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dergilerdergisi
TÜRDEB, dergicilik alanındaki
mesleki gelişimi desteklemek,
yöntemler geliştirmek, uygulamaya dönük çalışmalar yürütmek ve
dergiciliği güçlendirmek amacıyla
2008 yılında bir araya gelen
dergi editörlerinin ve yayın
yönetmenlerinin oluşturduğu
bir sivil toplum teşkilatıdır.
Dergiler Dergisi, TÜRDEB
Resmi Yayınıdır.

YENİ DÖNEME

MERHABA!
Fatma Gülşen Koçak

Değerli dergi dostları,
yok olmayı da göze
Dergiler Dergisi ile
almak demektir. Peki
sizlere yeniden merhadergi yayıncılığı dijital
ba diyoruz. Geçtiğimiz
devrimin yeni şartlarına
9 yılda sadece “Dergi
uygun yeniliklere açık
Fuarı’nda yayınlanan,
mı? İşte bu sorunun
adeta “Fuar Bülteni”
cevabını hep birlikte
gibi baskıya hazırlavermemiz gerekiyor.
nan dergimiz, Türdeb
Dergi yayıncılığı birçok
yönetim kurulumuzun
imkânsızlıkla mücadele
aldığı kararla artık
ederken dijital ger“Dergiler dergisi” olarak
çeğiyle de yüzleşmek
her ay yayınlanacak. Bu
durumunda. Dezavantaj
nedenle aylık dergimigibi görünen bu duruzin editörü vazifesiyle
mu avantaja çevirmek
de bendeniz görevleniçin kolektif bir akılla
dirildim. İnşallah her
hareket etmemiz gerekiay dergimizi güçlü bir
yor. TÜRDEB olarak bu
dergi içeriğiyle hazırkonuda üzerimize düşeni
layarak sizlerle buluyapmak artık tarihi bir
şacağız. Amacımız her
sorumluluk oldu.
ay yayınlanan dergileDergi sorunlarına
rimizin dergisi olarak
somut çözümler sunyayınlanmak elbette.
mak noktasında TÜRDergi mutfağı, editör
DEB yeni dönemde
ÇOCUK
masası, dergi gündemi,
öncü roller üstlenecek.
Dergiciliği
editörlerimizin yazıyla
Dijital devrim gibi yeni
hikayesi, dergicilerişartlara uygun bir dil
mizin hikayeleri gibi
geliştirmenin yanında
başlıklarla beraber olacağız.
eskiden kalan dağıtım sorunu da
***
dergi yayıncılığının temel problemleDünyamız, salgın sonrası her alan- rinden birisi. Bu sorunun çözümüne
da olduğu gibi yayıncılıkta da yeni
dair TÜRDEB olarak olağanüstü bir
gelişmelere maruz kaldı. Evdekal
gayret gösteriyoruz. Hep birlikte bu
sloganıyla başlayan “hayat eve sığar” sorunun da üstesinden geleceğiz.
propagandası, ister istemez yayınBu hususta TÜRDEB Başkanı Sayın
cılığı da “dijital ortama” sığdırma
Fatih Bayhan’a özellikle gösterdiği
mecburiyetini doğurdu. Uzun bir
çabadan dolayı dergi emekçileri olasüredir kitapların e- kitaplaşma serü- rak şükranlarımızı sunuyoruz.
venini izlerken, buna gazeteler dahil
***
olmuştu. Görüyoruz ki artık dergiDeğerli dostlar, hepimizin ortak
lerimizde bu alana kaymak zorunda
sesi olan “Dergiler Dergisi” bundan
kalacak. Belki önümüzdeki yıllar çok sonra her ay sizlerle olacak. Bu saaz dergiyi basılı halde bulabileceğiz.
yıda yazı, haber ve söyleşi ile destek
Gerek yurtiçindeki gerekse dünyada- olan bütün dostlarımıza teşekkür
ki yayıncıların raporlarını okuduğuediyorum. Sonraki sayılarda özel
muzda uzmanlar değişimin kaçınıldosyalar, özgün röportajlarla karşımaz olduğunu geleneksel anlamda
nızda olacağız. Ülkemizin kültürüne
yayıncılık yapanların yeni şartlara
katkı sunmak amacıyla yaptığımız
ayak uydurmasını salık veriyor. Çok bu çalışmaların ameli Salih sayılması
açık, dijital devrim denilen bir gerduasıyla hepinizi saygıyla selamlaçekle karşı
karşıyayız.
Yok saymak,
rım.
Dergiler
Dergisi Haziran
2020
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etkinlik
DÜNYANIN İLK VE TEK
ULUSLARARASI DERGİ FUARI
EKİM 2020’DE

Türkiye Dergiler Birliği’nin öncülüğünde
gerçekleştirilen “Uluslararası Dergi Fuarı” bu yıl Ekim 2020’de gerçekleşecek.
Daha önce Haziran’ın ilk haftası
Sirkeci Garı’nda planlanan ancak
Pandemi nedeniyle Ekim ayına ertelenen fuar ile ilgili ilgili açıklama
yapan Türdeb Genel sekreterliği, fuarın geleneksel yerinde (Sirkeci tren
Garı) Ekim ayının ilk haftası (6/11Ekim)
gerçekleşeceğini belirterek, “Fuar hazırlıklarımız başladı. Fuar koordinatörü olarak
Genel Sekreterimiz Fatma Gülşen Koçak
yönetim kurulumuzca görevlendirilmiştir.
Fuar koordinasyonu ile ilgili çalışmalar başlamış ve takvim Haziran ayı ile birlikte işletilmeye başlanmıştır.
Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA;
TCDD, THY destekleriyle gerçekleşecek
“Dünya’nın tek dergi fuarı” takvimi sırasıyla şöyle ilerleyecektir.

1. Adım : Haziran -Eylül Fuar’a başvuruların ilanı ve katılım süreci
(15 Eylül son katılım tarihi.)
2. Adım : Dergilerin bilgilendirilmesi
3. Adım : Fuar konseptinin belirlenmesi
4.
Adım : Yurt dışı dergilerinin tespiti
5. Adım : Fuar görsellerinin tasarımlarının ve standların netleşmesi.
6. Adım : Dergi ilanlarının Temmuz –
Ekim ayı sayılarında yer alması
7. Adım : Ağustos 2020’de ödül verilecek
dergilerle genel istişare toplantısının yapılması
8. Adım : Fuar etkinliklerinin başvurularının
alınması
10 Eylül son bildirme tarihidir.
9. Adım : Basın bilgilendirme toplantısının
yapılması
10. Adım : Fuar açılışının yapılması
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baskandan
Fatih Bayhan

Türdeb Yönetim Kurulu Başkanı

YENİ DÖNEM YENİ YÖNETİM
Şimdi önümüze bakma vaktidir. Şimdi dergilerimizle birlikte, artan kağıt
zamlarına karşı ne yapabilirizi, dağıtım maliyetleriyle nasıl savaşacağımızı,
ortak bir dağıtım hattını nasıl kuracağımızı konuşma vaktidir. Dergicilik
bizim hayatımızdır. Ve biz bu hayatı hiçte ucuz yaşamıyoruz…
Dergi dostlarımıza gündemimize
dair notlarımı aktarmadan önce anlatmayı arzu ettiğim bir husus var.
Geçtiğimiz yıl yerel seçimlerin
özellikle İstanbul ayağında gerçekleşen seçim takvimi nedeniyle ülke
seçime odaklanmış, belediyeler dergi
fuarı için söz verdiği halde stand ve
lojistik desteklerini askıya almıştı.
Bizde yönetim kurulumuzda bu yeni
ve beklenmeyen durumu istişare
etmiş, dergi fuarımızı erteleme kararı
almıştık.
Erteleme kararını başkan sıfatıyla
üyelerimize duyurmak bizim vazifemizdi, vazifemizi yaptık. Ancak
istenmeyen şeyler yaşandı. Yönetim
kurulunda erteleme kararını birlikte
aldığımız birkaç üyemiz maalesef
üyelerin karşısında sanki bu kararda
imzası yokmuş gibi davranarak bizleri
itham etti. Nihayetinde gördükki, bir
fuar konusunda dahi aldığı kararın arkasında duramayanlarla yola
çıkmışız.
Bu yolculuk elbette ilerlemeyecekti, bizde olağanüstü kongre kararını

alarak Haziran 2019’da kongremizi
yaptık. Bazı arkadaşlar olağanüstü
kongreden haberleri olmadığını söyleşmiş, haklılar. Çünkü bu kongreden
haberi olmayan arkadaşlar derneğin resmi olarak üyesi yapılmayan
arkadaşlarımız. Biz bu resmi kayda
alınmayan arkadaşalar yasal olarak
“kongremize davet edemiyoruz,
çünkü delege değil. Ancak gelirlerse
misafir olarak gelebilirdi. Nitekim
olağanüstü kongremizi yaptık ve yeni
bir yönetim kurulu teşekkül ettirerek
yolumuza çıktık.
Bu süreçte üzülerek gördük ki, aynı
hassasiyeti paylaştığımıza inandığımızı düşündüğümüz arkadaşlarımız
dedikoduyu seviyor, iftira atmaktan
çekinmiyor, hak ve hukuka riayet
etmiyor. Gözlerimizi kapattık ve
Türdeb’in sağlıklı bir dernek yapısına
kavuşması için İçişleri Bakanlığı Sivil
Toplumla İlişkiler masasıyla irtibata
geçtik, bizden önce dernek defterinin
yasal durumunun tespitini yaptırdık.
Eksikler tespit edildi ve kayda alındı.
Ardından yeni bir süreç başladı. Ancak eski yönetimdeki arkadaşlarımız
derneğe ait hiçbir resmi evrakı (üye
Dergiler Dergisi Haziran 2020

kayıt defteri, muhasebe evrakları,
işletme defteri) tarafımıza teslim
etmediler. Bizde dernek karar defteri
elimizde olduğu için teslimi yapılmayan resmi evrakların mahkemece
tespitini yaptırdık ve dava açtık. Eksik
defterlerimizi tamamladık ve yeniden
oluşturduk. Defterleri ve muhasebe evraklarını ve Türdeb’in bayrak,
flama, afiş, defter ve kalemlerini hala
teslim etmeyen eski üyelere de yasal
yollardan dava açtık.
SANAL SALDIRILAR
Türdeb’i sağlıklı üye yapısı, açık ve
şeffaf muhasebe kayıtları, yasal ve
resmi süreçleri itinayla devam eden
bir dernek haline getirme yolundaki
mücadelemiz sürerken baktık ki bu
arkadaşlarımız hiç rahat durmuyor.
Evvela derneğin üyelerine mesajlar
atarak izinsiz toplantı çağrısı yaptılar,
ardından bu izinsiz toplantıyı Türdeb
kurumsalının alt teşkilat birimi olan
Dünya Dergiler Birliği’ni sanki yeni
bir müstakil birlikmiş gibi sahaya
sürdüler. Oysa Türdeb’in alt kurumsalında şu birliklerimiz vardı; Edebiyat Dergileri Birliği, Çocuk Dergileri
Birliği, Gençlik Dergileri Birliği,
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baskandan

Dünya Dergiler Birliği, Okul dergileri Birliği vs. Bu arkadaşlarımız için
birlik kurmak sosyal medya hesabı
açmak, whatsap grubu kurmak ve
web sayfası açmaktan ibaret olduğu
için bunları hızlıca yaparak “korsan”
birlik kurdular.
Bununla yetinmeyip yıllardır
tasarımına dahi dokunmadıkları için
düzeltmesi eski genel sekreterimiz
Mehmet Ballı ile bize düşen türdeb.
com adresini düzenledik, yeniledik ve
kullanıma açarak dernek üyelerimizin hizmetine sunduk. Ama maalesef
bu süreçte web sayfamızın alt yapısına aynı “korsan” saldırıyı yaptılar.
Adresimizi turdeb.org adresine
taşıma kararımızın uygulandığı gün
bu saldırıyı yaşadık.
YENİ KADRO, GERÇEK ÜYELİK
Türdeb, yeni döneminde “seyyar
dernek” olmayacak demiştik. İnşallah Süleymaniye’de yeni mekanımızı
kiraladık. Yakın zamanda ilan edip
açılışımızı yapacağız.
Türdeb, “sanal üyeli dernek” olmasın, gerçek ve tam zamanlı üyeli
bir derneğe dönüşsün ve kurulları
işlesin dedik, yeni üyelerimizi yaptık
ve bu üyelerimizi sadece derneğin
whatsap grubuna ve web sayfasına
değil, derneğin resmi karar defterine
üye yaparak “gerçek üyelik” oluşturduk. Böylece bir üye aidatını vererek
gerçek kimliğiyle Türdeb’e üyeliğini,

avantajlarını bilerek aktifleşmiş oldu.
Dergi Fuarı adıyla ilana çıkılan
etkinliğin yasal eksikleri olduğunu
söyledik, bu eksikliği giderelim demiştik. Başvurumuzu yaptık.
Bugün artık Türdeb, yönetim kuruluyla, gerçek üyeleriyle, Türkiye’yi
kucaklayarak ve adındaki “tüm dergileri” kuşatarak davetini yapan bir üst
çatı birliğe dönüşmüştür. Türdeb, her
dergimizin üye olabileceği, şartlarını
yerine getirdikçe üye kalabileceği,
üyeliğin tüm avantajlarını kullanabileceği ve ortak adımların atılabildiği
bir derneğe dönüşüyor.
Türdeb, bir kişinin dergi nostaljisinin mahsulü olabilir, ama asla
bununla kalamaz. Kurumsallaşmalı
ve işlevsel hale gelmelidir. “Küçük
kalsın, bende kalsın” mantığı ile yürütülen, dar alanda faaliyet üreten bir
yapı olmak TÜRDEB’e yakışmazdı.
***
Türdeb, bu yılı yeniden inşaa yılı
ilan etmiştir.
Eksiklerini tamamlama yoluna
girerek, her gün yeni bir adım atarak
yoluna devam edecektir.
Derneğimiz dergi faaliyetini samimice yürüten, bu ülkeye kültür ve
sanatıyla, katkı sunan tüm ideolojik
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şapkaların dışında tutularak Türkiye’yi kucaklayan bir dernek olacaktır.
Elbette kurallarımız, kırmızı çizgilerimiz var. O çizgilerin ne olduğu
bellidir.
***
YENİDEN SİRKECİ GARI
Bu kurumsal inşaa sürerken söz
verdiğimiz gibi dergi fuarımızı,
dergiler buluşması adıyla bu yıl 11.
Defa geleneksel yerimiz olan Sirkeci
garında yapacağız. Ekim’in ilk haftası
“dergi Haftasıdır”…
Bu hafta Türkiye’nin dergilerini
Sirkeci’ye bekliyoruz.
Şimdi önümüze bakma vaktidir.
Şimdi dergilerimizle birlikte, artan
kağıt zamlarına karşı ne yapabilirizi,
dağıtım maliyetleriyle nasıl savaşacağımızı, ortak bir dağıtım hattını nasıl
kuracağımızı konuşma vaktidir.
Dergicilik bizim hayatımızdır. Ve
biz bu hayatı hiçte ucuz yaşamıyoruz…
Fuar takvimi boyunca hem sitemiz
hemde fuar koordinatörlüğümüz
aktif bir şekilde görev yürütecektir.
İnşallah yeni mekanımızda sizlerle
çay içeceğimiz günü heyecanla bekliyorum.
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açıklama
TÜRDEB, DERGİLERİN SESİ OLDU!
Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) dünya genelinde etkisini sürdüren
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de dergilerin içinde bulunduğu
durumu özetleyen bir basın açıklaması hazırladı.
Anadolu Ajansı’nca servis edilen açıklamamız şöyledir:
Ülkemizin kültür, sanat ve fikir
hayatının vazgeçilmez unsuru olan
dergiler dünya genelinde yaşanan
koronavirüs (COVİD-19) salgınına
rağmen yayınlarını hiç aksatmadılar.
Bilgisayarlarını çalışma ofislerinden
kaldırıp evlerine götürdüler, evdekal
günlerinde dergilerini yayınlamak
için çalışmaya devam ettiler. Bu
özverili çalışmalarından dolayı salgın
günlerinde dahi yayın mesaisi yapan
tüm dergicilerimizi tebrik ediyorum.
Ancak bu süreçte dergicilerimiz
okurlarına saygı gereği dağıtımda yaşanan aksamalara rağmen dergilerini
matbaaya hazır hale getirirken bir
dizi yeni zorluklarla karşılaşmaktadır.
Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
1. DİJİTALLEŞME
MECBURİYETİ: İletişim teknolojilerinde yaşanan yeni gelişmelere bağlı
olarak her sektörü etkileyen dijitalleşme dergi sektöründe de kendisini
göstermiştir. Bir çok dergimiz dijitale
dönüşme sürecinde zor ve kısıtlı
imkanlarından yeni bir bütçe ayırarak sürece yaydığı bir kararla dijitale
ortama geçmeye çalışıyordu.
Ancak salgın bu süreci hızlandırdı
ve adeta dijital alemdeki varlığınız
kadar var olduğunuz bir anlam kazandı. Bir çok dergimiz dijital ortama
maalesef geçişini yapamadı, yahut bu
süreci yarım kaldı. İsteğimiz; dergilerimizin dijitalleşme süreçlerine katkı
verilmesidir.

2. MATBU DERGİ – KAĞIT
ZAMMI: Dergilerimiz halen kağıt
baskı süreçlerini devam ettiriyor.
Zira okuyucu alışkanlığı henüz dijital
dergiye adapte olmadı. Ayrıca Kütüphaneler genel müdürlüğü de halen
e-dergi alım sürecini bir ekonomik
değer olarak tanımlamadığı için
dergiler basılmaya devam edecektir.
Bu zorunluluk son üç ayda artan
kağıt zamlarıyla dergilerimizin birim
dergi maliyetini de artırmıştır. Henüz
kağıda gelen bu yüklü zam oranı
dergi okuruna yansıtılamamıştır. Bu
nedenle dergilerimize KDV, vergi kolaylığı getirilmesi önem kazanmıştır.
3. DAĞITIMA GETİRİLEN YÜKLÜ ZAM: Ülkemizin fikir ve düşünce
hayatının en dinamik kurumu olan
dergilerimiz tüm zorlu süreçleri
aşıp basıldıktan sonra yeni bir zorlu
süreçle daha karşı karşıya bırakılıyor.
Başta PTT olmak üzere, tüm özel
kurye ve dağıtım şirketleri 2020 ile
birlikte dağıtıma getirdikleri yüksek
zam oranıyla dergi sektörünü adeta
çaresiz bırakmışlardır. Bu nedenle
özellikle PTT’nin Dergilerin dağıtımını ÜCRETSİZ, yahut sembolik bir
bedel almasını talep ediyoruz. Halen
uygulanan zam oranları nedeniyle
etiket fiyatı On TL olan bir derginin tekil dağıtımı neredeyse 9 TL’ye
yapılarak dergi okuyucusuna ulaştırılıyor. Bir dergi kendi etiket maliyetinin neredeyse emsali oranında bir
dağıtım bedeliyle okuruna ulaşmak
zorunda bırakılıyor. Buna acilen müdahale edilmesini istiyoruz. PTT’nin
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bu süreci kolaylaştırması ne büyük
arzumuzdur.
4. KAMU REKLAMLARI: Özellikle
salgın günlerinde TV, İnternet, dijital
ortamın tüm unsurları ve sosyal
medya; kamu ve özel reklamlarla desteklenirken, dijital ve matbu olarak
basılan dergilerimize kamu reklamları neredeyse verilmemektedir.
PTT kurumsal olarak dergilerimizin
birçoğuna verdiği ilanları 2020 başından itibaren kesmiştir. Kamu ortaklığında olan diğer kurumlar; Banka,
Telekom Operatörleri de aynı şekilde
dergilerimize reklamlarını neredeyse
durdurmuştur. Dergiler Birliği olarak
bu zor günlerde en önemli isteğimiz
reklam mecralarında ilanları dönen
tüm kamu ve özel sektörlerimizin
dergilerimizi de reklam listelerine
eklemesini istiyoruz.
İçinde bulunduğumuz günler birlik
ve dayanışma günleridir. Ülkemizin
fikir, sanat ve düşünce hayatının en
dinamik kurumu olan dergilerimizin
de bu dayanışmada desteğe ihtiyacı
vardır.
Dergiler, eksik olursa kültür hayatımız çoraklaşır.
Ülke olarak gösterdiğimiz büyük
dayanışmayı takdir ediyor ve dergilerimiz için sizlere çağrıda bulunuyoruz; derginize bugünlerde abone
olarak, abone bedelini peşin ödeyerek
ve dostlarınızı da abone yaparak destek olunuz. Zor günleri hep birlikte
atlatacağız.
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Derin Tarih, Mayıs sayısı
“Osmanlı’da Temizlik ve
Su Medeniyeti”
dosya başlığıyla ve “Latin
Harfleri Dilimize Uygunmudur?” isimli muhteşem bir kitap hediyesi
ile çıktı! Mustafa Armağan Beyin yönetiminde
çıkan Derin Tarih yine
birbirinden ilgi çekici
konularıyla inceleme ve
araştırmalarıyla tarihimize derin bir yolculuk
yapmakta.

Ay Vakti dergisi
Mayıs-Haziran 2020
tarihli 186. sayısı ile
karşınızda. “Yeni Dünyanın Koronalojisi” ile
“Edebiyat ve Eleştiri”
başlıklarıyla selamlıyor
okuru. İnceleme yazıları,
şiir, öykü, deneme, kitap
tanıtımı, aforizmalar ve
saklı mektuplar bu sayı
Ay Vakti’nde bulacağınız
diğer içerikler...
İyi okumalar.

BÛTİMAR
Dergimiz Bûtimar, Bahar 2016
tarihli sayısıyla okuyucuya merhaba
diyerek yayın hayatına başladı.
İlk sayımız Mustafa Kutlu’nun en
sevilen kitaplarından Ya Tahammül
Ya Sefer üzerineydi. Makalelerin yanısıra bu bağlamda dergimizde Mustafa Kutlu ile bir söyleşi de yer aldı.
İkinci sayımızda 15 Temmuz Direnişi’ni kapağımıza ve gündemimize
taşımaya çalıştık. Üçüncü sayımız ise
halk bilimi alanında önemli çalışmaları olan hocamız Nurettin Albayrak
için ayrıldı. Aynı zamanda yine yakın
zamanda merhum olan önemli edebiyat tarihçilerimizden Orhan Okay
ile Nurettin hocamız üzerine söyleşi
yapıldı. Aynı zamanda dergiye Uluslararası Dergi Fuarı’nda Söyleşi ödülü
takdim edildi.
Günümüze gelindiğinde yine en
çok öne çıkan sayılardan biri olan
“Hikaye” dosya konulu sayımıza birçok akademik isim katkı sağladı.
Yayın periyodunu üç aylık olarak
belirlemiş dergimizde zaman geçtikçe dergimize, hikaye, şiir, deneme,
inceleme gibi ana türlerin yanında
birçok yeni bölüm eklendi. “Yeni
Kitaplar”da güncel eserlerin nabzını
tutarken, her ay dergimizde bir söyleşi yer alıyor. “Fragman” bölümümüzde yazarların eserleri yayınlanmadan
önce o eserlerden bir bölüm paylaşıDergiler Dergisi Haziran 2020

yoruz. Bu bölümümüzde de Bülent
Ata, Mustafa Mestur, Mahmut Coşkun, Kadir Daniş, Merve Koçak Kurt
gibi isimler yer aldı.
Önceki sayılarda Ali Emre, Mustafa
Özçelik, Hüsrev Hatemi gibi kıymetli
şairleri konuk ettiğimiz “Şiirlerin Hikayesi”nde ise şairler, beğendiğimiz
şiirlerinin derdi ve oluşma süreçleri
hakkında görüşlerini bildiriyorlar.
Aynı zamanda günümüz dergilerinde
gördüğümüz ve okuduğumuz daha
güncel isimlerden de katkı aldığımız
bu bölüm okur tarafından ilgi çekiyor. “Okuma Parçası” bölümümüz
dahi var Bûtimar’da. Edebiyat kitaplarındaki okuma parçaları bölümü
formatında olan bu kısım da okuyucularımızın ilgisini çekiyor.
Dergimizin 12. son yayımlanan
sayısı salgın sebebiyle dijital olarak
yayımlandı:
https://drive.google.com/file/d/1MnH3w9Gi6lc5BZgWmvAQnO4eS4UO8hPU/view
Dergimiz hem eski eserleri, şair
ve yazarları hem de yeni edebiyatı,
günceli de merkeze alan, kaliteli bir
yayın amacı güdüyor. Denize, en çok
da okuyucularına aşkla başlı gam kuşumuz her mevsim sizlerle buluşmayı
beklemekte…
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FIKRIMIZ ARŞIVLERDE DEĞIL,
KALBIMIZDE YAŞASIN DIYE...
Murat Açıkgöz
Yarın Dergisi İmtiyaz Sahibi
Mesuliyetimiz var. Sözlerin kifayetsiz kaldığı şu günlerde, sözün eyleme
dönüşen kısmının daha geçerli ve
gerçekçi olduğuna inanıyoruz. Vicdanımızı ve düşüncelerimizi etkileyen
sancıları sözlü ifade etmekte yetersiz
kalıyorduk.
Zafere değil sefere odaklandığımız
bu girişim, Yarın’larda gelecek nesiller için ciddi bir arşiv ve toplanma
kürsüsü olma gayesiyle yola çıkmıştı.
Dijital dönüşümün, basılı yayıncılığı
baskı altına aldığı günümüzde, duruş
sergileme ve fikir beyan etmenin en
muteber yolu dergicilikten geçtiğine
inandık. Gazeteden öte dergicilik,
daha makul ve esaslı bir yere sahip.
Cemil Meriç’in ifade ettiği gibi,
‘’Dergiler hür tefekkürün kalesi’’dir.
Yarın dergisi, yalnızca geçmişi anarak
ya da geçmişte kalarak yarının kültür
ve sanatına bir katkı sağlanamayacağını düşünüyoruz. Gelenekçi bir
duruşumuzun yanında, yarın’a dair
yeni fikir ve düşüncelerin yeniden
yorumlanmasını önemsiyoruz.

Ezcümle; yarın’a dair hayal kuranların, yarın’a dair sözü olmalıdır. Evet,
yarın’a söyleyecek sözümüz var.
Nuri Pakdil, “Yarın geç olmakla
meşhurdur” der. Biz de bugünü yarına bırakmak istediğimizi yukarıda
açıklamaya çalıştım. Bir diğer husus
ise Vefa… Yarın, okuyucusundan
vefalı olmasını ve umudu elden bırakmamasını bekler. Zaten yarın bir
bakıma umut demektir.
Sezai Karakoç’un “Neyse ki yarın var. Umutların en sevdiği gün.” der
gibi. Daha önce hiç işlenmemiş ya
da üstün körü işlenmiş şahsiyetleri
hatırlatmaya çalışıyoruz. Bir yazarı;
şairi, fikir adamını geç tanıdığımızda
ya da vefatın sonra haberdar olduğumuzda, “keşke sağlığında tanısaydım, keşke daha önce okusaydım” iç
çekişleri vardır. Bunun önüne geçmek
istiyoruz.
Hem kendimizi hem de fikirlerimizi etkileyecek isimleri tanıtmak,
hatırlatmak istiyoruz. Mesela büyük
Dergiler Dergisi Haziran 2020

romancımız Mehmet Niyazi’yi vefat
etmeden aylar önce çok kapsamlı bir
şekilde işledik. Protest müziğin özgün
ismi Hasan Sağındık’ı, Türkiyem
şairi Dilaver Cebeci’yi, entelektüel ve
sosyal bilimler camiasının önde gelen
ismi Mustafa Çalık’ı, filozof Durmuş
Hocaoğlu’nu, iki müstesna hanımefendiler; Safiye Erol ve Sâmiha Ayverdi gibi isimleri ağırladık.
Aslında amacımız, vefayı yeniden
hatırlatmak istiyoruz.
Dergicilik kalp işitir, kalpten gelen
her şeyin altına sevgi ve vefanın yattığına inanıyoruz. Mustafa Kutlu’nun
da ifade ettiği gibi: “Fırtınayı ancak
kalbi olanlar kucaklayabilir.”
Yarın varsa, vefa var.
Ezcümle; Fikrimizi arşivlerde değil,
kalbimizde yaşasın diye adını Yarın
dedik. ‘Oku’ emri ile maruf bir medeniyetin çocuklarından ’Yarın’lara dair
bir işaret fişeğinin atılması gerekiyordu ve adı Yarın oldu.
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DER Kİ…
KAFA dergisi Mayıs
ayında Hababam Sınıfı’nın baş karakteri ‘İnek
Şaban’ı yani merhum
Kemal Sunal’ı kapağına
taşıdı. Yine birbirinden
ilginç yazılar okuruyla
buluştu.

Harun Aydın

Edebiyatı yüksek zümrenin ilgilendiği bir sahadan
toplumun önemli bir unsuru haline getirmek, daha
hassas ve zarif insanlar içerisinde dolaşmamıza da
fayda sağlar diye düşünmeden edemeyiz.
Tam söyler gibi oluyor, kalıyoruz
birden. Hani güzel bir alışkanlığı
kazandırmak daha doğrusu onu
vesile ederek anlama, yaşama ve
kültürlü insanlar oluşturma amacı
taşıyan insanların inşa etmek için
gayret ettikleri şeyi, o bilinen fakat
henüz ulaşılamayan menzili anlatmaya çalışıyorum aslında: Okuyabilmek…

Diksiyon ve Edebiyat
Dergisi, Nisan -Mayıs
Sayısı “Evdekaldergioku
kampanyası dahilinde
ücretsiz dijital dergi gönderilecektir” mesajı ve
“Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu-Prof. Dr. Cemil
Taşçıoğlu Sağlık Şehidi”
kapak manşeti ile okurlarını selamlamakta!

Göz ucuyla değil gönül ucuyla
dokunmadığı bir ilmi veya davranışı
kazanamayan insanoğlu, kolaydan
zora doğru öğrenmeyi kabul ettiğinden beri sırayı bozacak şeylere
tahammül edemez oldu. Kalbiyle
yaklaştığı zorlukların içerisinde
yapılabilirlik kuvvetine sahip olabilirdi oysa.
Yeter ki ona ulaşan ve onu ulaştıran doğru sebeplere kavuşsun.
Bazı eserlere ya da bilgilere sonra
değil de önce ulaşsaydık olurdu, bir
dergiyi sevseydik mesela. Herhangi
bir büroda masanın üzerine zaman
geçirmek için koyulan bir nesne
olarak değil de bildiğimiz bir şeyi

Dergiler Dergisi Haziran 2020

görmenin mutluluğunu yaşasaydık.
Yıllardır daha çok okumanın ve
okutmanın çarelerini arayan bir
toplumun üyesi olarak neden muhabbet kelimesinde saklı bir tohumu, sevgiyi az kullanırız bilemiyorum.
Okutmayı değil de okumayı sevmenin çarelerini ararsak elimizdeki
kuvveti doğru kullanmış oluruz
belki de. O sevgiyi yerleştirdiğimizde çocuklardan yetişkinlere kadar
birçok insan, farklı ufuklara yelken
açmaya başlayacak hem de zorla/n/
madan. İşte dergi bu yolda bize yâr
ve yardımcı olacak ince ve bilge bir
dost. Farklı bahçelerin güzelliklerini
gönlümüze serecek bu dosta şans
vermeye değmez mi?
İnsanın duygu dünyasının hızla
gelişmeye devam ettiği çocukluk
yıllarından itibaren ona özen göstermek, fiziksel ihtiyaçları kadar ruh
dünyasına yatırım yapmak önemli.
Bu bağlamda adeta küçük birer dergi hüviyetindeki resimli kitaplardan
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Turan dergisi genel yayın
yönetmeni Erol Cihangir
Bey 41.sayıyı şöyle
takdim ediyor:
Saygıdeğer okurlarımız.
Bu da bizden çam sakızı
çoban armağanı bayram
hediyemiz. Turan 41.
Macar kardeşlerimizle
ilgili İsmail Tosun Saral
beyin iki ilginç yazısı,
Flemenk diyarından
geleceğin parlak Şarkiyatçılarından (Gayserili
olduğuna bakmayın)
genç bilim adamı adayı
Yasin Sarı’nın ilk defa
dergimizde yayınlanan
İngiliz, Fransız, Alman
ve Flemenk gazetelerinden derlediği Enver Paşa
hazretleriyle ilgili çıkan
yazılar (bundan sonraki
sayılarda devam edecek),
Erkin Alptekin’in Çin’in
toprak talepleri, Aslan
Yaman beyin her zamanki hassasiyetle üzerinde
durduğu yerli kaynakların kullanımı ve Anıl
Çeçen hocanın geleceğe
yönelik projeksiyonuyla...

sonra ilerlemeyi bir üst seviyeye taşıyan çocuk dergileri zihinsel merdivenlerin önemli bir basamağını teşkil
etmekte ve her adımda dimağlarına
billurdan bir köşk inşa etmektedir.
Bugünkü duygularımızın yurdu olan
vakitlerin imhası yarınların da ihmali sadedindedir.
Bir de gençler var tabii çok satan
mı, çok okunan mı? girdabında
boğulmamak için uğraşan. Oysa
her ikisi de tek tek ve birlikte çıkmaz
sokak. Bahası değil pahası üzerinden
kurgulanan yaşam tarzı içeriği ikinci
plana itiyor gibi. Duyguları yöneterek maddi anlamda kendine alan
açan bir anlayışın öz kültür olmadan
genel kültüre bir şey katamayacağı
aşikâr.
Bu noktada duruşuyla şevk, varlığıyla renk olan, yön çizen dergiler
önemli. Aksi takdirde gelene eklenen kültür dünyamızda kalbi selim,
zevki selim ve aklı selime ulaşmayan
satırdan ibaret işler yapılmış oluyor.
Tam da burada Sadettin Ökten ‘in
ifadesiyle ‘her inşanın aslında imar
olmadığını’ anlıyoruz. Satış rakamlarıyla makamlar ya da kazanılan paralar ve dikilen binalar aynı zamanda
kültürel anlamda bir bayındırlık hali
olmuyor maalesef.
Diğer taraftan çiçek gibi derilen
şiirler, bereketli topraklara renk vermeye devam eden hikâyeler de yok
değil.
Hemen her zaman bir dergide veya
internet sitesinde duygu ve düşünce
dünyasına katılan eserlere rastlamak
mümkün. Tabii bir dergide çıkan şiir
veya yazının zevkini dijital ekrandan
almanız ihtimal dışı. Hele de o şiir
kendinize aitse.
Dergiler Dergisi Haziran 2020

Geçmiş zaman…
İlk kez lisede dergiyle tanışan ve
derginin aslında bir okul olduğunu üniversite sıralarında edebiyat
dergilerinden anlayan, öncesinde
varsa kırtasiyede gördüğü o gizemli
şeye bakma gereği duymayan biri
olarak yazıyor. Fazlalığın eksiklikten
doğduğunu anladığı o yıllarda, gediği
kapatmak için uyku yüzü görmediği
sabahlardan yazıyor.
Anladıkça benzi daha sarı olan ve
‘sıratı müstakim’e uzanmak için bir
‘diriliş’ eri gayreti göstermek lüzumunu bağrında hisseden bir his/s/
eden yazıyor. Kendine düşeni kendi
düştüğü yerden yazıyor.
Bir lise öğrencisi olarak sekiz
satırlık bir şiiri okul dergisinde yayımlayan öğretmenler, bir elektronik
posta ile gelen şiirleri değerlendiren
editörler var olduğu sürece ümidimizi canlı tutabiliriz tabii. Bendenize
güzel bir hatıra hediye eden hocam,
aynı zamanda bugün nasip olan şiir
kitabıma da ilk imzayı atmıştı aslında. Yol açmak, değer vermek ne
kolay, görmeyene ne zor nasip! Okul
dergisi deyip geçemiyorum işte bu
yüzden.
İbrahim Tenekeci: “Dergiler, genç
isimlere edebiyat görgüsü, muhit terbiyesi ve yazma disiplini kazandırır.”
diyor. İşte lise çağlarında o terbiye
dokunmuştu ruhumuza ve ruhumuza dokunmuş olan sözlerin dışarı
çıkması gereken vakitti belki bir
sonraki durağım. Öncesinde bir üniversite öğrencisi şair edasıyla gönderdiğim Türk Edebiyatı Dergisinde
çıkmaz dediğim sürprizle başladı
yayın mutluluğu. Evet, çıkmıştı.
…
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Üzeyir İlbak Beyin genel
yayın yönetmenliğinde
çıkan ve Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneği’nin
süreli yayını Dil ve Edebiyat Dergisi 137. sayısı
birbirinden usta kalemlerin yazılarıyla kapağındaki bahar çiçekleri gibi
şenlenmiş.

Çıkmaz
Eylül akşamları
Bir damla yağmur
Gözlerinde baharı çiçekler.
Çıkmaz
Can o gönülden kor gibi
Yanar da yakar geceyi
Gözünde kandil gibi.
Geriden çekilen bir ok ki kader
onu nereye saplar bilemezsin, fakir
de bilememişti o zaman. O ok ki
Kayseri’den çıktı, Kosova’ya kadar
ulaştı. Bir seyahatti bizimki Balkanlar’a. Yolda zihne düşenler yolcunun
adımlarına bakıyormuş demek ki.
Demek yola çıkmak lazımmış büyüklerin deyişiyle yoldan çıkmamak
için.
Uzağı gören bir çift göz bazen
sanıldığından uzakları gösterebilirmiş. Bütün sebepler bir kenara çekilir, olacak olana müsaade edilirmiş.
Okuldan öte bir okul olan derginin
heyecanı üstü açılmış bir hazine
sandığı gibi ulaştı bugünlere ve o
gezi esnasında ………………….

Spor ve Yaşam Dergisi 32.
sayısı birbirinden ilgi
çekici yazılarıyla çıktı!

karar vermeliydim: Ya sadece sınıfı
geçmek için çalışacaktım ya da…
ekleyeceğim bir cümle yoktu o
zaman. Ve o günlerde taş üstüne taş
koymak için taş ustası olmak gerekmediğini, fikir sahasındaki ‘hakikat
şimşeklerini’ dergiler göstermeye
başlamıştı bana.
Edebiyatı yüksek zümrenin
ilgilendiği bir sahadan toplumun
önemli bir unsuru haline getirmek,
daha hassas ve zarif insanlar içerisinde dolaşmamıza da fayda sağlar
diye düşünmeden edemeyiz.
Bunu yapmak için de dergiler,
hem amaç olarak zengin; hem araç
olarak esaslı birer kaynak. Yeter
ki biraz gayret, biraz cesaret tabii
tanıtım.
Elbet toplumu tenvir edecek bir
çoğunluğa ulaşabilmek de bir hedeftir ancak toplumun asgari seviyesi mümkün olduğu kadar zarafet
odaklı hale geldiğinde her şey daha
güzel olacaktır.

Fatma Gülşen Koçak Hanım vesile
oldu bu güzelliğe. S/özümüz Aşikâr
dedik, sözleri aşikâr eden dergilerden ilham alarak. Büyük yangınların kıvılcımlarına şahitlik eden zarif
dostlardır, dergiler.

Bu zarafete katkı sunacak satırları
edebiyatın öz suyundan beslenmiş,
kolay ulaşılan ve okunan dergiler
sunacaktır. İçerisinde muhabbet taşıyan çalışmaların değer görüp etki
oluşturması doğal bir sonuçtur.

Üniversiteyi kazandığım şehirde
sınıfa girdiğimde karşılaştığım durum, bir şey ifade eder mi bilemem
ama geç kalmış olmanın verdiği acı
kalbimin ortasından aklıma hücum
ediyordu o vakitler.

Gönlüyle bu işte var olan dergilerin güzel günlerin kapılarını aralayacak bir kültür anahtarı olması
hem gerçeğimiz hem hayalimizdir.
Son fidanı ilk aşkla dikme gayretinin mensupları olarak yapılacak çok
şey var ve Ali Şeriati’nin ifadesiyle
“Konfor ruhun bataklığıdır.”

Doğru dürüst birkaç kitap dahi
okumamış bir talebe ve edebiyat
dergilerine abone arkadaşları. Bir

Dergiler Dergisi Haziran 2020
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BİZ SEYYİDE’YİZ
Fatma Türk Toksoy

Yazar kadrosunda sadece hanım yazarların yer
aldığı ilk dergilerimizden
olan Seyyide Dergisi 62.
sayısı “Namaz ve Bayram” kapak manşetiyle ve
ilgi çekici yazılarla çıktı!

Dinimizle ilgili bilgiler medyada çoğu zaman rastgele verilmektedir ve bunun en büyük mağduru da kadınlar olmaktadır. İşte
tam bu noktada da konusunda çoğu lisans yüksek lisans doktora sahibi din görevlisi hanım yazarlarımız tarafından kaynakları verilerek yazılan araştırmaları sayfalarında yayınlayan…
Biz Seyyide’yiz, büyük bir azim
ve gayretle yola koyulan…
Biz Seyyide’yiz, Seyyide “Hanımefendi” demektir Arapça’da. Bütün kadınlar bizim için birer hanımefendidir, bu yüzdendir ismimiz
Seyyide…
Biz Seyyide’yiz, yayıncılıkta olan
kadın dergisi alanı ve algısını yıkmaya çalışan. Özünde kapitalizm
gizlenmiş ve okuru çoğunlukla
tüketim, magazin diğer bir tabirle
dedikodu ve dahası Batı kültürünün etkisi ile karşı karşıya bırakan
dergilerdeki o alana ve algıya tâbi
olmayan hatta gücümüz nispetinde
bunlara karşı bir duruş sergilemeye
gayret eden…

Edebiyat, kültür, sanat, fikir
dergisi Edebiyat Ortamı Mayıs Haziran 2020/74. Sayısı
çıktı! Sevgili okur, Edebiyat
Ortamı Öykü Yıllığı 2020
derginin 74. sayısıyla birlikte veriliyor. Derginin okura
hediyesidir

Biz Seyyide’yiz, sloganımızda
yazdığımız gibi biz, “İlim, Kültür,
Edep, Aile ve Kadın” dergisiyiz. Biz
Seyyide’yiz, kadın dergisi olarak
daha fazla kültürel, ilmî ve daha
etik bir çizgimiz olmasına özen
göstermekteyiz. Çünkü toplumu
kadınlar yetiştiriyor. Kadın kendi
dünyasında pek çok şeyi temsil
etmektedir.
Kadın bir annedir; evladını büyüten, terbiye eden, sorduğu garip
sorulara cevap verebilen, onlar için
hazırladığı yiyeceklerin sağlıklı ve
helal olmasına özen gösteren, onların ruh hâlinden anlayıp sağlıklı
bir şekilde muamele edebilen, hastalandığında ilk yardım doktoru
gibi müdahale edebilendir. Kadın
bir eştir; yuvasını en güzel şekliyle
ayakta tutmaya çalışan, yuvasına
Dergiler Dergisi Haziran 2020

eşine huzur ve mutluluk taşıyan.
Kadın bazen bir patron bazen çalışandır; haklarını ve görevlerini
bilip yerine getirmesi gereken..
Kadın bir öğrenci de olabilir;
ilmî, kültürel, tarihî gerçeklikleri
araştırıp öğrenen ve öğreten, çocuklarına öğrendiklerini taşıyan
aşılayan…
Yani kadın birçok şeyi temsil etmektedir, bir meta değil gelişime
öğrenmeye, mutlu olmaya mutlu
edilmeye açık bir insandır. Kadın
bir su gibidir derler konduğu kabın
şeklini alan. Hangi kaba koyacağınız önemlidir.
Kapitalizm kabına konursa tüketir sürekli. Yanlış öğretilen bir tarih
kabına konduğunda hem kendi
hem evlatları tek taraflı öğretilen
bir tarihle yaşar, öteki gerçek tarihi
ve atalarını geçmişini unutur hatta
yanlış tanır. Oysa biz medeniyetin
izlerini takip eden, ülkemizde oynanan oyunları gören, misyonerleri Evanjelist ve Siyonistleri hatta
Haçlıları ve entrikalarını iyi bilen
kadınlar yetiştirmek istemekteyiz.
Bu yüzden bu yöne hizmet eden
titizlikle incelenen yazılar yazmaktayız kaynaklarıyla belgeleriyle…
Biz Seyyide’yiz, yazılarımızla topluma, okuyanlara Ümmet ve İslâm
Birliği bilincini aşılamaya çalışan… Bu yüzdendir her bir hanım
yazarımızın Selahaddin Eyyûbîler,
Fatihler, Ebû Hanife’ler yetiştirecek
bir ümmetin inşası için çabalaması…
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dergi
Dergimiz birleştirici olma hususunda oldukça titizlenmekte;
ayrışmaktan, ayrıştırıcı olmaktan
mümkün mertebe kaçınmaktadır.
Bizi bölen ideolojiler, fırkalar, bazı
tarikatlar, cemaatler yerine Müslümanız diyenlerin sesi olmak, İslâmiyet’e hizmet etmek birleştirici
olmak taraftarıyız. Yazılarımızda
da buna titizlikle dikkat etmekteyiz. Biliyoruz ki her ayrışma İslâm
birliğinin temelinden alınmış bir
taştır…
Biz Seyyide’yiz, kadınlar için
tüketim kültürünü köpürten yayınlar yerine, iş dünyasında yer
alma, işveren ve çalışan hakları,
ticari faaliyetler, devlet teşvikleri
gibi konu başlıklarını tercih eden
ve ekonomist ve öğretim görevlisi
hanımlarımız tarafından kaleme
alınan bu tür yazılara dergimizde
sıklıkla yer veren…
Biz Seyyide’yiz. Dinimizle ilgili bilgiler medyada çoğu zaman
rastgele verilmektedir ve bunun
en büyük mağduru da kadınlar
olmaktadır. İşte tam bu noktada
da konusunda çoğu lisans yüksek
lisans doktora sahibi din görevlisi
hanım yazarlarımız tarafından
kaynakları verilerek yazılan araştırmaları sayfalarında yayınlayan… Biz Seyyide’yiz, Şükûfezar
gibi Parça Bohçası, Kadınlık
Hayâtı, Kadınlar Dünyası gibi
kadrosunun tamamı kadınlardan
oluşan…
Malumunuz, Osmanlı’dan günümüze kadar pek çok kadın dergisi
çıkmıştır, ancak ya mesul müdürü
ya genel yayın yönetmeni veyahut
da yazarları arasında beyler vardır. Biz tüm kadrosu hanımlardan
oluşan ama Feminizm’den de uzak
duran ilk dergilerden biriyiz…
Biz Seyyide’yiz, bizden sonraki
yıllarda çıkan bizim gibi kadrosu
hanımlardan oluşan pek çok güzel
dergiye de örnek olan…
Biz Seyyide’yiz , “Feminist” olmayan, hele hele “Yeşil Feminist”
diye de bir tabiri kabul etmeyen,

izm’lerin bu ülke bu vatan bu
ümmet için bölücü olduğu ayrıştırıcı olduğu bilinciyle hareket
eden. Biz Seyyide’yiz, İslâmiyet’in
bize takdim ettiği kadın haklarını
savunan… Pek çok hadisi şerifte
kadınların haklarından bahsedilmektedir. Asırlarca hemen her
kültürde ve millette horlanan;
cahiliyede diri diri gömülen kadın, İslam’la değer bulmuş, cennet
ayakları altına serilmiş; hakları,
Veda Hutbesinde geçtiği gibi korunmuş, ilim arayışı takdirle karşılanmıştır. Hz. Hatice örneğinde ise
toplumda kadın; ticarette yer almış, ihracatta yer almış, bir serveti
yönetmiş. Çoğu rivayetin, muksirundan (çok hadis rivayet edenlerden) sayılan Hz. Aişe validemizden aktarıldığını bilmekteyiz.

Uzmanların kaleminden çıkan
yazılarımız bu konuda can simidi
vazifesi görmekte annelerimize…
Biz Seyyide’yiz, okurlarımızın
sağlığı önemlidir bizim için. Bu
yüzden sağlıkla ilgili daha tedbirli
davranabilmeleri niyetiyle pek çok
tıbbî yazı da doktor hanımlarımız
tarafından kaleme alınmaktadır.

Biz Seyyide’yiz, mutfağımıza aldığımız ve evlatlarımıza gıda olması için hazırladığımız yiyeceklerin ne kadar sağlıklı veya ne kadar
helal dairede yer aldığını yine
uzman kalemlerin bilgileri eşliğinde Seyyide’nin yaprakları arasında
göstermeye çalışan. Biz Seyyide’yiz
Sosyal hayata dair konuları, gözardı edilmemesi gereken gündeme
dair meseleleri de gücümüz nispetinde işlemeye gayret eden… MeYani bir kadın toplumsal hayasela dini için, vatanı için, bayrağı
tın tam ortasında Peygamberimiz
için mücadele eden kadınlarımızı,
(s.a.v.)’ den aktardığı sözlerle
gazi ve şehitlerimizi unutmadık
toplumu yönlendirebilmektedir.
ve 15 Temmuz özel sayımızda pek
Siyaset ve düşünceye gelince de sa- çok kadın kahramana, yer verdik,
habe hanımların hiç biri siyasetten şehit ve gazi aileleri ile söyleşiler
de düşünceden de edebiyattan da
yaptık… Biz Seyyide’yiz, ümmet
geri durmamışlardır. Bize örnek
bilinciyle kâh “Kudüs” dedik, kâh
teşkil edecek olan da onlardır,
“Gazze” kâh “Halep diyen, yazıBiz Seyyide’yiz. bunun bilinciyle
larıyla ümmeti ayağa kaldırmaya
hareket eden… Biz Seyyide’yiz,
çalışan…
hanımları günümüz popüler edilBiz Seyyide’yiz. Biz ne bir yayımiş ve içinde ahlakımızı zedeleyen
dinimize sataşan, kadını meta gibi nın mirasçısı ve ne de takipçisiyiz.
Kendine has üslubu ve çizgisi, düsergileyen medeniyetimizi parçaşünce ve fikirleri olan hanımların
layan müzik yapanları, sinemada
oynayanları delicesine tapınır gibi yayımladığı alanında tek ve özgün
bir dergiyiz.
takip ettirmek yerine edebiyatın
hoş sedası ile okurlarımızın gönül
Biz Seyyide’yiz. Bizce kadınlar
pasını sildiren edebi yazılar ve
çok
şey bilmeli çünkü buna haklaMüslümanlara özgü pek çok sanat
rı
var.
Bu sebeple konu yelpazemiz
dalı ve eserleri de tanıtarak latif
oldukça
geniş ve son derece renkli.
hanımlar kazanmak düşüncesinde
olan…
Biz Seyyide’yiz, yapmamız gereken
çok iş olduğunu düşünen…
Biz Seyyide’yiz, acemi, endişeli
bir anne yerine uzman psikologlaBiz Seyyide’yiz, 11 yıldan beri
rın, pedagogların psikiyatristlerin çıkan
ve 62 Sayıya ulaşan ve daha
yazılarıyla aydınlanan ve çocuğunice
nice
nu ona göre göre eğiten, davranış- leyen… sayılara ulaşmayı hedeflarına yön veren evladıyla sağlıklı
iletişimler kurabilen anneler olması için çabalayan…
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DİJİTALLEŞEN OKUL:
SANAL DERGİCİLİK
Berat Sarıtop
Gerçek Hayat dergisi
1022. sayı “İsmet İnönü’den Cemal Gürsel’e:
Menderes, Zorlu, Polatkan’ın idamını onaylamanızı istirham ederim”
kapak manşetiyle çıktı!
Ben size hesap vermeye
geldim” Gerçek Hayat’ın
yeni sayısında 27 Mayıs
darbesi, Menderes’in
idamı ve daha pek çok
muğlak mesele belgeleriyle birlikte...

Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde külliyeler
projesini yürüten GELard
Derneği’nin yayın organı
“GELard Dergisi”nin
yeni sayısı çıktı...

Dergiciliğin dijital ortama taşınması 1990’lı yıllara tekabül
eder. Akıllı telefonların, tabletlerin yaygınlaşması ile insanların elinde basılı yayınlardan çok dijital verilere ulaşım sağlayan cihazların bulunması, dergiciliği de yoğun şekilde dijital
ortama zorlamıştır. İnsanlar artık bir akıllı telefon ve tablet
sayesinde istedikleri veriye kolayca erişebilmekteler.
Dergicilik… Kalem kavgalarının,
fikir münazaralarının arenası.
2009 yılında birkaç arkadaşımız ile
Elazığ’da Türkiye’nin ilk sanal eğitim
kurumu dergisini çıkardığımızda
açıkçası yıllar sonra dergiciliğin daha
ön plana çıkmış şekilde sanal bir
boyuta taşınacağını öngörerek yapmamıştık. Tamamen heyecanlı, idealist
birkaç genç olarak yola çıkmıştık, ta ki
yılsonuna doğru Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından Başarı Sertifikası ile ödüllendirileceğimiz zamana kadar.
İlkler her zaman çığır açmaya namzettir. Biz de eğitim kurumu dergisini hayata geçirerek eğitim kurumu
dergileri açısından, bu alanda bir çığır
açmıştık. Dergimizin adı “İklimya” idi.
İklimya’da deneme yazarlığı yapıyordum. Aylık olarak yayınladığımız
dergimizin içeriği oldukça zengindi.
Bülten halinde basılan, okul dergileri
gibi olsaydık dar bir çerçevede sadece
öğrencilere, aynı çatı altında okuduğumuz arkadaşlarımıza hitap eden bir
dergi olarak kalabilirdik ama dergiyi
sanal boyuta taşıyarak herkesin kolayca
erişebildiği, öğrencilerin dışında erişkin insanlarında okuyabildiği bir okur
çevresi edinmeyi başarmıştık.
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Elbette bir kağıt kokusu duyarak, dokunabildiğiniz dergileri okumayı tercih
edebilirsiniz ancak yıllar sonra öngörülen şu ki sadece kitaplar ve dergiler
nostaljik birer anı olarak sınırlı sayıda
basılacak, kitap ve dergiler dijital ortamlara taşınacak. Bu noktada bir okul
olma vasfını taşıyan dergiciliğin sanal
ortama çok daha erken entegre olması
önemlidir.
Türkiye’de dergiciliğin serüveni
1700’lü yıllara kadar gidiyor. İlk Türkçe
dergi ise 1849 yılında yayımlanıyor.
“Vekayi-i Tıbbiye” isimli bu dergi,
isminden de anlaşılacağı üzere bilimsel
bir dergi olarak yayın hayatında yerini
alıyor. Bu tarihten sonra ise dergiler
aylık ve haftalık olarak neşredilmeye
başlanıyor. Edebiyat derslerinden de
hatırlanacağı üzere o yıllarda bilinen
ve tanınan en önemli dergicilik faaliyeti Teodor Kasap tarafından çıkarılan
mizah dergisi “Diyojen”dir.
Yukarda da ifade ettiğimiz gibi dergi
bir ekoldür. Bir çok edebi akım ve
fikir dergiler etrafında filizlenmiştir.
Servet-i Fünûn, Yedi Meşaleciler vs
edebi sahada dergiyi kullanarak ortaya
çıkmışlardır. Daha sonrasında Atsız
Mecmua, Büyük Doğu ve Serdengeçti
dergileri ise bir nesli ardı sıra sürükle-
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miştir. Bahse konu olan bu üç dergi
başlı başına bir mekteptir. O büyük
kalemlerin yazdıkları, bugün kaçımızın kütüphanesinde yer tutuyor.
Büyük Doğu’nun bir elin parmaklarını geçmeyen nüshalarını bilmem kaç
sahafçının kapısını aşındırarak temin
edebildim. Serdengeçti dergisinin ise
Türk Edebiyatı Vakfı’nın büyük hizmeti olarak elimize geçen toplaması
olmasaydı temin etmek belki hayaldi. Yeni dergicilik modelinde ise bu
sorunlarla karşılaşılmayacaktır.
Dergiciliğin dijital ortama taşınması 1990’lı yıllara tekabül eder. Akıllı
telefonların, tabletlerin yaygınlaşması
ile insanların elinde basılı yayınlardan çok dijital verilere ulaşım sağlayan cihazların bulunması, dergiciliği
de yoğun şekilde dijital ortama zorlamıştır. İnsanlar artık bir akıllı telefon
ve tablet sayesinde istedikleri veriye
kolayca erişebilmekteler. Televizyonlarda açık oturumları seyrederken
dikkatinizden kaçmış mıdır bilmem
ancak bir konuşmacı fikrini beyan
ederken, muhatabı elinde telefon veya
tableti ile bir veriyi araştırıp sırası
geldiğinde konuşması esnasında bu
veriyi sunabiliyor.
Dijital ortama aktarılmamış verileri
göz önüne alırsak böylesi bir münazaraya hatip, ancak ciltler ile ifade
edilecek kitap veya yayınlarla dahil
olacaktır. Dijital ortam ile erişim ve

bilgiyi depolama imkânı mümkün
hale geliyor. Bu çok net. Yazdıklarımızı sadece güne göre değil geleceğe
aktarma gayesi ile kaleme aldığımız
için bu konu da ki isteğimize elbette
ki dijital sistemler imkan sunuyor.
Dergiciliğin dijitalleşmesi bize
çok büyük faydalarda sağlayacaktır.
Yayınların basılı yayınlar üzerinden
takip edilmesi maddi ve manevi
zorluklara neden olurken sanal yayıncılıkta aranılan bilgiye erişme bir
kelime ile mümkün hale geliyor.
Sanal yayının matbaa gerektirmemesi kağıttan ve zamandan tasarruf
sağlanmasına yol açıyor.
Basılı yayında var olan dağıtım
sorunu dijital ortamda bulunmuyor.
Basılı yayında okura ulaşma ve tanıtım, reklam faaliyeti dijital ortamda
daha seri ve maliyeti daha düşük
olacak şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Sanal yayıncılıkta hataya müdahale
etmek ve düzeltmek hızlı ve kolay bir
hale geliyor.
Dijital dergiler, basılı dergiler ile
neredeyse aynı özellikleri taşırken,
basılı dergilere göre avantajlarını
yukarıda izah ettim.
Bugün internet ciddi bir güçtür.
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Sosyal medya günümüzün en etkin
yayın organı haline gelmişken bu
mecrada en erken şekilde yer almak
ve fikri münazaraları dün üniversite koridorlarında yaparken ya da
çıkardığımız kısıtlı yayınlarla gerçekleştirirken bugün dijital dünyada gerçekleştirmeye başlamalıyız.
COVİD-19 salgını bize televizyonu
dahi unutturdu. İnsanlar artık televizyonlar üzerinden değil de sosyal
medya üzerinden canlı yayınları takip
etmekteler. Önümüzde ki asrı çok iyi
okumalıyız. Bizleri nelerin beklediğini görerek idealist ruhumuzu o tarafa
doğru kanalize etmeliyiz. Bugün
yazı sahasında hele hele dergicilik
üzerinden bu faaliyeti gerçekleştirmek istiyorsak bizim “birileri”nden
daha yoğun şekilde dijital ortamlarda
olmamız gerekiyor.
Gelecekte dijital dergiciliğin muhtevası şöyle olabilir: Multimedya ile
ifade edilmek istenen söylem güçlendirilmiş, günümüzün basılı dergileri
ile karşılaştırıldığında çağ atlamış bir
artı değer. Okuyucuya özel kılınmış
yazılar. Arşivlenmesi ve depolanması
mümkün veriler.
COVİD-19 salgını ile eğitim öğretimin sadece sınıflarda olmadığını
ve dijital ortamlarda da yapılabildiğini görmüşken, bir okul olma vasfı
taşıyan dergileri dijital ortamda takip
etmeye ne dersiniz?
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arastırma
TEKNOLOJIDEN ÖNCE
DERGI VE GAZETELERDEN NASIL
HABERDAR OLUYORDUK?
Selahattin Öztürk

Emekli Kütüphaneci
Süreli Yayın Araştırmacısı

Bilgiyi üretmek kadar, üretilen
bilginin ilgilisine ulaştırılması haberdar edilmesi en az üretilin bilgi
kadar değer ve önem taşımaktadır.
Varlığı bilinmeyen, çıktığından haber alınamayan yayınların
hedeflediği amaca ulaşması sınırlı
kalacaktır. Günümüzün teknolojiye dayalı bilgiye erişim kaynakları
işimizi kolaylaştırmış gibi görünse
de kullanıcılara sunulan bilgi başlıklarının kısır bir şekilde verilmesi yanılmalara ve ilgili kaynağa
erişimde sorunlara yol açmaktadır.
Teknoloji olmadan üretilen
bilgiye erişimin temel kaynağı
katalog ve bibliyografyalardır. Bu
bibliyografyalardan birinin kısa
bir tanıtımını yapacağız.
Türkiye’de çıkmakta bulunan gazete ve mecmualar/ haz. Feridun
Fazıl Tülbentçi, Naki Tezel. Ankara : Beşvekalet/Başbakanlık Basın

ek1

ek2

Yayın Umum Müdürlüğü, cilt I-V,
1940-1945. (ek 1-4)
Eser yayınlandığı yıllarda yayın
hayatına devam etmekte olan gazete ve dergiler hakkında belirlenmiş 24 başlığa ait bilgilerden
oluşmaktadır.(ek-5)
Her gazete ve dergi için 1 sayfa
ayrılarak bilgi karışıklığının önüne
geçildiği gibi sayfa tasarımı konusunda da kolaylık amaçlanmış
gözükmektedir. Her cilt 4 bölümden meydana gelmektedir.
1.Bölüm : Gazete ve mecmuaların adlarına göre alfabetik liste
Listede yayının adı, türü , dili ve
sayfa numarası
2. Bölüm : Künye bilgileri
Önceden belirlenen 24 farklı
başlığa ait bilgilerden tespit edilenlerin verildiği sayfalar

ek3

ek4
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3. Bölüm: Gazete ve Mecmuaların çıktığı şehirlere göre alfabetik
liste
Çiktığı şehir, adı, türü ve dilinin
verildiği
4.Bölüm : Gazete ve Mecmuaların çıktığı cins ve türlerine göre
liste
Adı, yayın periyodu, dili ve çıktığı şehirlerin verildiği listedir.
Ortalama 300 sayfalık hacimlerle
yayımlanan bibliyografya sayesinde o dönem yayımlanmakta
olan gazete ve dergiler hakkında
ayrıntılı bilgi sahibi olmaktayız.
Bugün bize düşen bu yayında yer
alan gazete ve dergilerin kütüphanelerimizde ne kadarına ulaşabilmekteyiz bunun tespitidir. Ancak
bu tespiti yapmak hiç kolay olmayacak gibi görünmektedir.

ek5
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MUHIT DERGISI
ŞUBAT 2020 SAYISI
Nevin Özdemir
Hâne-i Fanzin Dergisi,Nisan/2.sayı “Ne güzel erdemdir gönüllü işlere imza
atmak,bu vesileyle kendimizi tanımak,haz almak,gurur
duymak.gayemiz; ‘sahip
olmaktansa layık olmak”
mesajıyla “Gönüllülük ve
İnsan” dosya konusuyla
çıktı! “

Okura kökleriyle tanışması için kapı aralayan Muhit, alt
metini güçlü söyleşi, şiir, öykü ve yazılarıyla popüler kültüre
kapılmadan sanat yapılabileceğini gözler önüne seriyor.
İtibar Dergisi’nin yayın hayatını noktalamasının ardından İbrahim Tenekeci’nin genel yayın yönetmenliğinde;
Ocak 2020’de aylık edebiyat-fikir dergisi
olarak yayın hayatına başlayan Muhit
Dergisi, dergicilik ailesinin edebi zevki
yüksek bir ferdi olacağa benziyor.
Abdullah Harmancı, Ahmet Kekeç, Sibel Eraslan, Leyla İpekçi, Ömer Lekesiz,
Dursun Çiçek, Kemal Sayar ve daha pek
çok kıymetli kalemin yer aldığı Şubat
sayısı edebiyatseverler tarafından ilgiyle
karşılandı.
Muhit; kendi ifadeleriyle “iyi şiir,
iyi öykü yayınlamak, sağlam yazılara
ev sahipliği yapmak meselesiyle” yola
çıkmıştır. İbrahim Tenekeci’nin de Şubat
sayısındaki yazısında dediği gibi;

Genel Yayın Yönetmenliğini
şair Bülent Parlak’ın yaptığı
İzdiham’ın 44. sayısı çıktı.
2014 yılında çıkan 16. sayısının kapağına nazire yaparak
yayınlanan İzdiham, “sevenler elbet kavuşur” dediği 16.
sayısından sonra 44. sayısında “kavuşmak mahşere kaldı”
manşetiyle yayınlandı.

“Muhit eski ile yeninin, dün ile bugünün buluşma adresi olacak,” bir dergi.
Yine aynı yazısında Tenekeci “kültür
cephemizi tahkim etmek isteyen yazarları dergimize bekliyoruz” diyerek yazmak
isteyenlere de açık bir davette bulunuyor.
Edebiyat, fikir, sanat ve kültür içerikli
yayınlanan dergilere baktığımızda gerek
eserlerin dili gerekse anlam bütünlüğü
ve derinliği okurlara edebi tat vermiyor.
Fakat Muhit daha ikinci sayısıyla bu
açıdan diğer dergilerden ayrılmayı başarmış gibi duruyor.
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Arif Ay’ın bu sayıda değindiği gibi bin
yıllık edebiyat birikimimizin çöpe atılmasından bu yana Muhit, aksine kültür
birikimimizden faydalanarak içeriğiyle
okurlarının bakış açısına edebi ve toplumsal bir yön kazandırmayı başarıyor.
Eserleriyle toplumu edebiyattan,
edebiyatı da toplumdan soyutlamadan
derdini hissettiren bir sayı oluşturulmuş.
Son yıllarda birçok kişinin kendisini
yazar ya da şair ilan ettiği şu dönemde
ihtiyacımız olan “yazar, şair, düşünce
insanı kimdir?” sorusuna Kâmil Yeşil şu
sözleriyle düşündürücü bir yanıt veriyor:
“Karanlıkta, evinin avlu kapısından
içeri girerken, sağa sola baktıktan sonra
kimsenin olmadığını görüp yüksek sesle
“Sensin kalıpsız!” diyen kişidir.
Yazarların, şairlerin eylemlerinin tam
böyle olduğunu söylüyor.
Şiiri, Türkiye’nin kaderiyle bağdaştırarak kaleme alan Cengizhan Konuş:
“Türkiye’yi var kılan saikler, bu topraklarda şiiri var kılanlarla aynıdır,” diyor
ve ekliyor; “Şiirle vatan kuran tek millet
olma özelliğimiz hâlâ devam ediyor.”
Edebiyat ve fikir dünyasının seçkinler
sınıfının bir oyuncağı olmadığını bu
cümleyle özetliyor.
Öykücülüğün popülarite içerisinde
ayakta kalmaya çalıştığı şu dönemlerde
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Karabatak Dergisi MayısHaziran 2020/ 50. sayısı
ÖMER SEYFETTİN dosyası
ile havalandı! “ Usta kalemler Karabatak’da buluştu,
Karabatak için yazdı…

Ahmet Kekeç “Ramazan” öyküsüyle
kendine has yorumuyla öykücülüğe
dair umut veriyor.

Lacivert Dergi Mayıs sayısı
“Ev Ruhumuzun Yuvası Neresi” kapak manşeti ve dosya
konusuyla birbirinden ilgi
çekici yazılarıyla raflarda
yerini aldı.

Görsel ve işitsel sanatların toplumu,
özellikle genç kuşağı etkisi altına almayı başardığı günümüzde Bedir Acar
“Türkler Geliyor” yazısıyla sinemanın
uluslararası alanda Anadolu hikâyelerinin anlatılması noktasında önemli
olduğunu bir kez daha gözler önüne
seriyor. Nitelikli filmler sayesinde
yaşadığımız coğrafyanın köklü tarihini
kendimize ve dünyaya anlatabileceğimizi gösteriyor.
“Edebiyat ve Fikir” dergisi olmanın
hakkını veren Muhit; Ercan Yıldırım’ın
“Çok kutuplu dünya sisteminde Türkiye’nin yeri ve anlamı” yazısında ülkemizin Batı ile ilişkisini, düşünce dünyasını
Osmanlı Devleti’ni dâhil ederek ele
alması okuyucuya geniş bir pencereden
bakma fırsatı sunuyor.
Edebiyat ve fikir dergilerinin sayısı son zamanlarda artış gösterdi. Bu
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kadar dergi arasında okunan olmayı
başarmak maharet ister. Fakat okurun
kendinden bir parça bulduğu yayınlar
Muhit gibi daha ilk iki sayısında bir
sonraki ay merakla beklenilenler arasında yer buluyor.
Okura kökleriyle tanışması için kapı
aralayan Muhit, alt metini güçlü söyleşi,
şiir, öykü ve yazılarıyla popüler kültüre kapılmadan sanat yapılabileceğini
gözler önüne seriyor.
Bütün bu bahsedilenler aslında
dergiciliğin ve tabi ki Muhit’in önemini
göstermiş oldu. Muhit zengin içeriğiyle
farkındalık oluşturuyor.
Dergiler yeni neslin ilgiyle takip ettiği
belki de tek yazılı basın aracı. Bu aracın
niteliği ve misyonu toplumun kültür
sağlığını açık bir şekilde etkiliyor.
Muhit bu açıdan okurlarına zengin bir
kaynak oluşturarak hem edebiyat hem
de fikir dergisi olmanın hakkını vermiş
durumda.
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RÛZNÂME
Beyza Dikmenlioğlu

Muhit Dergi Mayıs/5. sayısı
“Akif Emre İçin Geldi Geçti
Ömrüm Benim” kapak
manşetiyle ve birbirinden
kıymetli kalemlerin yer
aldığı sayfalarıyla
bayilerde!

İki öğretmenin girişimi ile ortaya
çıkan bu taze e-dergi ikinci sayısını yeni
çıkarmış bulunmaktadır. Birinci sayısını
okuduğumda merakla ikincisini bekledim. Özellikle evden çıkamadığımız
günlerimizde e-dergi olarak elimizin
altında olması ise her an ve her yerde
okumayı kolaylaştırıyor.

Hollanda’nın Türkçe yayımlanan ilk ve tek uzun soluklu
aylık dergisi olan Platform
Dergisi yeni sayısı çıktı! “
http://platformdergisi.com

Birinci sayıda yer alan söyleşi genç yazarların veya yazmaya merak salanların
ilgiyle okuyabileceği bir röportaj olmuştu. İkinci sayıda da bir söyleşi olması
bunun devam edeceğini hissettiriyor.
İkinci sayısında içeriğini zenginleştirmiş dergi. İçimizde yaşadığımız duyguların, durumların yazıya dökülmüş
halini okumak isterseniz sayfalara göz
atabilirsiniz. Dergideki kısa metinler ve
hikayeler insanı oradan oraya sürüklerken, kendinizi farklı yerlerde ve duygularda bulmanız an meselesi olabiliyor.
Metinler arasına serpiştirilmiş şiirlerle
de nefes molası veriyorsunuz.
Dergiler Dergisi Haziran 2020

Ayrıca dergide yer alan inceleme
yazısı ve eğitim ile ilgili yazı açık bir
dille yazılmıştı ve bilgilendiriciydi, kitap
önerilerini ise hemen listeme ekledim.
Sayfalar arasında ürkerek dolaşıyordum ki Merve Kandemir’in yazısıyla
karşılaştığımda tekrar ön saflarda
buluverdim kendimi. Ve tanımadığımız
diğer yazarların kalemiyle tanışıyor olmak bana, birçok insana dokunuyor ve
onlarla ortak noktalarda buluşuyormuş
hissi verdi.
Yalnızlığı seven biri olarak, yalnızlığın
özendirici tanımını okumak beni mutlu
etti.
Altını çize çize okuduğum bu dergide
aklımda kalanlardan birisi de “Cesaretin
olmazsa / Bedelin esaret olur, unutma.
(Zeynep Odabaş)” cümlesi oldu.
Ve bu yazıyı editörün söylemi ile
bitirmek isterim, Rûznâme yazılarını
okuyucularına emanet etmiş.
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TÜRDEB
“DERGI SOHBETLERI”NDE
DERGI HIKAYELERI
Fatih Bayhan moderatörlüğünde sosyal medya
üzerinden gerçekleşen canlı yayınlarla dergiciliğin
önemli isimleri hikayelerini anlattılar...
Sabit Fikir Dergisi 111.
sayı, “Karantina Günlerinde Kitaplarla Seyahat”
kapak manşetiyle çıktı

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB)
Bu yıl Ramazan ayı ile birlikte her
akşam saat: 22:00’de başlattığı “Dergi
Sohbetleri” ile İnstagram hesabından
online canlı yayın gerçekleştirdi.

Kadim dergilerimizden
Sebilürreşad’ın
Haziran/1053.sayısı “İnsan
Transhümanizm Çağı Esfel-i Sâfilin mi Eşref-i Mahlukat mı” kapak manşeti ve
“Diyanet İşleri Başkanı Prf.
Dr. Ali Erbaş özel açıklamalarda bulundu”
haberiyle çıktı!

Yönetim kurulu Başkanımız Fatih
Bayhan’ın moderatörlüğünü yaptığı
programa sırasıyla;
Yedi İklim Dergisi genel yayın yönetmeni Ali Haydar Haksal, Edebiyat
Ortamı Dergisi genel yayın yönetmeni Mehmet Ali Bulut, Edebiyat
Dergisi adına Necip Evlice, Yörünge
Dergisi genel yayın yönetmeni Resul
Tosun, Gerçek Hayat Dergisi genel
yayın yönetmeni Kemal Özer, Dil ve
Edebiyat Dergisi genel yayın yönetmeni Üzeyir İlbak, Ayvakti Dergisi
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genel yayın yönetmeni Şeref Abkaba,
Anadolu Gençlik dergisi genel yayın
yönetmeni Abdulvahap Mete, Adım
ve Seriyye Dergileri genel yayın yönetmeni Abdurrahman Dilipak, İzdiham Dergisi genel yayın yönetmeni
Bülent Parlak, Nizamı Alem dergisi
genel yayın yönetmeni Dr. Lutfü Şahsuvaroğlu, Derin Tarih dergisi genel
yayın yönetmeni Mustafa Armağan,
Emel dergisi genel yayın yönetmeni
Zafer Karatay, Şehir ve Kültür Dergisi
genel yayın yönetmeni Mehmet Kamil Berse konuk oldu.
Dergi ve yayıncılık hikayelerine
dair sorularla şekillenen dergi sohbetleri, genç dergiciler ve dergi okurlarınca çok beğenildi.
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söylesi

NECIP EVLICE ILE NURI PAKDIL
VE EDEBIYAT DERGISI ÜZERINE
Elif Taşdemir

“Edebiyat Dergisi’nin bürosuna sürekli gidip geliyordum. Her ay Nuri Pakdil gelir,
derginin ve kitapların durumunu değerlendirir, yapılacak işleri düzene koyar
ve İstanbul’a geri dönerdi. dört gözle beklerdik.”
Nuri Pakdil ile yollarınız nasıl
kesişti? Hiç unutamadığınız bir
hatıranız var mı?

tartışmalar yaptığımda aslında bu
yayınlarla yapılmak istenenin çok
önemli, ülkenin ve insanımızın
geleceği için çok değerli oldukNecip Evlice: Ben de Nuri
larını gördüm. Böylelikle ben de
Pakdil gibi Maraşlıyım ve Maraş
yazma-yayınlama, kültür-sanat
Lisesinde okudum. Aramızda yir- faaliyetlerinin içinde olma gereklimi yıldan daha fazla bir yaş farkı
liğine inandım ve ömrüm boyunvardı. Lise yıllarımda Nuri Pakca da bunları yaptım.
dil’in arkasında önemli bir isim
Nuri Pakdil’i ilk kez 1979 yıbırakmış olduğunu gördüm. Bu
lının yaz aylarında, o yıllarda
nedenle, ondan sonra gelen kuşak- Edebiyat’ta çalışmaları yayımlaların onu takip etmesi çok doğaldı. nan bir gurup arkadaşla İstanLisede okurken öğrencilere yönebul/Erenköy’deki evine topluca
lik bir şiir yarışmasına katılmışziyarete gittiğimizde gördüm.
tım. Mansiyon derecesi almıştı
Sonra Ankara’da üniversite okuşiirim. Yarışmada adımın geçmesi maya başladığımda Edebiyat
nedeniyle edebiyatla ilgilenen bir
Dergisi’nin bürosuna sürekli
grup arkadaş benimle irtibat kurgidip geliyordum. Her ay Nuri
dular, ilgilendiler ve birlikte edebi Pakdil gelir, derginin ve kitapçalışmalar yapabiliriz diye davette ların durumunu değerlendirir,
bulundular. Şimdi her biri kadim
yapılacak işleri düzene koyar ve
arkadaşım olan o insanlarla birİstanbul’a geri dönerdi. O günleri
likte bir şeyler yapmaya çalışırken dört gözle beklerdik. Ondan; bir
duydum ilk kez Nuri Pakdil adını, şeylerin nasıl yapılacağını, neler
Edebiyat Dergisi adını. Ayrıca
yapmamız gerektiğini öğrenmek,
yayımladığı kitapları, “Yedi Güzel yaptıklarımızı değerlendirmek
Adam” dediğimiz kişilerin kitapbizde inanılmaz ufuklar açardı. Bu
larını da böylelikle tanımış oldum. gidip gelmelerin sonunda, bir gün
Bu kitapları okuduğumda, irdebenim de şiirlerimi dosya olarak
lediğimde, arkadaşlarla üzerinde
getirmem istendi. Kısa süre sonra
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da şiirlerim Edebiyat Dergisi’nde
yayımlanmaya başladı.
Unutamadığım hatıram; hiçbir tecrübem ve bilgim olmadığı
halde, kitap kapaklarını tasarlayabileceğimi Arif Ay’a söyledim bir
gün. Arif Ay da “Madem kendine
güveniyorsun. Bir örnek çalışma
yap. Nuri Abiye sunalım. Beğenirse
yaparsın.” dedi. Ben de sordum
soruşturdum ve kıt imkanlarla
bir kapak çalışması yaptım. Nuri
Abi geldiğinde, kapakları yapan
grafikerden yayımlanacak kitabın
kapak çalışmasının gelip gelmediğini sordu. Arif Ay da “Çalışmanın gelmediğini ama Necip Evlice
arkadaşımız bir çalışma yaptı. Bu
işlerde hevesli, yetenekli.” dedi ve
yaptığım çalışmayı gösterdi. Nuri
Abi, çalışmayı inceledi ve “Kapak tasarımı çok ciddi bir iştir, bir
hevesle yapılamayacak kadar da
önemlidir.” dedi. Sonra, grafikerlik işinin “bir estetik bakış açısı ve
bütüncül bir kavrayışla” yapılabileceğini, asıl olanın “heves değil çalışmak, çalışmak, çalışmak” olduğunu anlattı uzun uzun. “Bundan
böyle yalnız kapaklarımızın değil,
dergi mizanpajının, kitaplarımızın
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sayfa düzeninin ve bilumum tasarım işlerimizin sorumlususunuz.
Yeni göreviniz hayırlı olsun.” dedi.
O günden sonra bu sorumluluğu
yerine getirmek için çok çalıştım
ve benim için unutulmaz bir anıdır bu görevlendirme olayı.
Nuri Pakdil bir dava insanıydı. Çevresindeki insanları da bir
şekilde davaya hazırlıyor, yetiştiriyordu. Onun bir aksiyon insanı
olmasındaki en önemli özelliği
neydi? Bu dinamizmi nasıl sağlıyordu?
Necip Evlice: Kendini bir dava
adamı olarak konumlandırdığı
andan itibaren, o sorumluluğun
gerektirdiği şeyleri yapmaktan bir
an bile geri durmamış, gevşek davranmamıştır. Hayatının tam ortasına davasını yerleştirmiş ve tüm
davranışlarını buna göre şekillendirmiştir. O andan itibaren yalnızca dava için yaşadığının bilinciyle
davranmış, ilişkilerini buna göre
düzenlemiş; beslenmesinden
giyimine, neşesinden hüznüne,
sabrından öfkesine kadar yaşadığı
her ne varsa tesadüfi değil bilinçle
yaşamıştır ve hepsi mutlaka bir
amaca yöneliktir. Böylelikle hem
çevresindeki insanlar üzerinde
bir etki bırakarak onları eğitiyor,
davaya hazırlıyor hem de kendini
sürekli dikkatli ve hareket halinde

tutarak dinamizmini koruyordu.
Onun için, davadan önce, (kendi
ifadesiyle eylemden önce) gelecek
hiçbir şey olamazdı; ne anne, ne
baba, ne çocuk, ne sevgili, ne ev,
ne araba. Bunların hepsi eylemden
sonra gelirdi. Bu, aynı zamanda
devrimci olmaktı. Eylemi önceliklerimizin birinci sırasına yerleştirmeden eylemcilikten, devrimcilikten söz edilemezdi.
Tüm bunları hayatına bir aksiyon olarak yansıtırken her zaman sabrı, inadı, dikkati, basireti
önerirdi bizlere. Kendisi de sonuna kadar sabırlı, inatçı, dikkatli,
basiretli davranırdı.
Nuri Pakdil Edebiyat Dergisi’ni
çıkarmaya nasıl karar verdi?
Necip Evlice: Nuri Pakdil, 1969
yılına gelinceye değin, okul ve
askerliğini bitirdikten sonra o
dönemde yayımlanmakta olan
dergilere destek vermiş, onların
güçlenmesine ve devam etmesine
çalışmıştır. Okul yıllarında Büyük
Doğu için çalışmıştır. Sözgelimi,
rastladığı her gazete bayine, her
kitapçıya girip “Büyük Doğu’nun
yeni sayısı geldi mi?” diye sormuştur. Satın aldığı Büyük Doğu’ları
okulun kütüphanesinde, okuma odalarında, kahvehanelerde
masalarda unutmuş gibi yaparak
bırakmıştır ki birileri okusun.
Dergiler Dergisi Haziran 2020

Diriliş Dergisinin 1960’da ilk
çıkışında da, 1966’daki ikinci
çıkışında da hem abone kampanyalarıyla, hem maddi katkılarla,
hem de yazar ve yazı yönlendirmesiyle önemli destekler vermiştir. Askerden sonraki süreçte,
basın sektöründe çalışmayı denediyse de uzun süreli olmamıştır.
Ankara’da çalışmaya ve yaşamaya
karar verdiğinde, Rasim Özdenören, Akif İnan, Erdem Beyazıt
gibi arkadaşları da Ankara’dadır.
Onlarla sürekli görüşmektedirler.
1967’de Diriliş kapanınca yavaş
yavaş bir dergi arayışı başlamıştır.
Kendi dergilerini çıkarmaya karar
verdiklerinde, Sezai Karakoç’a
giderek, eğer Diriliş yayımlanmayacaksa, yeni bir dergi çıkarma
düşünceleri olduğunu, bu dergide
birlikte hareket etmek istediklerini
söylemişlerdir. Sezai bey, Diriliş’i
çıkarmayacağını kesin bir dille söylemekle birlikte, yeni bir
dergi ve birlikte olma düşüncesi
konusunda sessiz kalmıştır.
Gelinen durumu değerlendiren
Nuri Pakdil ve arkadaşları “Edebiyat” adında bir dergi çıkarmaya
karar verirler. Derginin ilk sayısı Şubat 1969 yılında çıkmış ve
özellikle edebiyat dünyasında ve
üniversite çevrelerinde çok büyük
ilgi görmüştür. Yeni bir biçim, yeni
bir üslup, yeni bir dil ve yeni bakış
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açısıyla yerli düşünceden yana ve
yabancılaşmaya, batılılaşmaya karşı bir tutum sergilemiştir Edebiyat
dergisi.
Nuri Pakdil’in dava insanı olmasında derginin payı nedir?
Necip Evlice: Nuri Pakdil’in
dava insanı olma durumunu sürdürmesinde Edebiyat dergisinin
önemli bir payı vardır kuşkusuz.
Sözü ve ideolojiyi yazıya dökmek, kayda geçirmek, iddialarda
bulunmak ciddi bir pozisyon
oluşturmaktadır. Yaptığınız şeyin
günahını ve sevabını üstlenmeniz gerekir. Nuri Pakdil de bunu
yapmış ve Edebiyat dergisine
çok hayatî anlamlar yüklemiş ve
bu önermelerinden hiç vazgeçmemiştir. Edebiyat’a ve Edebiyat
Dergisi Yayınları’na hiçbir zaman
bir yayıncılık faaliyeti, bir ticari
faaliyet olarak bakmamıştır. Edebiyat Dergisi, edebî olduğu kadar
ideolojik ve siyasal bir okulun da
adı olmuştur.
Edebiyat Dergisi’nde hangi şairler ve yazarlar vardı?
Necip Evlice: Edebiyat Dergisinin Şubat 1969 ile Aralık 1984 yılları arasında 15 yıllık sürede çıkan
sayıları incelendiğinde 100’den

fazla yazar, öykücü, çevirmen ve
şairin adının geçtiği, ürünlerinin
yayımlandığı görülecektir. Bunların içinde Yedi Güzel Adan olarak
andığımız Nuri Pakdil, Akif İnan,
Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Rasim
Özdenören, gibi ilk dönem kuşağı
şair ve yazarları olmakla beraber,
sonrasında dergi sayfalarından
yetişen Nazif Gürdoğan, İsmail
Kıllıoğlu, Osman Sarı, Atasoy
Müftüoğlu, Ali Ulvi Temel, Turan
Koç, Arif Ay, İlhami Çiçek, Hüseyin Su, Cahit Yeşilyurt, İbrahim
Demirci, Ömer Erinç, Mevlüt
Ceylan, Ali Göçer, Ali Karaçalı,
Kamil Aydoğan, İbrahim Gafarlı,
Sezai Uğurlu, İrfan Çevik, Fuat Altınsoy, Şaban Özdemir, Atıf Bedir,
Bilal Cerir, Necip Evlice gibi adını
hatırlamakta zorlandığım bir çok
insan vardır. Dergi sayfalarında
ayrıca değişik zamanlarda Ahmet
Aksay’dan Ahmet Kot’a, Beşir
Atalay’dan Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu’na, Kâmil Eşfak Berki’den Ebubekir Eroğlu’na, Ragıp
Karcı’dan Edip Gönenç’e, Durali
Yılmaz’dan Mustafa Miyasoğlu’na,
Yaşar Kaplan’dan Bahri Zengin’e,
Reşat Öznacar’dan Şükrü Karatepe’ye kadar yine adlarını hatırlayamadığım bir çok insan da az ya
da çok çalışmalarını yayımlanmış;
Edebiyat Dergisi ve Nuri Pakdil
Dergiler Dergisi Haziran 2020

tedrisinden geçmişlerdir.
Edebiyat Dergisi batılılaşmaya karşı nasıl bir duruş ortaya
koydu?
Necip Evlice: Nuri Pakdil bu
duruşu bir soruya verdiği cevapta
şöyle açıklamıştı: “Bir gerçeği burada açıkça vurgulayalım: Diyelim
ki, yüz elli yıldan beri uygarlığımızdan kopmaya başladık. Ama, 1923
yabancılaştırma girişimleriyledir
ki, uygarlığımızdan kesinlikle koparıldık. Ülkemizin yabancılaşma
sürecine itilmesiyle, bunun sonucu
‘Öğreti Birliği’nin yok edilmesiyle, yeryüzünün dengesi bozuldu.
Kuşkusuz, bu dengesizlikten en
çok etkilenen biz olduk, Ortadoğu
ülkeleri oldu. ‘Kötülüklerin tohumları’ yeşerdi her yerde. Yönümüz
Batı’ya çevrileli beri, ulusumuza,
uyum yapamadığı, bilinçle yapmak
istemediği bir özü, yabancı bir özü
öğretmek istiyorlar, benimsetmek
istiyorlar. Kendi kendisi olan bir
ulus oluncaya değin direniş gerekli.
Cumhuriyetin getirdiği değerlere,
Batılılaşmayla getirilen tüm değerlere kuşkuyla bakıyorum, hem
de ‘zaman zaman’ değil, sürekli
olarak. Bu değerlerin, beni, ulusal
ve evrensel bileşimlere götürebilip
götüremeyeceğini düşünmeyeyim
mi? Bir sanatçı olarak, sürekli,
düşünüyoruz bu ‘değerler’ üstünde.
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Şehir ve Kültür Dergisi’nin
70.sayısı “Tabiatın Hayatiyetini, İslâmın Muhteşem
Mirası İle Meczetmek”
kapak manşetiyle çıktı!

Ekolojiden, hobi tarıma
geniş konu yelpazesi ile
TÜRK TARIM ORMAN
DERGİSİ’nin Mayıs/Haziran sayısı e-dergi olarak “Su
Ürünleri” kapak manşetiyle
ücretsiz yayında!
Okumak için:
http://turktarim.gov.tr

1923 yabancılaştırma girişimleri hep
gündemde bulunmalı, yabancılaşma
sürecindeki konumumuz sürekli vurgulanmalı, üzerinde düşünülmelidir.
İşte yazılarımda ‘1923’ vurgusunun
hâkim olması bundandır.”
Edebiyat Dergisi’nde yetişen ve
dergiyle düşünce birliği içinde olan
her yazar, her şair de Nuri Pakdil ile
aynı düşüncededir; olması gerekir.
Günümüzdeki edebiyat dergilerinin “iyi edebiyat”tan başka ne gibi
amaç gütmeleri gerekir? Edebiyat
Dergisi’nin amacı neydi?
Necip Evlice: Günümüz edebiyat
dergileri, iyi edebiyat ürünleri kadar,
iyi insan, donanımlı insan yetiştirmeyi de hedeflemedirler. Hatta daha
da geniş bir perspektiften bakarak
sanat üst başlığı altında dergiler
yayımlanmalıdır. Sadece “edebiyat”
şemsiyesi yeterince kuşatıcı olmuyor
maalesef.
Edebiyat dergisinin amacı da her
zaman %51 sanat yaklaşımı olmuştur. Yabancılaşmaya karşı, batılılaşmaya karşı, güdümlü edebiyata karşı
sağlam ve başarılı muhalif edebiyatçılar, sanatçılar yetiştirmek de temel
amaçlarından biriydi Edebiyat dergisinin. Günümüz edebiyat dergilerinin temel amacı; aydın, entelektüel,
muhalif, donanımlı, yeryüzünü ve
ülkesini kavramış, çağını ve tarihini
iyi okuyabilmiş, müslüman yazar ve
sanatçılar yetiştirmek olmalıdır.
Edebiyat Dergisi’ni nitelikli kılan
üç özellik söyler misiniz?
Necip Evlice: Edebiyatın en önemli
özelliklerinden birincisini sade bir
dil, nitelikli bir Türkçe ve özgün üslûpla kaleme alınmış eserler vermekti, diyebiliriz. İkincisi, dergi biçimi
ve hatasız yayıncılık ilkesiydi. Dergi,
klasik boy değil tabloid boydu ve asla
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dizgi hatasına, kalitesiz baskıya izin
verilmezdi. Okuyucuya sonsuz saygı
gereği, taahhüt edilen dergi ya da kitabı, hatasız, lekesiz ve sağlam biçimde ulaştırmak görevimizdi. Bunun
için, dergi ve kitapların paketlemesi,
o günkü imkanlara göre her zaman
dikkat çekiciydi. Üçüncüsü, Edebiyat
dergisi, bir yayıncılık faaliyetinden
çok bir varoluş aracıydı hepimiz
için. Usta-çırak ilişkisinin yaşandığı
alan da burasıydı. Bu nedenle ilgili
herkesin emeği ve alınteri sinmeliydi
dergiye: emek ve alınteri kutsaldı
çünkü.
Edebiyat Dergisi’nin kapanış hikayesi nedir?
Necip Evlice: Belli bir amaç için
çıkan, belli bir çevreyle sınırlı kalan
dergilerin genel kaderi sık sık ekonomik nedenlerle kesintiye uğramaktır.
Uzun yıllardır bu böyle olmuştur.
Temel amaç ticaret olmayınca insanların kişisel katkılarıyla, sınırlı satış
ve abone sayılarıyla ancak aksayarak
çıkabilmektedir bu dergiler. Edebiyat Dergisi de Şubat 1975 yılında
başlayan beşinci dönemine kadar 4
kez yayınına ara vermiştir. İmkanlar
geliştikçe yayın hayatına yeniden
başlamıştır. En uzun dönemi beşinci, yani son dönemdir. 12 Eylül
1980 darbesiyle beraber insanların
tek tipleştirildiği süreçte Edebiyat
Dergisi de hem yazar, hem satış, hem
de abone sayılarında kayıplar yaşamıştır. Bunun sonucu olarak derginin yayınına devam edebilmesi için
çeşitli yöntemler denenmekle beraber 1984 sonuna gelindiğinde ekonomik ve yazı desteği anlamında dergi
yayınlanamayacak hale gelmiştir.
Bunun sonucu olarak da Nuri Pakdil, radikal bir karar vererek dergiyi
kapatmış, o güne kadar yayınlanmış
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Turque Diplomatique’in
Mayıs sayısı manşeti:
“Ekonomik depresyonu
gıda krizi mi izleyecek”

Yedi İklim dergisinin Haziran 2020, 363. sayısı Zarifoğlu’nun fotoğrafını ve
“Yazık böyle mi olmalıydı
günlerimiz üzgünüm” sözünü kapağına taşıyarak Cahit
Zarifoğlu dosyasıyla çıktı!

bütün kitapları ve derginin eski sayılarını, öğrenci yurtlarına ve servis
noktalarına el ilanlarıyla duyuru
yaparak derginin bürosunun bulunduğu Akay Caddesi’nde kuyruğa
giren insanlara bedava dağıtmıştır.
Bu sürecin sonucu olarak da 13 yıl
süren bilinçli bir suskunluk dönemine girmiştir.

özelliklerde biri; o derginin bir
duruşunun ve iddiasının olmasıdır.
Neye sırtını yasladığı, neyin yanında, neyin karşısında olduğunun net
biçimde belli olması gerekir. Bunlar
net değilse ne kadar görsel ve malzeme olarak kaliteli olursa olsun, kalıcı
olması, etkili olması pek mümkün
olmaz.

“Edebiyat Dergisi” günümüzdeki
edebiyat dergileriyle kıyaslandığında şu anda çıkan dergilerin eksiği
nedir?

Dergi çıkaran ve dergide yazan
gençlere aksiyon insanı olma yolunda neler tavsiye edersiniz?

Necip Evlice: Bütün imkansızlıklara rağmen Edebiyat dergisi, sadelik ve estetik görünümünden hiç
taviz vermezdi. Ekonomik ve teknik
anlamda, çok iyi imkanlara sahip
olmalarına rağmen çok estetik yoksunu, bol renkli ve kaba dergilerle
sıkça karşılaşıyoruz. İyi bir editöryal
çalışma olmadığı için bir dil birliği,
bir üslup da yakalanamıyor maalesef.
Yazılar yazarlardan hazır geldiği için
olduğu gibi yayınlanıyor ve bol hatalı
yazılar çıkıyor. Oysa bir harf hatasına
bile tahammülümüz yoktu Edebiyat’ta. Yazılar dizgiye verilmeden
okunurdu tekrar tekrar. Nuri Pakdil
derdi ki; “Benim yazımda dizgi hatası bulana, her hata için bir gömlek
ödül verilecektir.” Bu, bir espri değil,
işe verilen ciddi önemden ibaret bir
yaklaşımdı.
Yazın dünyasına her gün yeni
dergiler ekleniyor, bir edebiyat
dergisinde olmazsa olmaz dediğiniz
özellikler nelerdir?
Necip Evlice: Bir derginin olmazsa
olmaz özelliklerini tek tek sıralayabiliriz kuşkusuz ama bu bile özellikli,
nitelikli bir dergi çıkaracağımızın
garantisi değildir. Nitelikli, kalıcı ve
etkili bir dergi için olmazsa olmaz
Dergiler Dergisi Haziran 2020

Necip Evlice: Aksiyon insanı
olmanın ön koşullarından en başta geleni yazmak değil okumaktır.
Okumayı bir eylem olarak içselleştirememişsek, bizi aktive edecek en
temel etmenden yoksunuz demektir.
Dolayısıyla, yazma eylemimiz de o
oranda zayıf, etkisiz ve kalitesiz olacaktır. Yalnızca yazı konusunda ilgi
duyduğumuz alanda okumak değil,
her alanda okumalar yapmamız gerekir. Bunlara sözlük ve ansiklopedi
okumaları dahildir. Üstad Pakdil’in
okumaları başta romanlar, günlükler,
biyografiler, mektuplar olmak üzere
çok çeşitliydi. En önemli okumalarından biri de gazetelerdeki futbol
yorumcularının yazılarını sürekli ve
çok titiz biçimde okumasıydı. Futboldan, her zaman bir strateji, akıl ve
ekip oyunu olarak söz ederdi.
Bizler Necip Evlice’yi şair ve yazar
olarak tanıyoruz. Lakin yaşamöykünüz sizi yakından tanımak isteyen
okurlar adına biraz kısa. Rica etsek
bize biraz kendinizden bahseder
misiniz?
Necip Evlice: Aslında çok küçük
bir Anadolu kasabasının bir dağ
köyünde dünyaya gelmiş, ilkokulu
köyünde, ortaokul ve liseyi Maraş’ta
okumuş, üniversiteyi Ankara’da AÜ
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DTCF’de bitirip, hayatına da Ankara’da devam etmiş biriyim.
Bugünden geriye dönüp baktığımda, gerçekten 21. yüzyılın o
korkunç değişiminin tamamını
yaşadığımı görünce adeta ürküyorum. İlk okulu bitirinceye kadar
bir teknoloji ürünü olarak yalnızca
radyo ile karşılaştığım çocukluğumdan bugüne gelinceye kadar,
dünya gerçekten çok büyük bir
değişim geçirdi ve nereye gideceği
öngörülemez bir sürece girdi. Ve
ben bir Anadolu çocuğu olarak
bütün bu değişimlerin hepsine
tanık oldum, hepsini yaşadım, bütün gelişmelerin içinde bulundum.
Üniversitede kütüphanecilik
okudum. Yoksul bir Anadolulu
olarak çok varlıklı insanlarla yüz
yüze ilk kez üniversitede karşı
karşıya geldim. Toplumun genel
yapısını kavramam da bu yıllara
dayanır. Bizim dışımızda bambaşka bir dünyaya sahip insanları da
böylece keşfetmiştim.
Hocalarımız “kütüphaneciliğin
çok şey öğrenmek değil, neyin nerede olduğunu, yani bilgiye nasıl
ulaşılacağının yolunu öğrenmek
olduğunu” söylerlerdi. Bu yakla-

şım benim için gerçekten önemli
bir şeydi. Her şeyi öğrenmek değil,
neyi nasıl öğreneceğini bilmek
önemliydi. Yine bir hocamız
derdi ki “Çocuklar, her kitabın bir
okuyucusu, her okuyucunun da
bir kitabı mutlaka vardır.” Evet,
Kütüphanecilik yapmadım ama
bütün hayatım adeta kitaplarla
geçti. Kültür Bakanlığı’nda 6-7 yıl
kitap ve süreli yayınlar konusunda
çalıştım. Sonra askere gidip geri
geldikten sonra istifa ederek kendi
işyerimi kurdum. Yayıncılık ve
ajans faaliyetlerine başladım. Edebiyat Dergisi yayımlanmıyor, Nuri
Pakdil hiçbir şey yapmıyordu. Bu
dönemde, Edebiyat dergisinin
son döneminde yazan arkadaşları
toplayarak Öncü Büro adında bir
oluşumu başlattım. Öncü Büro
girişimiyle Öncü Kitap adında
bir Yayınevi hayata geçirdim. Bu
yayınevinden 6-7 kitap da yayımladık ama sonrasında birtakım
anlaşmazlıklar nedeniyle bu yayın
faaliyetini durdurmak zorunda
kaldık.
Benim bir iddiam vardı: Nuri
Pakdil bir gün yeniden ortaya
çıkacak ve bir şeyler yapacak,
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derdim. Zaman hızla geçti ve 90’lı
yıllarda Nuri Pakdil’in yeniden bir
şeyler yapacağı öngörüm doğru
çıktı. Bir gün Nuri Pakdil beni ve
Şaban Özdemir isimli arkadaşımızı arayarak “Şu dosyayı kitap
olarak yayınlayabilir miyiz?” diye
sordu. Biz de tereddütsüz, “evet”
dedik. 1997 yılının 28 Şubat günü
akşam, matbaadan alıp Nuri Pakdil’in evine götürdüğümüz kitap
“Sükût Sûretinde” adını taşıyordu.
O akşam, bin yıl süreceği söylenen
kararlar açıklanıyor ve karanlık bir
süreç başlıyordu.
O günlerden sonra Nuri Pakdil’in bütün kitaplarını Edebiyat
Dergisi Yayınları’ndan yeniden,
yeni bir formatla yayımladık.
İnsanlara ulaştırılması konusunda gereken çalışmaları yaptık ve
çok şükür bu alanda büyük başarı
elde ettik. Hala da bu yayınların
insanlara ulaştırılması konusunda
çalışmalarımız devam etmektedir.
Bütün bunları yaparken, özel sektörde matbaacılıktan reklamcılığa,
film yapımcılığından belgeselciliğe
ve en önemlisi de son 15 yıldır
fotoğrafçılığa çok önemli zamanlar ayırarak çalışmalar yaptım.
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Her alanda da önemli aşamalar
kat ettim. Üniversite yıllarında
çok dillendirdiğim bir iddiam
vardı: “Bizi ancak çalışmak kurtarır.” Onun için çok çalıştım, hep
çalıştım, hâlâ çalışıyorum. Çalışmayı bütün genç arkadaşlarıma
da şiddetle tavsiye ediyorum. 2014
yılında, özel sektördeki işlerimin
çoğunu tasfiye ederek yeniden
memuriyete döndüm.
Necip Evlice nasıl bir okurdur?
Kitap seçerken nelere dikkat eder?
Yazarda ve kitapta ne gibi nitelikler arar?
Necip Evlice: Merak ettiğim
her kitabı okurum, en azından
alır incelerim ve o kitap hakkında
bir fikir sahibi olurum. Yaptığım

işlerden dolayı olsa gerek, her
zaman kitabın fiziksel özelliklerine de bakarım. Benim için bazen
kapak tasarımı, kullanılan yazı
karakteri ve rengi bile özendirici
olabilir. Bazen, sayfa düzeni ve
kullanılan tipografi nedeniyle de
aldığım kitaplar olur. İçinde iyi ve
güzel şeylerin olması yetmez, iyi
ve güzel tasarlanıp, kaliteli malzemeyle, kaliteli işçilikle hazırlanmış
da olmalıdır kitap.
Kütüphanecilik geçmişine
sahip birisi olarak bizlere okuma
yazma ve araştırma hususunda
söyleyebileceğiniz şeyler nelerdir?
Necip Evlice: Yukarda da bahsettiğim gibi, mesele her şeyi
öğrenmek değil; neyi nasıl öğreDergiler Dergisi Haziran 2020

neceğini öğrenmektir. Dolayısıyla, okuma konusunda da bütün
kitapları okuyamayız ama ilgimiz
doğrultusunda inceleme ve seçmeler yapmamız gerekir. Yazan genç
arkadaşlara da şiddetle çok yazmayı değil, az, öz, farklı ve özgün
şeyler yazmanın yollarını bulmalarını tavsiye ediyorum. İnsanları
yakalayacak, akılda kalacak, unutulmayacak, konuşulacak şeyler
üretmek gerekir öncelikle. Kendi
üslubunuzu ve tarzınızı bulmanız
her zaman önemlidir.
Hocam bizi kırmayıp, teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür
ederiz. Katkılarınız ve kıymetli
bilgileriniz için sağ olun.
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anadolu dergileri

KÜMBET DERGİSİ
1999 yılından bu yana yayın hayatında olan Kümbet Dergisi 2006
yılında Tokat Şairler ve Yazarlar
Derneği’nin kurulmasıyla dernek
bünyesinde yayınına devam etmektedir.
Derginin yayın merkezi Tokat’tır. Ulusal bazda eğitim, kültür
sanat ve edebiyat dergisi olup
10 yıldan beri Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın kabul ettiği süreli
dergiler arasında yer almaktadır.
2020 yılında da 200 adet Kümbet
Dergisi Bakanlığımız tarafından
ülke genelindeki kütüphaneler
gönderilmektedir.
Derginin sahibi Tokat Şairler
ve Yazarlar Derneği adına Hasan

Akar, Genel Yayın Yönetmeni
Mahmut Hasgül, Yazı İşleri Müdürü Sündüs Arslan Akça’dır. Sivas
Es-Form Ofset Tesislerinde 1000
adet basılan dergi daha önceden 3
ayda bir yayınlanmakta iken 2019
yılından itibaren yılda iki kez çıkmaktadır.
Yayın Kurulunda: Ahmet Divriklioğlu, A.Turan Erdoğan,
K.Türkmen Akın, Nihat Aymak,
M. Necati Güneş, Rasim Yılmaz,
Remzi Zengin yer alırken, Yayın
Danışmanları: Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Mehdi Ergüzel,
Prof. Dr. Kazım Yetiş,Prof. Dr. Ali
Akar, Prof. Dr. Tamila Abbashanlı,
Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Prof.
Dr. İzzet Kadıoğlu, Yahya AkenDergiler Dergisi Haziran 2020

gin ve Ayhan Nasuhbeyoğlu’ndan
oluşmaktadır.
Ülkenin saygın dergileri arasında renkli ofset basılan Kümbet
hakemli dergiler arasında yer
alırken yurt dışında da Azerbaycan, Bulgaristan, Gagavuzya, İran,
Kazakistan, Kerkük, Kırgızistan,
Kırım, Makedonya, Nahçıvan ve
Türkmenistan temsilcileri bulunmaktadır.
Derginin yönetim adresi : Ali
Paşa Mahallesi, GOP Bulvarı, Bulvar İşhanı No:198 K. 2 Merkez/
TOKAT. E-mail-adresi : tosayad@
hotmail.com web sahifesi: www.
tosayad.org.tr’dir.
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MOLLA NASREDDİN
Mehmet Poyraz

Azerbaycan sahasının ilk mizah dergisiydi. Bölgede etkisi olan Osmanlı Devleti,
Çarlık Rusya ile İran Şahlığı’nı hiciv yoluyla eleştiriyordu. Dönemin sosyolojik
yapısını öğrenme bakımından arşivdeki nüshaları hâlâ inceleme konusudur.
Adını bildiğimiz Nasrettin Hoca’dan alan, Azerbaycan’ında ilk
mizah dergisi “Molla Nasreddin”
1906 yılında Tiflis’te yayın hayatına başladı.
Celil Memmedguluzade yönetiminde Azerbaycanca çıkan Molla
Nasreddin, Azerbaycan sahasında
mizah sanatının ve edebiyatının
bir parçası olan karikatürün bölgede ortaya çıkmasında öncü rol
üstlenmiştir.
Sayfalarında Çarlık Rusya, İran
Şahlığı ve Osmanlı Devleti’nin son
dönemlerini mizahi bir anlatımla
eleştiren dergi daha çok anadil,
hürriyet, din, eğitim, işçi ve köylü
hakları konularının üzerinde durmuştur.
Azerbaycan sahası dışında

İran’dan Fas’a kadar geniş bir coğrafyada dağıtımı yapılan dergi
hurafeliğe ciddi anlamda karşıydı
fakat dine karşı değildi.
Bölgede dönemin önemli isimlerinin yer aldığı Molla Nasreddin
Azerbaycan’da yeni bir ekolü başlatırken halkında önemli desteğini
alıyordu.
1917 yılına kadar Tiflis’te çıkan
dergi savaşın etkisiyle kapanır.
1921 yılında Tebriz’de çıkmaya
başlar. Şah rejimi rahatsızdır yayınlarından, baskılar yapılır. Dergi
yönetimi baskılara dayanamaz
Bakü’ye geçerler.
Bin bir zorlukla izin alınarak
1922’nin Kasım’ından itibaren
Bakü’de çıkmaya başlayan Molla
Nasreddin dergisi Rusça ve Farsça
Dergiler Dergisi Haziran 2020

dilinin bölgedeki Türklerin üzerindeki etkisini kırmaya yönelik
yayınlarda yapar.
Hiciv vasıtasıyla sosyal mesajlar
veren derginin adı 1932’nin Ocak
ayında Sovyet yönetimi tarafından
“Allahsız” olarak değiştirilirken
editörlüğüne de Veli Huluflu getirilir.
“Allahsız” olarak çıkmaya başlayan dergi “Molla Nasreddin” kadar
ilgi görmez bir süre sonra dergi
kapanır.
1906 ile 1931 arasında çıkan
Molla Nasreddin günümüzde azda
olsa en azından akademik çevre
tarafından gündeme getirilmektedir. Çıktığı yıllarda bölgenin sosyolojik fotoğrafını da kayıt ettiğini
söyleyebiliriz.
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basından
DERGİLERİN SESİNE KULAK VERELİM
Mustafa Uçurum
Yaşadığımız salgın sürecinden etkilenmeyen sektör neredeyse yok gibi.
Ruhlar derin yaralar alırken diğer
yandan ekonomik ve sosyal alanda
da etkinsini derin şekilde hissettiren
yaralar ortaya çıkmaya başladı. Elbette yayın dünyamız da birçok anlamda
olumsuzlardan payını aldı. Baskı
maliyetleri, posta ve kargo giderleri,
dergilere ulaşımda yaşanan zorluklar
derken bir yanımız daha eksilmeye
başladı.
Dergisiz edebiyat olmaz derim her
zaman. Dergilerde yazıyor olmam
da “adresime gönderilen dergiler”
hakkında her ay büyük bir titizlikle
yazıyor olmam da içimdeki dergi aşkından gelen keyif halinden başka bir
şey değil.
Tanzimat ile birlikte başlayan değişimden payını alan edebiyat dünyası;
yeni akımlar, oluşumlar ile kendine
bir yol çizmeye başlar. “Yeni” denen
o albenili dünyada denenen türler,
ortaya konan eserler de yeni olmanın
bütün özelliklerini barındırır niteliktedir. Dergiler de edebiyat dünyamıza
Tanzimat’la birlikte girer ve şairlerin,
yazarların oluşturduğu edebi akımların bir nevi ev sahipliğini yapar.
Dergi, dermekten gelir. Derleyip
toparlamaktır derginin bir işlevi de.
Sadece yazıları, şiirleri değil aynı
zamanda dergi ekibini de derleyip
toparlar. Bir dergi etrafında toparlanmak demek disiplin olmak, kendini
hizaya çekmektir.
Dergi, edebiyatın atan kalbidir.
Dergiler edebiyatı canlı tutan en
önemli etkenlerin başında gelir.
Bizler edebiyat dünyasında olan bitenden dergilerin sayesinde haberdar
oluruz. Güncel olandan geçmişe, oradan geleceğe gidip gelirken zihin de
estetik bir jimnastik yapmış olur.
Dergilerin toplayıcılık özelliği
önemli. Özellikle Anadolu’da dergi
çıkarıyorsanız bu daha da önemlidir.
Dergi adına bir araya gelmek, dergi
için toplanıyor olmak yaşadığı şehri
daha da anlamlı kılar dergi ekibine.
Gelen çalışmaları değerlendirmek,
şiirler, öyküler üzerine konuşmak
dergi çevresinde bulunanlar için bir
nevi atölye çalışması gibidir.
Dergisiz edebiyat olmaz. Dergileri

takip etmeden, dergilerde yazmadan
bir şeyler yapabilmek de imkânsız
görünüyor. Günümüz edebiyatının
kalbi dergilerde atıyorsa bu kalbin
sesini duymak için dergilerin dünyasına girmek gerekir.
Mehmet Âkif, Necip Fazıl, İsmet
Özel, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu gibi isimler çıkardıkları
dergiler ile edebiyat dünyasına seslenirken bir düşünce yapısının oluşmasına da zemin hazırlamışlardır.
Onların dergi tezgâhı bir mektep gibi
işleyerek genç neslin zihnini de bir
gergef gibi işlemiştir.
Sosyal medyanın, iletişim ağlarının
her yeri kapladığı bir zamanda dergilerin çıkıyor olması da sözün gücünün tesirinden olsa gerek. Şiirlerin,
sözlerin, vakitlerin bir su gibi harcandığı sosyal medyanın aksine çıkışını
sürdüren dergilerimizin olması umut
ışığının sönmediğini gösteriyor.
Günümüzde her türlü olumsuzluğa
rağmen dergilerin başında bulunan
isimler dergi işinin ciddiyetle yürütüldüğünü gösteriyor bize. Yediiklim
dergisinde Ali Haydar Haksal, Karabatak dergisinde Ali Ural, Dergâh
dergisinde Mustafa Kutlu ve Ali Ayçil,
Edebiyat Ortamı’nda Sadık Yalsızuçanlar, Hece dergisinde Rasim Özdenören, Ay Vakti’nde Şeref Akbaba
örnekleri gösteriyor ki usta isimler
dergilerin ayakta kalması için yüreklerini ortaya koymaya devam ediyor.
Dergiler çıkmaya devam etmeli.
Önümüzde yolumuzu aydınlatan güzel örnekler var. Dergiler günümüzde
mektep dergi hüviyetini kazanarak
gençlerin yetişmesine önayak olmalı.
Bunu başaran Karabatak, Aydos, Şiar
gibi dergilerin sayısının artması edebiyatımızın geleceği için de önem arz
ediyor.
İki binli yılların başında İbrahim
Tenekeci’nin gayretleri ile çıkan ve
benim de büyük bir titizlikle yazdığım Kırklar dergisinin edebiyat
dünyamıza kazandırdığı birçok isim
günümüz edebiyatında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.
Kırklar dergisinin yaktığı meşaleyi
İtibar, Muhit dergisi de aynı şevk ve
kararlılıkla canlı tuttu, tutmayı da
sürdürüyor. Bu adımlar, edebiyatın
yaşayan yüzünü gösteriyor bize.
Dergiler Dergisi Haziran 2020

Salgın günlerinde dergilerimiz ellerinden geleni yaptı. Dergilerini dijital
alanlarda okuyucularına sundu, eski
sayılarını da okuyucular için erişime
açtı.
Bugün gelinen noktada dergilerin
yaşaması için maliyetlerde bazı kolaylıklara gidilmesi elzem hale gelmiştir.
Kütüphanelere alınan dergi sayısının
düşürülmesi, artan posta giderleri
dergileri çıkamaz hale getirdi. Sebilürreşad dergisi genel yayın yönetmeni ve Türdeb Başkanı Fatih Bayhan
dergileri rahatlatmak için büyük bir
gayret içine girdi. Konunun muhatabı
birçok kişi ile görüşmeler yapıldı.
Şimdi gönüllerden geçen; dergilerin
posta ve kargo giderlerinin iyileştirilmesi şeklinde atılacak bir adım
olabilir. Dergiler okuyucularına PTT
Kargo üzerinden sembolik bir ücret
ile ulaştırılabilir. Kültür hayatımızın
en önemli parçalarından olan dergilerin böylelikle biraz rahat nefes alması
sağlanabilir.
“Dergiyi yaşat ki edebiyat yaşasın.”
diyor ya Ihlamur dergisi; edebiyatın
yaşaması için atılacak somut adımlara
ve yetkilerden gelecek iyi haberlere
ihtiyacımız var.
Bir dergi çevresinde yetişen gençlerin edebiyatımızın geleceği adına
umut vaat eden işler yapmalarını
düşünmek hiç de hayal değil. Bunun
için dergilerin yaşaması şart.
Dergiler hem gençler için hem edebiyat dünyamız için bir umut kaynağı
olabilir. İşlevi sadece eser yayınlamak
olmayan dergiler, gençlere yol ve yordam öğreterek bir derginin çok derin
anlamlar ifade ettiğine bir kez daha
şahit tutmuş oluyor hepimizi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından,
İletişim Başkanlığından dergilerin
sesine kulak vermesini bekliyoruz. Bu
zorlu günlerde birçok alanın olduğu
gibi dergi dünyamızın da iyi haberlere ihtiyacı var.
1 HAZİRAN 2020
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