeri için vazgeçilmez kav-
ramlardır. İdeal bir devlet, kültür, 
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medeniyet ve milletin oluşması 
için, bunların hepsinin birbirle-
riyle uyumlu bir biçimde bir arada 
bulunması gerekir. Örnek olarak 
devletle milleti ele alalım: Belirli 
bir kültür ve medeniyete sahip 
bir millet, devletini bu değerler 
doğrultusunda kendisi kurduğu 
için, uyumda bir sorun yaşan-
maz. Ancak bu iki unsurdan biri 
görmezden gelinerek dışarıdan 
müdahalelerle değiştirilmeye ça-
lışılırsa, toplum hayatında büyük 
rahatsızlıkların doğması kaçınıl-
maz olur. Milletle devleti, vücutla 
elbiseye benzeten Karakoç, mil-
letin devlete zorla uydurulmaya 
çalışılmasının, vücudun elbiseye 
uydurulmaya çalışılması kadar 
akıl almaz, saçma ve sağlıksız bir 
tutum olduğunu belirtir. Millete 
uyum sağlayamayan devlet, enin-
de sonunda bir değişim geçirmek 
zorunda kalacaktır. Bu değişim, 
yok olmaya kadar da gidebilecek 
bir değişimdir:  

“Asıl olan, milletin dışarıdan 
getirilmiş bir devlet modeline 
uydurulmak için zorlanması değil, 
toplumun ihtiyaçlarına, özellik-
lerine ve karakterine göre vücut 
bulmuş, şekillenmiş bir devlet 
modelini ortaya koymaktır.  

Şüphesiz, devlet, milletin bir an-
lık görünümüne, enstantane vazi-
yetine göre değil, geçmişi, şimdiki 
zamanı ve geleceğe ait umutları, 
beklentileriyle tüm bir dönemi, 
tarihi, kökü ve dallanıp budaklanı-
şı, bütüne ait bir görüş ve varoluşla 
ilgili bir seziş aynasından gözlem-
lenmek ve incelenmek suretiyle 
vücut bulur. Devlet, aşağıdan 
yukarıya doğru teşkilâtlanarak 
giden bir toplum iradesinin en son 
çiçek açışı ve taçlanışıdır. Top-

lumda devlet ideali ve bu ideale 
lâyık olma şuur, bilgi ve fedakârlık 
işaret ve atılımları yoksa, tepeden 
inme devlet girişimleri, suni ve 
geçici olmaya mahkûmdur. Dev-
letin, suni ve geçici olmaması için, 
milletin özüyle ve cevheriyle içten 
bir bağıntı halinde olması gerekir” 
(Karakoç, 1996b: 30–31).

***

Belli başlı unsurlarıyla açıklamış 
olduğumuz bu dört kavram, top-
lumların nasıl millet haline geldi-
ğini, bu milletin ayakta durmak ve 
varlığını devam ettirmek için han-
gi temellere dayanması gerektiğini 
göstermektedir. Sezai Karakoç’un 
bu kavramlar üzerinde önemle ve 
ısrarla durması, ülkemizde yaşan-
mış ve yaşanmakta olan gerçek-
lerin bu kavramlarla doğrudan 
bağlantılı olmaları dolayısıyladır. 
Bugün, geçmişi daha da eskiye 
dayanan, ama fiilen Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra milletimizin pa-
ramparça edilmesi sonucunda bir-
liğimiz ortadan kaldırılmıştır. Ele 
alınan temel kavramlar hakkında 
yeterli bilince sahip olunmadığı 
için, aslında aynı millete mensup 
olanlar arasındaki, birbirlerini ayrı 
milletten sayma yanlışı devam 
ediyor. İşte bu yanlışın düzeltilme-
si, yeniden bu kavramların gereği 
gibi ele alınması ve hayata geçi-
rilmesine bağlıdır. Bunun için en 
başta, kendi millet, kültür, mede-
niyet ve devlet anlayışımıza dön-
memiz gerekir: Müslüman dünya, 
tarihinde bütün bu kavramları en 
olumlu biçimde kavramış ve haya-
ta geçirmiştir. Bu konularda büyük 
bir deneyim sahibidir. Kültür ve 
medeniyetini de oluşturarak bü-
yük devletler kurmuş ve yaşatmış 

bir milletiz. Fakat içine girdiğimiz 
ve halen de içinde bulunduğumuz 
akıl almaz bir Batılılaşma serüve-
ni, kendimize ait değer ve kavram-
larımızın bırakılarak yerine Batılı 
değer ve kavramların alınmasını 
getirdi. Bu durum, ülkemizle ilgili 
bütün meselelere bakış açımızı 
olumsuz yönde değiştirdiği için, 
hemen hiçbir konuda sorunları-
mıza çözüm üretemiyoruz. Çünkü 
onların anlaşılması ve çözümü için 
temel olan kavramlardan mahrum 
edildik. Karakoç’un, Avrupa’dan 
aldığımız millet mefhumundan 
kendi millet anlayışımıza dönme-
miz gerektiğini, eğer kendi millet 
anlayışımıza dönersek, o zaman, 
kendi elimizle kısıtladığımız, 
önünü kestiğimiz, kaynağını tıka-
dığımız bütün yolların açıldığını 
ve caddeye dönüştüğünü göreceği-
mizi hatırlatması bu yüzdendir. O, 
öncelikle kendi millet ve mede-
niyet anlayışımıza dönmedikçe, 
kendi milletimizin geçmişte ortaya 
koyduğu o büyük gerçeği idrak 
etmedikçe, geleceğe emin adımlar-
la yürümemizin mümkün olama-
yacağını belirtiyor. “Avrupa’dan 
gelen ve ırkçılık esasına dayanan 
millet mefhumu artık çürümüştür, 
bir işe yaramaz. Milletle vatanın, 
birbirinden ayrılmaz bir bütün 
şeklinde sımsıkı birbirine kenet-
lenmiş tarihle coğrafyada meyda-
na geldiğini anlamak için, önce, 
kendi millet anlayışımıza sarılma-
lıyız” (Karakoç, 2003c: 22).

Karakoç’un, dönmemiz gerek-
tiğini söylediği “kendi millet ve 
medeniyet anlayışımız”, bizi, çeşitli 
yıkımların ardından gelen bugün-
kü savrulmuşluklardan kurtaracak 
temel ve özdür. Yeniden değişme-
nin temel şartı bu öze dönmektir. 
Bu değişim, daha önce başka yön-
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lere doğru yapılan değişme çaba-
larının aksine “kendi içine doğru” 
bir değişimdir ve adı da “diriliş”tir: 
“Bu diriliş için gerekli değişmeyi, 
iç değişmeyi mutlaka gerçekleştir-
meliyiz” (Karakoç, 1996a: 33).

Batı’nın tek dil, tek ırk ve hatta 
tek dine dayalı ulus-devlet anlayı-
şı, bizim ortak ideal merkezli, çok 
dilli, çok ırklı ve hatta çok inançlı 
millet anlayışımızla bağdaşmadığı 
gibi, gerçeklere de uygun değildir. 
Batı’nın, daracık şatodan ibaret 
ufacık bir devletten şehir devletine 
ve ardından millî devletlere kadar 
aldığı yol, ileriye doğru bir gidişe 
işaret ederken, bizim gerçekleş-
tirdiğimiz çok büyük hacimli 
devletlerden millî (ulusal) devlete 
geçişimiz, tam aksine çerçevenin 
daraltılmasıdır. Dolayısıyla bizim 
için ulus-devlet anlayışı geriye 
gidiştir; “Ortadoğu islâm bölgesi-
ne bu öldürücü fikir Avrupalılar 
tarafından kasıtla aşılandı. Ve 
bugünkü sun’i, gayr-i tabii durum 
doğdu. Bugün Ortadoğu’daki 
sınırların hepsi uydurma, devlet-
çiklerin hepsi sun’i, hayatsız, tarihî 
dayanaksız, Avrupalılarca ‘icat’ 

edilmiş yirminci yüzyıl garabetle-
ridir” (Karakoç, 1996b: 88–89).

Kuşkusuz yanlışın sınırları 
bundan da ibaret değil. Bu geri 
anlayış, bizim toplumsal ve tarihî 
bir gerçeklik olarak ortaya koy-
duğumuz ümmet kavramının da 
devre dışı bırakılmasını doğurdu. 
Günümüzde Müslüman toplumla-
rın temel gerçeklerine yabancı ka-
lemlerinin, Cumhuriyet’ten sonra 
“ümmet” anlayışından “millet” 
anlayışına döndüğümüz şeklinde, 
bu iki kavramı birbirine karıştı-
ran ve birbirinin karşısına koyan 
büyük bir yanlışı var. Oysa bunlar, 
medeniyetimizin büyük zenginli-
ğini gösteren birbirine bağlı, ancak 
farklı iki kavramdır. Karakoç, 
Müslümanların sadece bir ümmet 
değil, aynı zamanda bir millet 
olduklarını, “ümmet”in, “millet” 
kumaşının iç tarafına verilen ad 
olduğunu söyler. Bu, bizim top-
lumsal yapımızın anlaşılması açı-
sından çok önemli ve hatta temel 
bir belirlemedir. Müslüman dünya 
bir ümmet (Muhammed ümmeti) 
oluşturmakla, kendi medeniyet 
havzasında iç birliğini sağlarken, 

dışarıya karşı birliğini de millet 
(İslâm milleti) olma özellikleriyle 
sağlamlaştırmaktadırlar. “Diğer 
bir deyişle, ‘millet’, islâm toplumu-
nun objektif ifadesi ise, ‘ümmet’, 
sübjektif ifadesidir” (Karakoç, 
1996b: 88). Ümmet fikrine ideo-
lojik bir anlam yükleyerek hayatın 
dışına itenlerin, bunu milletimizin 
iç bütünlüğünü bozmak için yap-
tıkları kuşku götürmez. Karakoç 
bu yüzden, 1923’ten sonra millet 
olmaya başladık diyerek kökenini 
ilkellikle suçlayanlara karşı şu ce-
vabı veriyor: “Biz, en az bin yıldan 
beri anlı şanlı ve canlı bir milletiz. 
Ve bu millet, büyük bir medeniyet 
meydana getirmiştir. Zaten büyük 
bir medeniyet meydana getireme-
yen milletler, tarihin karanlıkla-
rına gömülür giderler” (Karakoç, 
2003c: 18). Bunu söylemek, mil-
letimizin köklerini inkâr etmek, 
onun birliğini ortadan kaldırarak 
dünyada yalnızlaştırmaktan başka 
anlam taşımaz. Bu yüzden “…
öyle ‘biz yirminci yüzyılda millet 
olmaya başladık’ sözlerine aldan-
mayız. Biz, çok eskiden, ta Mave-
raünnehir’den ve daha evvelinden, 

Günümüzde Müslüman toplumların temel 
gerçeklerine yabancı kalemlerinin, Cumhu-
riyet’ten sonra “ümmet” anlayışından “mil-
let” anlayışına döndüğümüz şeklinde, bu iki 

kavramı birbirine karıştıran ve birbirinin 
karşısına koyan büyük bir yanlışı var.
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Peygamber Efendimiz devrinden 
itibaren büyük bir millettik. Ve 
işte o millettir ki, (…) Osmanlı 
Devleti’ni kurmuş ve Osmanlı 
Medeniyeti’ni gerçekleştirmiştir. 
Sonra Avrupa bu devleti yıktı” 
(Karakoç, 2003c: 21–22). 

Sezai Karakoç, milletin aydınları 
için bu yıkımı ve gerçekte yıkım-
dan önce başlayarak bizi ikiyüz 
yıldır derinden sarsan “medeniye-
timizin büyük krizi”ni görmenin, 
ondan çıkışın başlangıcı olduğunu 
belirtir. İçinde bulunduğumuz me-
deniyet krizi kabul edilmedikçe, 
sorunlarımıza bu büyük pencere-
den bakılmadıkça, teşhis müm-
kün olmayacak ve çözüm de asla 
gelmeyecektir. Nitekim son ikiyüz 
yıllık yaşama mücadelemize baktı-
ğımızda, çıkışlar hep yüzeysel kal-
mış ve akamete uğramıştır. Krizin 
derinliği, genişliği ve büyüklüğünü 
anlamak, onun çözümü konusun-
da üzerimize düşen çabanın da 
büyülüğünü gösterecektir. İslâm 
tarihinin bu en büyük krizinden, 
en ciddi, en kapsamlı bunalımın-
dan, bu gerçeği görmeden, başımı-
zı devekuşu gibi kuma gömerek ve 
sorunları başka yerlerde aramak 
sûretiyle kendimizi kandırarak 
çıkamayız (Karakoç, 1995: 73–74).

Kendi medeniyeti olmayan, 

ya da kendine özgü medeniyet 
anlayışını terk eden bir milletin 
millet olamayacağı gerçeği, her 
şeyin temel tez olan “Medeniyet 
Tezi”nde düğümlendiğini gös-
termektedir. Öyleyse doğru olan, 
milleti bir dil, bir renk ve bir ırkla 
sınırlayan medeniyet tezinden; 
şekil, ırk ve coğrafya birliği olmasa 
bile, dillerin, ırkların, renklerin, 
âdetlerin kaynaştığı medeniyet 
tezine dönmektir (Karakoç, 2003c: 
18). Kaderi birbirine sıkı sıkıya 
bağlı olan, gerçekte de aynı mil-
leti oluşturan Ortadoğu İslâm 
halklarının mutluluğu için tek 
çözüm “… geçmişte zaten geniş ve 
uzun bir dönem uygulaması olan, 
medeniyet esasına dayalı, çok dilli, 
çok ırklı, çok cepheli, çok boyutlu, 
çok renkli ‘millet’ fikir ve gerçeği-
ne dönülmesi”dir. Bütün Ortado-
ğu’da, insanlar arasındaki temel 
birleştirici değerlerin ortadan 
kaldırılarak halkların birbirine dü-
şürülmesinde, Batılılara aldanışın 
getirdiği “ırk taassubu”, bizim de 
içinde bulunduğumuz “bu bölge-
de halkların birbirini kırdığı bir 
trajediyi devam ettirip duracaktır. 
‘Büyük Millet’ fikri, bu akıl almaz 
yozlaşmadan kurtaracak tek fikir-
dir Ortadoğu Müslüman halkını” 
(Karakoç, 1996b: 89).

Sezai Karakoç, öncü bir düşünür 
olarak, bağlı olduğumuz medeni-
yet havzasının, içinde bulundu-
ğu büyük krizden çıkış yolunun 
“Büyük Millet” fikrine yeniden 
dönmek olduğunu ve sorunun 
kendimize ait temel tez olan “Me-
deniyet Tezi”nde düğümlendiğini, 
ısrarla ve büyük bir sorumluluk 
bilinci içinde söylüyor. Bu sese 
kulak veren, bu fikrin idealisti ve 
gerçekleştiricileri olan aydınlar 
ise, “tarihimizin karanlık çehresini 
yeniden aydınlatacak kahraman-
lardır”.

Yazı içinde alıntı yapılan ve kı-
saltmalarla gösterilen Sezai Kara-
koç’a ait eserler: 

(1995) Fizikötesi Açısından 
Ufuklar ve Daha Ötesi I.

(1996a) Yapı Taşları ve Kaderi-
mizin Çağrısı I.

(1996b) Yapı Taşları ve Kaderi-
mizin Çağrısı II.

(2003a) Çıkış Yolu I- Ülkemizin 
Geleceği.

(2003b) Çıkış Yolu II- Medeni-
yetimizin Dirilişi.

(2003c) Çıkış Yolu III- Kutlu 
Millet Gerçeği.

(2005)   Düşünceler I- Kavram-
lar.
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Hafiflik, ağır bir ifadedir aslın-
da ama nasıl etsek de daha zarif 
anlatabilsek diye düşünmeden 
edemiyoruz. Çünkü eleştirinin, 
sadece eleştirinin; kolaya kaçmak 
olduğunu da bir şekilde söylemek 
lâzım. Karşıda cevap vermeye 
çalışan belki haberi dahi olmayan 
birileri var ve sen hiç olumlu bir 
şey yokmuş gibi rüzgârı arkana 
alarak gidiyorsun. Üretmene gerek 
yok, yerine koyman gereken bir 
şey de... Aslında edebi eser tenki-
di farklı olmakla birlikte Ahmet 
Hamdi Tanpınar da ‘Tenkit bize 
munekkitsiz geldi.’ diyerek aynı 
kolaycılığı başka türlü söylemiştir. 
Bir de vicdan dediğimiz, aslında 
bulunan anlamına gelen fakat 
belki körelen ve kendinden haberi 
olmayan... Kendinden dedim de 
burası önemli. Unutmakların en 
büyüğü kişinin kendini unutması-
dır, derler. Ve güçlü kişi, kendi za-
yıf yönünü bilen daha güçlüsü ise 
zaaflarını yönetebilendir. Aslında 
bu unutkanlık bir bakıma kendini 
saklama işi.

Dolu tarafından görmeyi öğren-
mek zor geliyor. Oysaki psikolog-
lar beynin olumsuza odaklanma-
sının daha zor olduğunu söyler. 
Başkasında olunca cazibesine 
kapılıyoruz demek ki...

Hakiki eleştiri de olumlu yön-
leri de değerlendirir ancak tek bir 
penceremiz olsa oradan sadece 
olumsuzlukları mı görür idik? 
Hayır, elbette! dediğinizi duyar 
gibiyim. Bugün maalesef ‘Bir 
topluluğa olan kininiz, sizi adalet-

ten alıkoymasın.’ düsturu; dinsiz, 
dinli, milli, gayrı milli tüm unsur-
lar tarafından göz ardı ediliyor. 
Ya hep ya hiç. Sevgide dahi şiddet 
sıkıntı oluştururken hele onun 
olmadığı yerde neler yapar? Gönül 
yıkar, yürek yakar... Söz çıktığı yeri 
de lekeler ya biz attığı yere baka-
lım şimdilik. Yerine bir şey ikame 
etmeden yaptığımız her eleştiri 
eksik, üsluptaki her sorun zarar-
lıdır. Attığımız çamurun izi çıkar, 
atı alan Üsküdar’ı geçer. Son piş-
manlık fayda vermez, ‘öbür’ lafını 
yakıştıramadığımız bir ahiret ha-
yatı var. (*Bu sözcük çoğu zaman 
ismi anmaya değmeyen şeyler için 
kullanıldığından gerçek manada 
hay’at’ta olan insanların ölçülü 
konuşmasında fayda görürüz.) 
Ve evvelinde köprüleri attığınız, 
attığımız kalpler. Fikir planındaki 
çatışma, konu müsaitse uzlaşma-
dan daha üretken daha faydalıdır. 
Bilmediklerimizi ya da düşünme-
diklerimizi ancak bu şekilde fark 
edebiliriz.

Bir anket yapmıştık bir zaman-
lar. Ve katılımcılara ‘Kendini 
yönetmek mi zor, başkasını mı? 
diye sorduk ve büyük çoğunluğu 
başkasını cevabı verdi. Böyle olun-
ca insan, kendindeki eksikleri gör-
mek yerine dışa dönüp ok atma-
nın cazibesine kapılıveriyor. Hem 
de hiç olumlu bir şey yokmuş gibi 
ve yerine ikame edilecek bir fikir 
üretme gereği duymadan. Emek-
siz, zahmetsiz, rahatça. Eleştiri en 
doğal hakkım diyerek. İyi de doğal 
olanın içinde de bir intizam vardır 

her zaman, biz çözsek de göre-
mesek de… Yapmak, alternatif 
oluşturmak zahmetli iştir,  cesaret 
ister. Hani Hindistan’da bir res-
sam varmış. Bu ünlü ressamın bir 
öğrencisi eğitimini tamamlamış, 
son resmini yapıp hocasına götür-
müş ve resmini değerlendirmesini 
istemiş. Hocası  resme bakmış ve 
şöyle demiş: “Sen artık büyük bir 
ressamsın. Resmini halk değerlen-
dirsin. Bu resmi al, şehrin kalaba-
lık bir meydanına as. Yanına da bir 
kırmızı kalem ile şu yazıyı bırak: 
“Lütfen beğenmediğiniz yerlere 
çarpı koyunuz.” Öğrenci söyle-
neni yapmış ve birkaç gün sonra 
resme bakmaya gittiğinde görmüş 
ki emeğini ortaya koyarak yaptığı 
tablo, kırmızı çarpılarla doldurul-
muş. Öğrenci buna çok üzülmüş. 
Tabloyu almış ve hocasına götür-
müş. Öğrencisine üzülmemesini 
söylemiş ve aynı resmi yeniden 
yapıp yanına da yağlı boya ve fırça 
ile birlikte şu yazıyı bırakmasını 
söylemiş: “Lütfen beğenmediğiniz 
yerleri düzeltiniz.” Öğrenci birkaç 
gün sonra gidip bakmış, tabloya 
kimse dokunmamış. Bu duruma 
çok sevinerek durumu hocasına 
anlatmış. Hocası şöyle demiş: “Sen 
ilk seferde belki de hayatında hiç 
resim yapamayan insanlara fır-
sat verdin ve acımasız eleştiriler 
ile karşılaştın. Bu duruma çok 
üzüldün. İkinci defa ise hataların 
düzeltilmesini istedin. Oysa kimse 
konuyu düzeltmeye cesaret ede-
medi.

ELEŞTİRİNİN DAYANILMAZ 
HAFİFLİĞİ

Harun Aydın

yazı

Bir anket yapmıştık bir zamanlar. Ve katılımcılara ‘Kendini yönetmek mi zor, 
başkasını mı? diye sorduk ve büyük çoğunluğu başkasını cevabı verdi. 
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Gözlerinde atanın, al kanından izleri
Bir baktın ufuklara, korkup cihan titredi
Dizdi özgür başına, o nurdan yıldızları 
Çağlar yırtan sesinle şu asuman titredi 

Son kalesi sen kaldın, islamın yeryüzünde 
Saltanat-ı Aliyye vardı kader yazında 
Ağlayan kardeşlerin dertleri omuzunda
Uyanınca gafletten kahpe düşman titredi 

Bitmez bir savaştır bu, Hâkk batıl arasında 
Tek başına bir arslan kurtların sofrasında 
Esaret hiç yazmadı, Türklerin tuğrasında 
Koçyiğitler çoşunca, soysuz sırtlan titredi

Kahpe düşmanın soyu, mertlikten nasibi yok
Allahtan korkmaz güruh içinde hasibi yok
Hangi hastalık sarmış, dermanı tabibi yok
On beş temmuz gecesi, sinsi yılan titredi

Kardeş kardeşi vursun, ancak kahpenin işi
Şehit verdi analar, ömür görmemiş yaşı
Parçalara ayrıldı, gül yüzlerin naaşı
Böylesi ihanete küllî zaman titredi 

Ağlar gönül yaralı, temmuzun on beşinde 
Nice türlü hainlik, döner yurdun başında
Senden başka bu yürek, yok hiçbir çağdaşında 
İmanın kudretinden, kör hanedan titredi

BİR ONBEŞLİ DESTANI

Emine Savaş

siir
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Afyonkarahisar’ın tarihi, ede-
biyatı, kültürü ve sanatı üzerine 
yapılan ve bundan sonra da  yapı-
lacak araştırmalar için en önemli 
“kaynaklardan” belki de birin-
cisi Taşpınar Dergisi’dir. 1932’de 
“Karahisar’ın gölgesinde yayın-
lanmaya başlayan ve adını şehrin 
meşhur bir tarihi çeşmesinden 
alan Taşpınar’dan tam 88 yıldır 
Afyonkarahisar’ın tarihi, edebiyatı, 
kültürü, sanatı akmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rulması ve inkılâpların gerçekleş-
tirilmesi sürecinde Vilayetlerde 
kurulan Halkevleri toplum hayatı 
konusunda pek çok çalışmalar 
yürütmüşlerdir. Halkevlerinin en 
önemli hizmetlerinden birisi de, 

gelecek yıllara birer belge duru-
munda miras bıraktıkları yayın 
organları dergileridir.

O dönemde Afyon Halkevi’nin 
yayın organı olarak çıkmaya 
başlayan, Afyonkarahisar edebi-
yatı, tarihi ve kültürü için kaynak 
durumundaki “Taşpınar Mecmu-
ası”nın yayın hayatında üç ayrı 
devre görülür. Özellikle, Afyon 
Halkevi’nin yayın organı olarak 
çıkan Birinci ve İkinci Devre Taş-
pınar Mecmuası üzerine makaleler 
yazılmış, tezler yapılmış; dil, tarih, 
edebiyat,

folklor, kültür, müzik ve diğer 
birçok çalışma alanında araştırma 
yapanlara temel kaynak olmuş ve 
olmaya da devam edecektir. Yakın 
geçmişte yapılan çalışmalar baktı-

ğımızda da derginin 3.Devresi’nde 
yayınlanan makalelerinde pek 
çok çalışmaya kaynak teşkil ettiği 
görülmektedir.

Birinci Devre

Afyon Halkevi’nin “Edebiyat Şu-
besi” tarafından çıkarılan Taşpınar 
Mecmuası’nın birinci devresi Sayı: 
1, Cilt: 1,19 Birinci Teşrin 1932 
ile Sayı: 161, 23 Nisan 1950 yılları 
arasındaki sayılardan ibarettir. İlk 
sayısında “Afyon Halkevi Edebiyat 
Şubesi Tarafından Her Ayın On 
Dokuzunda Çıkarılır” denilen 
derginin yine bu sayıda verilen 
bilgilere göre ilk İmtiyaz Sahibi: 
Eflâtun Cem (Güney)’dir. 161 sayı 
çıkarılan bu dönemde dergide 
imzası olanlardan bazıları şunlar-

AFYONKARAHİSAR’DA BİR KÜLTÜR HAZİNESİ:

TAŞPINAR DERGİSİ
Hasan Özpınar*

*Taşpınar Dergisi Editörü
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dır;  Edip Ali Bakı, Eflatun Cem 
Güney, Süleyman Hilmi Gönçer, 
Osman Attila, Haydar Çerçel, 
Namdar Rahmi Karatay, A.Mahir 
Erkmen, Muzaffer Görktan ,Rıfkı 
Melul Meriç,Sırrı Üçer gibi kişiler 
bulunmaktadır.Özelikle Afyon  
Lisesi  öğretmenlerinden Edip Ali 
Baki’nin yazıları ve araştırmaları 
dergiye büyük zenginlik kazan-
dırmış ve derginin yükünü uzun 
yıllar tabiri caizse O’’ sırtlamıştır.’’ 

İkinci Devre

Taşpınar’ın birinci devresi Sayı: 
1, 19 Birinci Teşrin 1932 ile Sayı: 
161, 23 Nisan 1950 yılları arasın-
daki sayılar idi.

Dönemin siyasi gelişmeleri 
sonucu kapanan dergi 1960 ihtilali 
sonrası yeniden çıkmaya başlar. 
Derginin bu ikinci devrede idare 
yeri: Afyon Halkevi’dir. Sahibi ve 
Sorumlusu: Halkevi adına Baş-
kan Hüseyin Şen Şaştımoğlu’dur. 
Derginin birinci devresi Afyon-
karahisar edebiyatı, tarihi, kül-
türü açısından belge ve bilgilerin 
bulunduğu ilmi bir hüviyete sahip 
iken, ikinci devresi (Cilt: 1,Sayı: 
1, Ağustos 1963 ile Yıl: 2, Cilt: 
2, Sayı: 21 Haziran 1966 arasına 
göre), bilimsel yazı ve belgelerden 
ziyade, yaşayan şair ve yazarların 
şiir ve hikâyelerine yer verilen bir 
edebiyat ve sanat dergisi duru-
mundadır. Bu isimlerden bazıları 
şunlardır. Ali Yarşi, Hüseyin Cahit 
Mollaoğlu, Süleyman Gönçer, 
Yılmaz Çınar, Behçetoğlu,Recep 
YaşayacakAğustos 1968’de yayın-
lanan özel sayısı ile derginin bu 
dönemde ki yayını da sona erer.

Üçüncü Devre

Afyonkarahisar Belediyesi ve 
Afyon Kocatepe Üniversitesi iş-
birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 
75. ve Osmanlı Devleti’nin 700. 
Kuruluş Yıldönümü anısına Taş-
pınar Dergisi’nin yeniden çıkarıl-
ması düşüncesi oluşur ve hazırlık 
çalışmalarına başlanır.Kapak kom-
pozisyonunu Afyonkarahisar’ın 
yetiştirdiği değerli minyatür ustası 
merhum Ömer Faruk Atabek’in 
(öl. 1999) hazırladığı 3.dönemin 
ilk sayısı (Yıl:1, Sayı: 1, Ekim 1999) 
olarak yayınlanır.

Bu dönemde Afyonkarahisar Be-
lediye Başkanı Hayrettin Barut’un 
Afyon Belediyesi adına sahibi 
olduğu dergide üniversite camia-
sından pek çok akademik imza ve 
araştırmaya rastlamak mümkün-
dür. Dergi’nin 3.devre’sinde çıkan 
sayılar Afyonkarahisar Valiliği, 
Afyonkarahisar Belediyesi ve Af-
yon Kocatepe Üniversitesi tarafın-
dan dönüşümlü olarak yayınlanır. 
Düzenli bir yayın periyodunun  
olmadığı bu dönem  2005 yılında 
yine Afyonkarahisdar Belediye-
si’nin yayın organı olan Beldemiz 
Dergisi’nin arkasında bir ek olarak 
verilen 4.sayı ile son bulur.

Üçüncü Devre II. Dönem

2005 yılından itibaren şehrin 
zengin tarihini, kültürünü, ede-
biyatını halka aktaracak bir yayın 
olmaması dergiye duyulan özlemi 
artırır. Nihayet Taşpınar’ın Üçün-
cü Devresinin ikinci dönemi, Yıl: 
2010,Sayı: 5 ile başlar. Bu dönem-
de Sahibi, Afyonkarahisar Bele-
diye Başkanı Burhanettin Çoban, 
editörü Hasan Özpınar’dır.

Bu yayın döneminde aksatılma-
dan yılda 2 sayı olarak çıkan ve 
Haziran 2020 tarihinde Afyonka-
rahisar Belediye Başkanı Mehmet 
Zeybek’in sahipliğinde 23.sayısına 
erişen dergide pek çok ilgi çekici 
makale, araştırma,bilimsel yazıya 
rastlamak mümkündür. Derginin 
editörü olarak başta bizim kale-
me aldığımız ‘’ Gazlıgöl Kaplıcası 
Tarihçesi, Karahisar Maden Suyu 
Tarihçesi, Büyük Afyonkarahisar 
Yangını, Afyonkarahisar’da Fo-
toğrafın Tarihi, Sinemada Afyon-
karahisar, Eski Hapishane, Eski 
Mezarlıklar’’ gibi araştırmaların 
yanında Erdoğan Emre,Muharrem 
Bayar,Hasan Tahsin Günek,Ahmet 
İlaslı,Fevzi Kaya,Agah Bıyıkoğlu, 
Gülenay Yalçınkaya,Yusuf İlgar,-
Mehmet Sarı,Sadık Sarısaman 
ve daha birçok farklı ismin farklı 
konulardaki araştırma,deneme,in-
celeme yazıları bulunmaktadır.
Yine her sayıda ön plana çıkmış 
isimlerle yaptığımız röportajlar;ar-
şiv belgeleri,kitap tanıtımları,şi-
irler,arşiv fotoğrafları derginin 
içeriğini  zenginleştirmekte gerek 
Afyonkarahisarlı gerekse yerel ta-
rih,kültüre meraklı kişilerce takip 
edilmesini sağlamaktadır. 

Bundan tam 88 yıl evvel yayın 
hayatına başlayıp fasılalarla çıktığı 
dönemlerden düzenli yayınlandığı 
bugünlere kadar gelen Taşpınar 
Dergisi, içeriğinde yer alan tarih, 
coğrafya, etnografya, dil, edebiyat, 
felsefe, folklor, sanat, eğitim, tabiat 
vb. konulardaki yazılarıyla ben-
zersiz bir belge ve bilgi kaynağıdır. 
Üzerine tezler yapılan, makaleler 
yazılan, onlarca araştırmaya temel 
kaynak olan Taşpınar’ın daha nice 
yıllar devam etmesi dileğiyle…
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100. Sayıya özel kapak tasar-
layan Derin Tarih, “Tarihin 100 
Akı” dosya konusuyla okuruyla 
buluştu. 

AK Parti Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş ve Büyük Bir-
lik Partisi Genel Başkanı Mustafa 
Destici’nin 100. sayıya özel görüş 
ve temennilerinin de yer verildiği 
derginin 100. sayısında, 99 sayı-
nın en çok ses getiren makale ve 
köşe yazılarından seçme bölüm-
ler, dergiyi bugüne taşıyan değerli 
yazar ve yayın kadrosundan, aka-
demisyen, araştırmacı ve gazete-
cilerden 100. sayıya özel görüşler, 
ilk sayının hazırlık aşamasından 
bugüne Derin Tarih’in çıkış ve 

yayın hikâyesi yer alıyor. 

Genel Yayın Yönetmeni Mustafa 
Armağan “Derih Tarih’in Yazıl-
mamış Tarihi”, Yayın Koordina-
törü Özlem Kocukeli Özbay ise 
“Tarihimizin ‘100’ Akı” başlıklı 
yazılarıyla bugünlere nasıl gelin-
diğinin hikayesini okurla paylaş-
makta.

Dergicilikte 100 sayı çıkmak 
çok önemlidir. Bunu başaran 
Derin Tarih ekibini, TÜRDEB 
ve DERGİLER DERGİSİ ola-
rak tebrik ediyor, başarıları-
nın devamını diliyoruz. Görüş 
bildirerek 100.sayı heyecanını 
paylaşan bazı yazarlar ise şöyle: 

Ümit Meriç, Mahmud Erol Kılıç, 
Aykut Kazancıgil, Tuğrul İnançer, 
Mehmet İpşirli, Mustafa Kara, 
Yavuz Bülent Bakiler, Avni Öz-
gürel, Rahîm Er, Mehmet Barlas, 
Mustafa Budak, İsmail Taşpınar, 
Adnan Demircan, Muharrem 
Kesik, Ahmet Uçar, Ekrem Buğra 
Ekinci, Nurhan Atasoy, Süleyman 
Seyfi Öğün, Nevzat Tarhan, Ah-
met Ağırakça, Yavuz Bahadıroğlu, 
Uğur Derman, Mehmet Ali Bey-
han, Ahmet Murat Özel, Selma 
Ersoy Argon, Savaş Barkçin, 
Fahameddin Başar, Suphi Saatçi, 
Hilmi Aydın, Merve Armağan, 
Kemal Özer, Fatma Türk Toksoy 
ve Mehmet Poyraz.

DERİN TARİH 
100.SAYIYA ULAŞTI!

2012 yılında “Tüm bildikleriniz tarih olacak” sloganıyla yayın hayatına başlayan 
Derin Tarih Dergisi, Temmuz ayında 100. sayısını yayınladı. Dergicilikte 100 sayı 

çıkmak çok önemlidir. Bunu başaran Derin Tarih ekibini tebrik ediyoruz.
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