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Selçuk Küpçük

TÜRDEB bünyesinde yayımlanan Dergiler Dergisi, III. sayısı ile 
ekranlarınızda. 

Dergicilikle ilgili meseleleri farklı yönleriyle ele alan, derinlikli 
arayışlara kapı aralamayı hedefleyen, soruları ve cevaplarıyla 
hem düşünmeye hem de eyleme davet eden bir sayı 
hazırlamaya gayret ettik, inşallah olmuştur. 

Bu sayımızda, “Dergilerimizin Dil Yâresi” konusuna bir giriş 
yapmakla iktifa ediyoruz. Yani nasipse önümüzdeki sayımızda 
da bu konu üzerinde durmak niyetindeyiz. Zira konunun önemi 
üzerinde uzun boylu ve çok yönlü olarak tartışmayı fazlasıyla 
hak ediyor. 

Önceki sayıda istifadenize sunduğumuz “15 Temmuz Darbe 
Girişimi” konulu yazılar dizinini bu sayımızda da sürdürüyoruz. 
Nasipse ve talep olursa sonraki sayılarımızda da dergilerimizin 
“15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu yazılarının künyelerini 
dizinlemeye devam etmek arzusundayız. Katkı sunmak ve/
veya katkısını sürdürmek isteyen bütün dergicilerimizin mevcut 
dizin mantığını gözeterek içeriklerinden bizi haberdar etmesini 
istirham ediyoruz. 

Dergiler Dergisi’ne Türkiye’de ve dünyada dergilerin ve 
dergiciliğin meseleleri ve ufku ile ilgili yorum, eleştiri ve katkı 
göndermek isteyen herkese sayfalarımız açık. 

Ey okur! Orada olduğunu biliyoruz…
Saygılarımla.

İbrahim Şamil Köroğlu

TÜRDEB © Kış 2017 Sayı 03 

Dergiler Dergisi’nden...
Dergicilik Kültürü Dergisi

TÜRDEB Toplantısı - Kültür Sanat Araştırma Dergisi Metin Uçar

VIII. Dergi Fuarına katılabilmek için...

TÜRDEB’in, dergicilik alanında Dünyadaki tek fuar olma 
vasfını koruyan ve artık gelenekselleşen Uluslararası Dergi 
Fuarı 4-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında sekizinci kez kapılarını 
açıyor. Dergileri, dergicileri ve dergi okurlarını buluşturan 
organizasyonun bu yılki adresi, yine tarihi Sirkeci Garı… 

Okurların, altı gün boyunca yüzlerce dergiyi bir arada görme ve 
yayın ekipleri ile sohbet etme imkânı bulabileceği fuarda, çok 
sayıda etkinlik ve bir Dergicilik Çalıştayı da yapılacak.

Fuara katılmak isteyen dergilerin başvuruda geç kalmamasını 
tavsiye ederiz. Katılım için şartları öğrenmek ve başvuruda 
bulunmak istiyorsanız derginizin irtibat bilgilerini (adres, 
telefon, sosyal medya adresleri, e-posta , yetkili kişi), derginizin 
içeriği ve formatı hakkında kısa bir tanıtım ile birlikte 
turkiyedergifuari@gmail.com adresine gönderiniz. Sorularınız 
için: 0554 710 33 46 (Mustafa Y. Şimşek)

Editörİçindekiler
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Dergicilik tamamen bir 
hastalık… Evvela bunu 
söyleyelim. Güzel bir 
hastalık... 
Belli bir periyodu olduğu 
için çıkacak. Kapanana 
kadar çıkacak. Şartlar ne 
kadar zorlaşırsa zorlaşsın 
çıkacak. Aksayacak, 
engellere takılacak, iki 
sayıyı birleştirecek, üç sayıyı 
birleştirecek ama çıkacak. 
İsim değiştirecek, sahip 
değiştirecek, ekip değiştirecek 
hatta anlayış değiştirecek 
ama çıkacak. Bazen (çoğu 
zaman) tek kişi ile çıkacak, 
bazen ekmek elden su gölden 
çıkacak. Dağıtılamayacak, 
yine de çıkacak. 
İçinde, öldürülmesine, yok 
edilmesine izin vermediğin 
merak diye bir haslet varsa 
dergiler çıktıkça sen de onlara 
bir şekilde bakmak, onları 
incelemek isteyeceksin. 
Dergi çıkaranların bir kısmı 
için dergiciliğin şöyle bir 
problemi var: Dergicilerin 
çocukları evsiz kalır. Bu ne 
demek? Şu demek: Bir fikri 
olan insan onu yazacak. Onu 
ya konuşarak veya yazarak 
aktaracak. Konuştuğun uçar 
gider ama yazdığın…
Yoğun dergiciliğim ve kültürel 
faaliyetlerle meşguliyetimden 
ötürü kendi yazdıklarımı 
kitaplaştırmayı ihmal ettim. 
Kırk yaşına kadar kitapsız 
geçirdim ömrümü. Kitapsız 
derken kitap okuyordum evet, 

kitap delisiydim evet ama 
imzamı taşıyan bir kitabım 
yoktu. Dergiler çıkartıyor, 
koşturuyor, gençliğin dirilişi 
için konuşmalar yapıyor, 
insanları harekete geçirmeye 
çalışıyor; bu yüzden belki de 
yazabileceğimin ancak dörtte 
birini dergilerde yayımlamaya 
imkân bulabiliyordum. 
Yazdıklarımı kitaplaştırmaya 
dahi fırsat bulamıyordum. 
Kendi kitaplarımın derdine 
düşsem üzerimizdeki 
dergicilik görevini yerine 
getirmek imkânsızlaşacak 
diye hissediyordum. 
Güncele teslim olmayan 
yazılarım 8-10 kitap 
olabilecek durumda. Fakat 
bunların sadece bir tanesi 
kitaplaşabilmiş, ikincisi de 
nasipse okuduğunuz dergi 
dolaşıma girdiği sırada 
matbaa yolunda olacak. İşte 
diğer yazılarımı “evsiz kalmış 
çocuklar” gibi düşünün. O 
çocuklar ortalıkta şu an yani. 
Dergide fikirler topluma, 
halka, insanlara çeşitli 
formlarda sunulmuş oluyor. 
Sonra onlardan bir kısmı 
kitaplaşıyor. İnsanların 
birçoğu “kitap okuyan az” 
diyor. Okuyanların belki 
%80’inin de dergi takip etme 
gibi âdeti yok. Memleketin 
dergicilik birikiminden, kitap 
okurlarının kısm-ı ekserisi 
dahi istifade edebilecek 
düzeyde değil. Oysa dergi 
takip eden insanlar bir 
kısım fikirleri daha ilk çıktığı 

anda görme imkânına 
sahip oluyorlar. Mesela 
1986 yılında çıkmış, otuz 
yıl sonra kitaplaşmış bir 
makaleyi hatırlıyorum. O 
dergi benim elime 1991’de, 
yani yayımlandıktan 5 yıl 
sonra geçmiş. İlk kez orada 
okumuşum o makaleyi ama 
aynı makale otuz yıl sonra bir 
kitapta karşıma çıkıyor. Bir 
başka deyişle otuz yıl boyunca 
dergide kalıyor. 
Dergilere ilgisiz insanların 
bir kısmı okuyan takımdan, 
mürekkep yalayan kesimden 
çıkabiliyor. Bunlar dergiciliğin 
artık eskisi gibi olmadığı(!) 
hususunda kesine yakın bir 
kanaate sahipler. O yüzden 
dergilerde neler olup bitiyor, 
ilgilenmiyorlar. Biz bu 
taifeyi bir miktar anlamak, 
onlara hak vermekle birlikte 
bir merak parçacığı bile 
taşımayanlarını, ederinden 
fazla ciddiye almamak 
yanlısıyız. Zira ölmüşler, 
farkında değiller. Ölmüşten 
ne bekleyeceğiz? 

Dergi çıkartırken dikkat!
Çıkardığım dergilerde benim 
dikkat ettiğim şey hep şu 
olmuştur: Kalemi iyi kim varsa 
o dergimin yazarıdır. Yani 
filanca da arkadaşımızdır, o 
da yazsın değil. Avlayacaksın 
yani iyi yazanları. 
Meşhurları demedim, dikkat 
buyurunuz. İyi yazanları ve iyi 
yazabilecekleri avlayacaksın. 

Dergici 
Kardeşlerimle Hasbihâl
Asım Gültekin

turkiyedergifuari@gmail.com

Sözlüksüz Olmaz
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Diyeceksin “Gel aramıza 
katıl.” “Niye?” “Çünkü çok iyi 
yazıyorsun.” 
Nereden bileceksin onun 
iyi yazabileceğini? Biraz 
gündeminden belli olur. Biraz 
konuşursun, çoğunluğun 
mevzularından daha farklı 
mevzuları konuşabiliyor, dert 
edebiliyorsa onun okuyan 
biri olduğunu düşünebilirsin. 
Hangi konularda yazılar 
isteyebileceğini, dert ettiği 
hususlardan çıkarabilirsin. 
Yoksa ufak tefek aklına bir 
şeyler gelmiş, tweet atar 
gibi, yazıya öyle başlanmıyor. 
Başlansa bile öyle yürümüyor. 
Bazen acemi yazar yazısını 
yazar ve çok beğenir. Ondan 
sonra yazmayı bırakamaz. O 
olabilir. Birisi yazmasına vesile 
olmuş olabilir ama her yazanı 
değil, iyi yazanları bulmak 
gerekir. 
Üniversite yıllarımda okul 
dergisi, kampus dergisi 
çıkaran arkadaşlar görürdüm. 
Bir derginin sınırlarını okulun 
sınırları değil kalemin gücü 
belirlemeli... Dolayısıyla iyi 
yazanlara kancayı atacaksın 
diye düşünüyorum. Ondan 
sonra o dergi için bir 
bakmışsın şöyle deniyor: 
“Allah Allah bu dergi neden 
beğeniliyor?” 
Dokuz yıl önce “Türkiye 
Dergiler Birliği” diye bir birlik 
kurduk dergici arkadaşlarla. 
Şimdi de “World Periodical 
Union” (Dünya Dergiler 
Birliği) için yola çıktık. 
Otuz kadar ülkeden yetmiş 
kadar dergici ile irtibatlıyız. 
Türkiye’den de üç yüz 
kadar dergici ile beraberiz. 
Fakat bazı dergiler diyor 
ki “O kadar çalışıp didinip 
dergiler çıkartıyoruz kimse 

fark etmiyor!” Dergisine 
titizlenen, özenen bazıları da 
şöyle diyor: “Ummadığımız 
kişilerden, yerlerden beğeniler 
geliyor.” “Hiç ummadığım 
yerler çok iyi bir dergi 
çıkartmışsınız diyorlar.” Niye? 
Çünkü iyi yapmışsın. Tabii ki 
adam baktığında görecek, 
“Çok iyi maşallah, harika bir 
dergi yapmış. Kimmiş bunlar, 
ne güzel yapmışlar!” diyecek. 
Bu işin sırrı orada... 
Dergicilik biraz yazının gücü 
kısmı... Meraklı olacağız. 
Neyi, nasıl vereceğiz önemli. 
Üslubunun rahat olması çok 
önemli dergicilikte... Üslup 
rahat ama içerik boşsa at 
onu. Zorlaya zorlaya yazmışsa 
at onu. Artist görünmek 
için süslü, karmaşık yazmış; 
aman entelektüel görünsün 
vesaire diye zorlamışsa geç 
onu. Makyaj yapmış tonla, at 
onu. Öyle yazanlar ümmetin 
başında otuz yıl artistlik 
yaparlar. İşleri güçleri artistlik 
yapmak olur. 
Yazı özel bir alan... Yazıyla 
adam sana kalbini, fikrini, 
beynini, gelecekle ilgili, 
insanlıkla ilgili kaygılarını 
açmış oluyor. Niye hava 
atıyorsun, ne gerek var? O 
kadar zayıf ve karaktersiz 
isen yazı meydanına çıkma! 
Çıkarsan pişman olursun. 

Alan dergiciliği önemli!
Dergicilik önemli diyoruz ama 
bir derginin özgün, orijinal 
ve nitelikli olması çok daha 
kıymetli bir durum. 
Alan dergiciliği yapılmasını 
her zaman için takdir 
ediyorum. Özel bir alan... 
Diyelim ki bir tarih dergisi, 
bir masal dergisi… Şehircilik 
üzerine bir dergi, sadece 

mizah dergisi, sadece felsefi 
meselelerin ele alındığı bir 
dergi, sadece öykücülüğün 
ele alındığı bir dergi. Bu tarz 
odaklanmış dergicilik bana 
çok faydalı geliyor. Hele bunu 
yapanlar genç arkadaşlarsa... 
Diyelim ki ağaçlar üzerine bir 
dergi yayımlamaya başladınız. 
Üç aylık bir ağaç dergisi 
çıkarıyorsunuz. Beş yıl sonra 
sizinle görüştüğümüzde 
ağaç meselesini sizden 
iyi bilenle karşılaşabilir 
miyim, zor! Muhtemelen 
ağaçları memleketteki en iyi 
bilen birkaç kişiden biri siz 
olursunuz. İşte elli altmış 
yaşlarında birkaç profesör 
veya toprakla haşır neşir 
birkaç bilge çiftçi bilebilir sizin 
kadar. Alan dergiciliği böyle 
bir şeydir. 
Herkesin yaptığı tarzda 
dergicilik yaptığında, 
herkesin yaptığını yapmış 
oluyorsun. “Her şey var” 
bizim dergide diyorsun ama 
“her şey” çok sıradan ve sığ 
bir şekilde yer alabiliyor. 
Öyle bir tehlikesi var “her 
şeyden” bahsetmenin. 
Neden bahsedeceğini, neyle 
ilgileneceğini önceden 
belirlemiş arkadaşlar daha 
güzel şeyler yapabilir diye 
düşünüyorum ve bunu yapan 
arkadaşlar da yok değil. 
Böyle dergileri hayranlıkla 
okuyorum açıkçası.
Dergicilikle ilgili, dergiciliğin 
özüyle ilgili şimdilik bunları 
paylaşmak istedim değerli 
TÜRDEB’li dergi emektarı 
kardeşim. Katılmadığın, karşı 
çıktığın hususlar olursa, 
burada, Dergiler Dergisi 
sayfalarında meseleleri 
tartışmaya istediğin gibi 
açabilirsin. Bu sayfalar senin. 

Cumhuriyetin kurucu 
iradesinin trajik bir başarı1  
örneği olarak yeltendiği dil 
devrimi, Türkçeye çok büyük 
yapısal zararlar vermiştir. 
Şüphesiz Türkçeyi evirme/
devirme çabası Cumhuriyetle 
başlamış değildi. Yine de en 
sarsıcı darbeleri ne zaman 
yediğimizi aramak için 
geçmişe baktığımızda, en 
berbat izleri o erken yıllarda 
görüyoruz. 

Kimileri Türkçeye “yaşantı” 
kelimesinin girmesiyle 
“hayat” ya da “ömür” 
kelimelerinin ölmediğini 
iddia etse de konun bu kadar 
basite indirgenemeyeceğini 
biliyoruz. Özellikle hiçbir 
geçerli rasyonel sebebi ve 
dünyada örneği olmayan 
alfabe değişiminin tetiklediği 
hafıza kaybının sebep olduğu 
meselelerin ve lügatsizliğin, 
düşünce planında yaşadığımız 
kısır döngünün hâlâ en büyük 
kaynağıdır.

Alfabe değişiminin bugüne 
bıraktığı en kahır verici miras, 
imlâ meselesidir. 1928’den 
2000’li yıllara kadar devletin 
ve özel sektörün yayımladığı 
onlarca yazım kılavuzunun 
bir standart geliştirmekteki 

acziyeti ortaya koyduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir 
yazı dilinin nasıl olur da bunca 
farklı kılavuzu olabilir ki? 

Kılavuz sayısındaki fazlalık/
çeşitlilik/uyumsuzluk 
Türkçenin nasıl olup da 
yönünü yitirdiğini ortaya 
koyan en bariz delildir. 
İşin trajikomik tarafı, bu 
kılavuzsuzluğun insanlarda 
şahsi zevk ve tercihlerinin 
“pekâlâ” kabul görmesi 
gerektiği yönünde bir beklenti 
ya da sahte bir özgüven 
yaratmasıdır. Oysa bir yazı dili, 
kolektif bir kültürel taşıyıcı 
olarak toplumsal iletişimin 
ana mecrasıdır. Bu yönüyle 
de şahsi ya da kurumsal 
imlâ tercihlerinin önceden 
açıklanmış gerekçelerle ve 
yine belirli bir mutabakatla 
dolaşıma girmedikleri 
takdirde tartışma doğurması 
kaçınılmazdır. 

Belki de tüm mesele dili 
(burada kastımız tabii ki 
Türkçedir) bir çözüm alanı 
olarak değil de bir sorun 
alanı olarak görmekle 
alakalıdır. Dili sorunlu bir 
organizma olarak görmeye 
bir kez başladınız mı kısır ya 
da kısırlaştırıcı sonuçlarla 

yüzleşmeniz kaçınılmaz... Dili 
içinde yaşanılan, soluk alınıp 
verilen ve bilinci aşan bir olgu 
olarak değil de onarılması/
ıslah edilmesi gereken kaygı 
verici bir nesne olarak kabul 
etmekten vazgeçmemiz daha 
sağlıklı bir yaklaşım olabilir. 

İnsan varlığa aitliğini tecrübe 
ettiği zaman, aynı anda dil 
içinde ikamet ettiğini de 
tecrübe eder.2  Varoluşla 
zaman arasındaki bağı ve 
bu bağın insanoğlunun her 
etkinliğinde/düşüncesinde 
anlamı kurmadaki işlevini 
hesaba kattığımızda tarihin 
bizim için “kapanmış devirlerin 
enteresan hikâyeleri” 
olmaktan fazlası olduğunu 
anlarız. Öyleyse dil, bütün 
boyutlarıyla sosyal ve tarihî 
bir fenomendir. Biz buna bir 
de Türkçeye ilişkin yapılagelen 
çoğu tartışmanın, gerçekte 
Türklerin modernleşme 
çabasına ilişkin bir tartışma 
zaviyesinden yürütüldüğü 
gerçeğini ekleyelim. 

***

Üzerinden daha bir yüzyıl 
geçmeden yazarlarımızın 
metinlerini okumakta 
zorlanıyorsak, esaslı bir dil 
yâremiz olduğu son derece 

Dergiciliğimizin Bin Türlü Meselesi Var 
Lakin Dil Yâresini Andıracak Yâre Bulunmaz*

İbrahim Şamil Köroğlu

“İmlâmız, lisanımız düzelince, lisanımız da kafamız düzelince düzelecek, çünkü o da ancak onlar kadar 
bozuktur, fazla değil!” Yahya Kemal Beyatlı**

*Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz / Dünyâda gönül yâresine çâre bulunmaz / Her derdin olur çâresi, meşhur meseldir / Dünyâda gönül 
yâresine çâre bulunmaz. (Makam: Hicâz / Usûl: Aksak / Beste: Şevkî Bey / Güfte: Mehmet Hâlidi Bey)
**İmlâya Dâir Güft ü Gû. Dergâh Mecmuası, 5 Kânûn-i Sânî 1338 (1922), C.2, Nr. 18.
1  Bu ifadeyi, Türkçenin dününü ve bugününü anlamak isteyen herkesin mutlaka okuması gereken şu kitabın başlığından ilhamla kullanıyorum:  
Trajik Başarı – Türk Dil Reformu. Geoffrey Lewis. 2007, İstanbul: Paradigma
2  Heidegger, M. (1997): Hölderlin ve Şiirin Özü, (Hölderlin, Seçme Şiirler, Çev. A. Turan Oflazoğlu) içinde, İstanbul: İz.

Sözlüksüz Olmaz Odak
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açıktır. Burada otoriter 
dil politikalarını ya da dil 
emperyalizmini suçlamak 
çok anlamlı değil. Sorumlu, 
okuruyla yazarıyla editörüyle 
yayıncılık dünyasının bütün 
bileşenleri yani bizleriz. 

Farklı köklerden gelen 
kelimeleri aynı etimolojik 
anlayış içine sıkıştırmak 
ne kadar yanlışsa dile karşı 
ideolojik tavır alıp, takıntılı 
tavırlar sergilemek de o kadar 
yanlıştır. Şöyle düşünelim; 
Türkiye’de mülkiyeye hâkim 
ideolojiler, devlet politikaları 
nesiller değiştikçe farklılaşsa 
da buyurgan ve küçümseyici 
dil dayatmaları değişiyor mu? 

***

Her sürecin ideal işlediği bir 
dergi yayıncılığı düzeninde, 
metinlerin mantığı, içeriği ve 
dili (ağırlıklı olarak imlâ ama 
sadece imlâ değil) bakımından 
editöryal duyarlılığın 
had safhada olmasını 
bekleyebiliriz. Şu hâlde kadro 
elverdiği ölçüde bu süreçleri 
ayrı ayrı kişilerin ele alması 
ya da tecrübesiyle süreçlerin 
tamamına hâkim olabilecek 
bir kişinin işin başında 
bulunması elzemdir. 

Evet, bu ideal tabloda yazarın 
konumu (tüm türlerde) 
üretimini gerçekten özgürce 
gerçekleştirebileceği bir alana 
sahip olması bakımından 
ikincildir. 

Kulağa çelişki gibi gelse de 
bir derginin editöryal ekibi 
tarafından enikonu çalışılarak 
ve elbette ki mevcut 
yazarlarla da istişare edilerek 
mutabakata varılmış yazı 
kuralları, yazarın özgürlük 
alanını daraltmaz, büyük 

ölçüde genişletir. Çünkü bir 
yazar (ya da dergiye katkıda 
bulunacak herhangi biri) 
ne yapmazsa okunaklılık 
bakımından yadırganacağını 
ya da nelere dikkat etmezse 
okurlar nezdinde itibarının 
zedelenebileceğini önceden 
bilerek daha özgürce hareket 
etme imkânına kavuşmuş 
olur. 

Yeri gelmişken günümüz 
ekranlar çağında 
“okuyucunun” format 
değiştirerek “kullanıcıya” 
dönüştüğünü; okuma fiilinin 
“göz atma” ya da “bakma” 
düzeyinde daha kısa süreli 
konsantrasyonla yapılan 
bir eyleme indirgendiğini 
belirtelim. Bu, bütün 
yayıncıların farkında olması 
ve vaziyet alması gereken bir 
durumdur. 

Bu yazdıklarımı okuyup da 
bıyık altından gülecek dergici 
dostlar olabilir. Her yeni 
sayıyı nasıl çıkartacağının 
maddi-manevi kaygısına 
düşmüş, dağıtım ve ödeme 
problemleriyle boğuşan 
ya da bu problemleri bir 
ölçüde çözümlediği hâlde 
kurumsallaşmayı lüks gören 
yahut künyede ismi geçen 
bir kurumun gölgesinde 
varoluşunu sürdüren 
“dergicilik gerçekleri” için 
bu sözlerimiz hükümsüz 
görülebilir. Ne ki olması 
gerekene yaklaşmak adına 
atılacak adımların önünde 
bahanelere yer yoktur.

Aceleci bir toplumuz. Bunun 
kimi avantajları olduğunu 
inkâr edemeyiz ama süreli 
yayıncılıkta acelecilik, 
yarardan çok zarar getiren 
bir dezavantaja dönüşüyor. 

Okurun “paçavra da bassak 
alacağı” demleri geçeli 
epey oldu. Yeni okur kuşağı, 
kabul edelim ki basılı yayın 
içeriklerinden beklenti 
anlamında eski okurlardan 
daha seçici. Tasarım kalitesine 
yönelik “tarz arayışının” 
ezici üstünlüğünü bu yazının 
kapsamı bakımından bir 
kenara bırakırsak içerik, her 
zaman olduğundan daha fazla 
kral. Öyleyse “kraldan fazla 
kralcı” olmamız yani içeriğin 
kalitesine dönük yöntemler 
üzerine kafa yormamız 
yadırganmamalı. 

***

Dergiciliğin kazanımlarını 
içe ve dışa dönük olarak 
değerlendirirsek, içe 
dönük boyutuyla dergicilik 
yazarlarının edebî ve/veya 
düşünsel olarak diri kalmasını 
sağlar. Dergi her sayısıyla 
yenilenen bir mecradır ve 
yazarlarını da (yazı tecrübesi 
bakımdan) yenileyebildiği 
ölçüde vazifesini icra 
etmektedir. Dışa dönük 
boyutuyla dergicilik ise 
dergilerin yeni isimlere (yeni 
yerine genç de yazabilirdim) 
el uzatması, onların uzanan 
ellerini tutmasıdır. Her 
okurun potansiyel bir yazar 
adayı olduğu bakış açısını bir 
an olsun yitirmemek, yani 
okurları edilgen müşteriler 
olarak kabullenme yanılgısına 
düşmemek her dergicinin 
vazifesidir. 

El hâk, dergicilik bir muhit 
işidir. Her dergi bir muhitin 
ürünü, değilse bir muhitin 
zeminidir, öyle olmalıdır. Bu 
muhit(ler)in posta kurulmuş 
aynı uluların saz çaldığı, 
çömezlerinse post sahibi 

olmak için fırsat kolladığı 
yerler değil de medeni ilişkiler 
geliştirilen; has editörlere 
özgü yazdırıcılık becerisiyle 
mücehhez isimlerin okula 
çevirdiği yerler olması umulur. 

Dergilerin belirli isimlerle 
ya da ekiplerle kaim olduğu 
algısını yıkmamız gerekiyor. 
Çünkü aksi yöndeki algıdan 
ötürü pek çok dergi uzun 
ömürlü olamıyor. Birbirinin 
tekrarı, sözde dergiler türeyip 
duruyor. 21. yüzyılın dergiciliği, 
kelimenin gerçek anlamında 
özeleştiri yapabilmeyi, imece 
usulü çalışmaya eğilimli 
olmayı, kurucular olarak 
fazla öne çıktıysak geri 
çekilebilmeyi ve yenileri/
yenilikleri teşvik etmeyi 
gerektiriyor. 

Sürekli yazan “usta isimlerin” 
yanı sıra yeni isimlere de 
makul ölçüde yer vermeyen 
bir dergi, misyonunu gözden 
geçirmelidir. Şan, şöhret, 
tanınmışlık, popülarite ile 
namı yürümüş isimlerin 
metinlerinin yanında 
amatörlük ve heyecan kokan 
metinleri de içermeyen bir 
dergi, yaşayan ölüye dönüşme 
riski taşıdığını anlamalıdır. 

***

İmlâ hususunda birlik 
sağlamanın, bu anlamda bir 
gelenek oluşturmanın yegâne 
yöntemi, müşterek bir İmla 
Kılavuzu’na bağlanmak mıdır, 
emin değilim. İmla Kılavuzu 
müşterek bile olsa dili 
kullanımında, yazılı kültürü 
var eden bilumum yazarların 
şahsi seçimlerinin öncü 
olduğu muhakkaktır. 

Bir yazarı sadece imlâsıyla 
ölçmek yayıncılığı 

kavramamaktır. Dil ve imlâ 
konusunda özenli, belirli 
tercihleri ve tutumları olan 
yazarlarla öyle olmayan 
yazarları mukayese etmek, 
o yazarların ürünlerinin 
değeri konusunda bize her 
şeyi söylemez. Bir yazarın 
özgün sesini bulmuş olması 
mühimdir. Dolayısıyla dil 
ve imlâ ile ilgili sorunlar, 
doğrudan doğruya yayıncıların 
alanına girer.

Derginin ilgili editörü, 
yayın kurulundan geçen 
ve yayımlanmasına karar 
verilen bir metni derginin 
yazım standartlarına uygun 
biçimde gözden geçirir, 
düzeltir. Ne ki bu, yazara 
rağmen sonuçlandırılacak 
bir iş değildir. Yukarıda işaret 
ettiğimiz üzere, editöryal 
süreçleri mantık, içerik ve dil 
bakımından ayrı ayrı ele alacak 
bir dergicilik anlayışında 
metnin derinliğini yok edecek 
bir düzeltme söz konusu 
olmayacaktır. 

Metnin tutarsızlıklarını ortaya 
çıkarma, özgün yanlarını 
güçlendirme, imlâ karmaşasını 
giderme yönünde metne katkı 
sağlamaktır editörün görevi. 
Çünkü ne kadar özenli, dil 
konusunda tecrübeli de olsa 
her yazar ve editör hataya 
düşebilir; dilin ya da imlânın 
tuzaklarına takılabilir.

Elbette ki dil ve imlâ 
konusundaki hassasiyetin 
dergi, yazarlar ve okurlar 
nezdinde bir cepheleşme 
doğurmasından kaçınılmalıdır. 
Belki kimi dergilerimizin 
neredeyse bilinçli şekilde dil 
ve imlâ konusunda özgün 
standartlar belirlemede 
çekingen davranmasının 

altında da bu sebep 
yatıyordur, bilemem. Gerçek 
şu ki sözlüklerle ve kılavuzlarla 
güreşmeye kalkanlar; 
yazarlarını ve okurlarını dil 
yetkinliği bakımından da 
zenginleştirmeye çalışanlar 
olmadık yerde olmadık 
hatalara düşebilir. O hâlde 
derginin bütün bileşenleri 
arasında bilgiyle, eleştiriyle 
ve uzlaşmayla ilerlemektir 
doğrusu. 

***

Tıpkı ansiklopediler 
ve sözlükler gibi basılı 
kılavuzların da pabucu 
dama atıldı günümüzde. MS 
Word’ün kılavuzluğunda 
“elden geçirilen” metinlerle 
çıkıyor çoğu dergimiz. MS 
Word, hangi kelimeyi kızartıp 
ne tavsiye ediyorsa onu 
doğru kabul eden, imlâyı pek 
de umursamayan dergiciler 
var. Bunun böyle olmasında 
bilgisayar kullanımına 
yabancılıkları sebebiyle dijital 
göçmen kategorisinden 
kurtulamayan kimselerin 
payını da göz ardı edemeyiz. 
Demek ki kuşaklar arası beceri 
farklarının da dil yâremizde 
payı vardır. 

***

Cumhuriyetin başından 
günümüze imlâ meselesinin 
iki konuda düğümlendiği 
görülüyor: Hangi kelimelerin 
bitişik ya da ayrı yazılacağı ve 
inceltme (şapka) işaretinin 
kullanılacağı yerler. Her iki 
konuda da hamur çok su 
götüreceğinden ve bu yazının 
derdi doğrudan dil sorunlarını 
tartışmak olmadığından 
şu kadarını zikretmekle 
yetineyim: siyâk u sibak (sözün 
başı ile sonunun birbirini 

Odak Dergilerimizin Dil Yâresi
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tutması, bağlam) bakımından, 
cümlenin anlamına uygun 
biçimde kelimeleri doğru 
okuyabilmek mümkündür 
ya da mümkün olabilmelidir. 
Şapkanın sorunları her 
zaman çöz(e)mediği, tersine 
inceltmeyle uzatmanın 
karıştırılmasına yol açtığı da 
söylenebilir. 

Dergilerimizde, bilhassa 
edebiyat dergilerimizde ve 
özellikle şiirlerde noktalama 
işaretlerinin gerekli gereksiz 
kullanıldığı, hatta sıklıkla 
yanlış kullanıldığına sanırım 
kimse itiraz edemez. Başka 
kelimelerle, kelimeleri 
başka türlü “söyleyerek” 
yani bizatihi yazıyla ifade 
edilmesi ya da vurgulanması 

mümkün düşüncelerin, 
noktalama işaretlerine adeta 
sığınılarak; noktalamanın 
gücü abartılarak 
çözümlenmeye çalışıldığına 
şahit oluyorum. Gereksiz 
noktalama işaretlerine 
boğulmuş bir metin, bir 
acemiyle muhatap olduğumuz 
düşüncesi uyandırıyor: Sözü/
düşünceyi yazıya indirmede 
bir yetersizlik, bir tür ifade 
kısırlığı... 

***

Bir editör olarak dergimin 
yazım kurallarını buna razı 
olmayan kimseye dayatamam. 
Ancak ikaza ve tavsiyeye 
ihtiyaç duyanlara yardımcı 
olmak elbette görevimdir. 

Tabii mümkünse bu ikazları 
ve tavsiyeleri ciddi bir ön 
çalışmayla saptanmış 
yazım kurallarını önceden 
ilan ederek ve yazarlardan 
katkılarını söz konusu 
kurallara dayandırmalarını 
isteyerek yaparsam etkili 
olacağını bilirim. Son 
tahlilde, yayıncıların işi 
Türkçenin zenginleşmesinin 
önünü tıkamamaktır, daha 
tafsilatlı çalışmalar uygun 
zeminlerde eğitimcilerin, 
dil uzmanlarının ve meraklı 
edebiyatçıların tartışmalarıyla 
zenginleştirilebilir.

Biz dergiciliğe saygının 
gereği olarak işimizin hakkını 
verelim, yeter. 

Dergimizin dil konusundaki 
en büyük hassasiyeti, 
Türkçenin ağdasız bir üslupla 
ve imlâ kurallarına uygun 
cümlelerle kullanılması 
hususundadır. Tabii ki yalın 
bir yazım üslubunu tercih 
ederken, basitliğe düşmemiş 
metinleri dikkate alıyoruz 
ve yayın politikamızdaki 
bu hususu, gerektiğinde 
yazarlarla da paylaşıyoruz.

İmlâ hususunda Türk 
Dil Kurumunun (TDK) 
sözlüğünü ve yazım 
kurallarını esas alıyoruz. 
Gelen yazıların ve 

söyleşilerin imlâ ve dil 
bilgisi bakımından kontrolü 
için ekibimizdeki tashih 
heyetinin mesaisinden 
yararlanıyoruz.

Okurumuza ağır 
gelebileceğini 
düşündüğümüz yazılarla 
ilgili, yazarlarımızdan 
Türkçeye yerleşmiş kelimeler 
kullanma hususunda titizlik 
göstermelerini bekliyoruz. 
Neyse ki tarihî belgeler 
içeren yazılar dışında okuru 
zorlayacak bir dil kullanımını 
tercih eden yazarımız şu ana 
kadar olmadı ve şimdiye 

kadar okurlarımızdan 
dergimizin dili ile ilgili 
olumsuz bir eleştiri almadık.

Kişisel olarak imlâda, 
şapka işareti olarak da 
bilinen düzeltme işaretinin 
kullanıldığı kelimelerin 
doğru yazılması hususunda 
bir hassasiyetim olduğunu 
söyleyebilirim.

Not: Bünyemizde 
yayımlanan Acemi 
dergisinde de aynı 
prensiplere hassasiyet 
gösterdiğimizi eklemek 
istiyorum. 

TDK Sözlüğünü ve yazım 
kurallarını esas alıyoruz.

Hasan Parlak (Temrin-Acemi)

Köprü Dergisi Editörü Mehmed Arif: 
“Meselemiz ortak milli ve manevi 
hafızamızı diri tutmak.”

On beşinci yılında 66. sayıya 
erişen Köprü’nün anlamaya 
ve anlatmaya çalıştığı nedir? 

Dergimizin ilk sayısından 
itibaren başta kendimizi, 
insanımızı, toplumumuzu, 
ait olduğumuz medeniyetin 
değerlerini anlamaya 
ve anlatmaya gayret 
göstermekteyiz. Tüm bunları 
yaparken tek gayemiz var: 
Köprü olabilmek ve kıyamete 
kadar Köprü kalabilmek. 

Hakikaten, köprü olmak bizim 
için bir meseledir, ciddi bir 
meseledir. İnsandan insana, 
medeniyetten medeniyete, 
geçmişten bugüne, bugünden 
ileriye velhâsıl gönülden 
gönüle ‘Köprüler’ inşa etmek 
bizim varoluş amacımız 
hâline dönüştü.

Köprü’yü yazar kadrosu ve 
okurları nezdinde ayrıcalıklı 
kılan belli başlı özellikleri 
nelerdir? 

Yazar kadromuzun çoğu yerli 
yani Balkanlı yazarlardan 
oluşmakta. Makedonya, 
Kosova, Bulgaristan, Bosna ve 
Yunanistan’dan yazarlarımız 
var. Türkiyeli yazarlardan da 
kimi zaman edebi metinler 
yayımlamaktayız. 

Hedef kitlemiz gençler, bu 
yüzden genç yazar ve yazar 
adaylarının kendilerini 
rahatça ifade edebilecekleri 
bir mecra olarak tanımlıyoruz 
dergimizi. Bizi okurlarımızın 
nezdinde ayrıcalıklı kılan, yerli 
dinamiklerle hareket etmemiz 
ve geleceğin yazarlarına kendi 
seslerini duyurabilme imkânı 

tanımamızdır.

Köprü kendisini 
nasıl bir dergi olarak 
konumlandırıyor: Türkçe 
edebiyatın öne çıktığı bir 
kültür-sanat dergisi mi 
yoksa coğrafi olarak farklı 
kültürlerin ortasında 
arafta kalmış insanların 
duygularını orta koyduğu 
bir düşünce platformu 
mu? 

Kategorik olarak kültür, 
sanat ve edebiyat 
dergisiyiz. Türkçe 
edebiyatın öne çıktığı, 

farklı coğrafyalarda yaşayan 
fakat aynı medeniyet 
ailesine mensup insanların 
duygularını ve düşüncelerini 
ortaya koyduğu, Balkanlarda 
Türkçe’nin bayraktarlığını 
yapmayı şeref bilenlerin 
emekleriyle hazırlanan bir 
dergiyiz. 

Köprü, hem yazar hem de 
okur yetiştiren bir okul 
olabilmiş midir? Bunu 
başarabilmek için Köprü 
bünyesinde ve çevresinde 
neler yapıldı ve yapılıyor? 

On beş yıllık bir tecrübeden 
bahsediyoruz. Bu on beş 
yılda Köprü’den niceleri geçti. 
Akademisyenler, öğretmenler, 
yazarlar, şairler... Bu anlamda 
Köprü bir mektep, bir ocak 
oldu hepimiz için. 

Dergimiz sestir, daha 
sonra bu ses sivil toplum 
alanında kurumsallaşarak 
derneğe dönüşür. Köprü 
Derneği altında da kültür, 
sanat ve eğitim alanında 
önemli çalışmalar yapılır. 
Kardelen dergisiyle 
çocukların dünyalarına uzanır 
Türkçe’miz, “Kardelen Çocuk 
Kulübü” ile eğitimlerine 
katkı sunulur. Timebalkan 
haber portalı ile Balkanların 
nabzı tutulur, TAM – Turkuaz 
Araştırma Merkezi ile 
akademik çalışmaların önü 

Üsküp’te yayımlanan ve Makedonya’nın tek edebiyat dergisi olan Köprü’ye dair 
sorularımızı, derginin editörü Mehmed Arif cevaplandırdı. 

Odak Söyleşi



TÜRDEB – Dergiler Dergisi 03 / Kış 2017

12 13

açılır. Tüm bu çalışmaların 
bereketi neticesinde Divan 
Yayıncılık ortaya çıkar. 

Son dönemde genel yayın 
yönetmenimiz Leyla 
Şerif Emin’in kaleminden 
“Üskübistan” isimli deneme 
kitabı, yayın kurulumuzdan 
Seyhan Yakupi’nin 
kaleminden “Giden Üç 
Adam” isimli şiir kitabı 
ve bendenizin “Divanını 
Yakan Şair” isimli şiir kitabı 
yayımlandı. Müellifler ilk 
kitaplarını yayımlamanın 
heyecanını yaşarken, dergi 
de on beşinci yılında Türk 
Edebiyatı camiasına üç iddialı 
eser hediye etti.

“Türkçenin Rumeli 
Yakasında” edebiyat 
dergiciliğinin imkânları 
ve meseleleri nelerdir? 
Makedonya dışındaki Balkan 
coğrafyası ve Anavatandaki 
edebiyat gönüllüleri ile 
ilişkileriniz hakkında bilgi 
verir misiniz?

Dergiciliğin imkânları sınırlı, 
külfeti ise çoktur. 

Makedonya’da çıkan tek 
edebiyat dergisiyiz. Bu ülkede 
yaşayan Makedon, Arnavut, 
Boşnak ve diğer milletlerin 
kendilerine ait bir edebiyat 
dergileri yok. Bizler ise tüm 
zorlukları göğüsleyerek, 
azınlık olmamızın verdiği 
dezavantajları elimizin 
tersiyle iterek dergicilik 
yapıyoruz, yapmaya 
çalışıyoruz. 

Meselemiz bu topraklarda 
Türkçe’yi yaşatmak. 
Meselemiz ortak milli ve 
manevi hafızamızı diri 
tutmak. Meselemiz bu “kutlu 
derdi” gelecek nesillere 
aktarmak.

Yunanistan, Gümülcine 
merkezli Fiyaka; Kosova, 
Prizren merkezli Türkçem; 
Bosna Saraybosna merkezli 
Baška dergileri ile yakın 
ilişkimiz var. Anavatandaki 
birçok dergi ve edebiyatçı 
ile de yazı alış verişi olsun, 
edebiyat etkinlikleri 
organize etmede olsun yakın 
ilişkilerimiz var. Türkiye 
Dergiler Birliği (TÜRDEB)  ile 

daima irtibat hâlindeyiz. 

Türkçenin uluslararası 
bir dil olarak 
Balkanlardaki 
konumunu 
güçlendirmek 
bakımından, dergi 
yayıncılığı anlamında 
sizce neler yapılabilir?

Tarihe baktığımızda, en 
büyük medeniyetlerin 
coğrafi olarak 
yarımadalarda oluşmaya 
başladığını görüyoruz. 
Avrupa’da medeniyet 
namına iz yok iken 
Balkanlarda medeniyet 
vardı. 

“Türkçenin çekilmediği 
yerler vatandır.” diyor Yahya 
Kemal. Biz de Türkçenin 
çekilmediği yerlerde çıkan, 
çıkmaya çalışan dergilere 
desteklerimizi sunmalıyız. 
Dergiler arası koordinasyonu 
sağlayıp, ortak sorunların 
çözümüne yönelik stratejik 
adımlar atmalıyız. Bu konuda 
TÜRDEB’in samimi ve 
gayretli girişimlerini takdirle 
karşılıyorum. Umarım 
önümüzdeki yıllarda bu 
adımlar daha da artar.

Mevcut tirajınız nedir? 
Derginizi okurlara hangi 
kanallar üzerinden 
ulaştırıyorsunuz?

Mevcut tirajımız bin adet. 
Dergimizi Makedonya 
genelindeki lise, üniversite, 
dernek, vakıf ve diğer 
kurumların kütüphanelerine 
dağıtıyoruz. Dergimiz 
Türkiye’deki kimi kurum 
ve kütüphanelere de 
ulaştırılmaktadır.

Önümüzdeki dönemde 
Köprü’nün içeriği ve 
dağıtımı bakımından 
yapmayı planladığınız 
yenilikler/değişiklikler 
nelerdir?

İçeriğimizi ve yazar 
kadromuzu genişleterek 
yirminci yıldönümümüze 
daha kaliteli bir şekilde 
ulaşmak istiyoruz. Bu süre 
zarfında Balkanların ve 
Anavatanımız Türkiye’nin her 
yerine dergimizi ulaştırma 
hedefimiz var. Gayret bizden, 
tevfik Allah’tan...

Çocukluğum, kitaplığı 
olan bir evde geçti. 
Sürekli kitap ve dergi 
okuyan eğitimci bir 
babanın evladı olarak 
Türk Edebiyatı’nın 
ve Hisar’ın yanı sıra 
milliyetçi, ülkücü 
dünya görüşüne 
dair birçok süreli 
yayının (mesela 
Nurettin Topçu’nun 
Hareket’i gibi) göz 
önünde bulunduğu 
bir evde büyüdüm. 
Şimdi o kitaplığın 
en nadide eserleri 
bendedir. Babamdan 
kalabilecek en 
önemli mirası 
çoktan aldığımı 
söyleyebilirim.

Hayat Mecmuasının 
iki büyük cildi 
de yer alıyordu 
kitaplığımızda. 
Eskiden kitapları ya 
da dergileri ciltlemek 
gibi bir duyarlılığın 
olduğunu biliyoruz. 
Babam da tabloid 
boyda yayımlanan bu 
mecmuanın gençlik 
yıllarında biriktirdiği 
nüshalarını çok temiz 
bir ciltçilik işi ile 
kalıcı hâle getirmişti. 
Daha okuma yazma 
öğrenmeden evvel 
o mecmuanın 

sayfalarında kaybolur, 
sihirli bir dünyanın 
ortasında bulurdum 
kendimi. Okumayı 
öğrenince, Hayat 
Mecmuasındaki 
fotoğrafların altına 
düşülmüş bilgileri 
kana kana içmek 
susuzluğumu daha da 

artırdı.

Bu iki ciltteki Hayat 
Mecmuaları daha 
çok 60’lı yıllardaki 
nüshaları kapsıyordu. 
Yani 70’ler ve 80’ler 
ile beraber aynı 
zamanda 60’ların 
dünyasına da aşina 
bir çocuktum. İsmini 
bilmediğim ülkelerden 
şehirlere, artistlerden 
olaylara kadar sayısız 

fotoğraf üzerinden 
dünyanın taşrasında 
yaşayan bir çocuk 
olarak arkadaşlarımın 
habersiz olduğu 
keşifleri çoktan 
yapmıştım. Bu 
deneyimin hayal 
gücümü, algılarımı 
ve duyarlılıklarımı 
müthiş derecede 
zenginleştirdiğini yıllar 
sonra fark ettim. 

İçe kapanık bir 
çocuktum ve babamın 
kitaplığı bana adeta 
bir masal ülkesi vaat 
ediyordu. Saatlerce 
kitaplığın önünde 
kalır, özellikle 
dergilerin sayfalarını 
hiç bıkmadan 
karıştırır, hayranlık 
içinde bir masaldan 
diğerine geçiş 
yapardım. Evimize 
giren bir gazetenin 
çocuklar için çıkardığı 
dergiyi de anmalıyım 
burada: Tercüman 
Çocuk. Dede Korkut 
Hikâyelerinden çıkıp 
gelmiş kahramanlar 
ile dolu Tercüman 
Çocuk’u okumaya 
doyamaz, çizgi 
romanlar, kısa öyküler, 
posterler, bulmacalar 
derken kendimi 
Sultan Alparslan’ın 

90’larda Bir Dergi, 
Asla Sadece Bir Dergi Değildi
Selçuk Küpçük*

Benim Dergilerim Söyleşi
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ya da korkusuz pilot 
Yüzbaşı Volkan’ın 
yanında maceradan 
maceraya koşarken 
bulurdum. Rüyalarım 
bu çizgi romanlardaki 
sahnelerle dolup 
taşardı. 

Ben Necip Fazıl’ı, 
Nurettin Topçu’yu, 
Ahmet Kabaklı’yı, 
Osman Yüksel 
Serdengeçti’yi 

yaşıtlarımdan daha 
evvel, -okuma yazma 
bilmeden- dergilerdeki 
fotoğraflarına bakarak 
tanıdım. 

Tabii bahsettiğim 
bu kitaplığın hemen 
tamamının sağcı, 
muhafazakâr, 
milliyetçi, ülkücü 
dünyanın kitapları 
ve dergileri ile 
şekillendiğini 

belirtmem 
gerekli. 
Üniversite 
öğrenimi için 
Ankara’ya 
gittiğimde 
başka 
dünyaların da 
olduğunu fark 
ettim ve büyük 
bir merakla 
o yaşa kadar 
yabancısı 
kaldığım bu 

“öteki” dünyayı keşfe 
çıktım. 

Kızılay ve civarındaki 
kitabevleri hemen 
her gün uğradığım, 
yeni isimler ile 
tanıştığım mekânlar 
idi. Ali Şeriati’den, 
Fikret Başkaya’ya 
uzanan geniş bir 
keşif haritasından 
bahsediyorum. Bu 
okuma yolculuğumun 
bir tarafında mutlaka 
dergiler de yer 
alıyordu. Zamanla 
okumalarımın, 
merakımın edebiyata 
doğru evrilmesi, 
açıkçası entelektüel 
arayışımın enformatik 
katılığını ve sertliğini 
yumuşattı. Bu sertliğin 
beslendiği hegemonik 
üslup karşısında 
edebiyatın bana daha 
mutedil, daha vicdani 

ve daha estetik bir 
alan sunduğunu 
söylemem mümkün.

Ankara’da -şimdi 
kapanan- Türk-
İş Pasajı’ndaki, 
Gökkuşağı Çayevi’nin 
yanı başındaki, 
Sıhhiye’deki Diyanet 
Yayınları’nın satış 
mağazasındaki 
ve Kızılay’daki 
Dost kitabevinde 
bulduğum dergiler 
evvelce okuduğum 
metinlerin çok daha 
ötesinde bir koridor 
aralıyordu bana. Bu, 
bir bakıma babamın 
kitaplığında yıllar önce 
karşılaştığım Türk 
Edebiyatı ve Hisar gibi 
dergiler ile başlayan 
edebî yolculuğumun 
asıl kanalına girmesi 
demekti. Artık şiiri, 
şairleri, tartışmaları, 
akımları, dergileri 

merak ediyordum ve 
ulaştığım her yeni isim 
beni bir başka adrese 
götürüyordu. 

Bu uçsuz bucaksız 
edebî seyahatlerde 
karşılaştığım ve 
ilişki kurduğum ilk 
dergi, Osmaniye’de 
yayımlanan Kırağı 
olmuştu. Onlar da 
daha ilk sayılarını 
sunmuşlardı 
okurlarına ve ben, 
onca dergi arasından 
Kırağı’yı seçerek “On 
Dörtlüsünü Havaya 
Kaldırarak Konuştu 
Genç Adam” adlı ilk 
şiirlerimden birini, 
kısa bir mektup 
eşliğinde gönderdim 
onlara. Ellerine 
ulaştı mı ulaşmadı 
mı, beğendiler mi 
beğenmediler mi… 
Tabii bu nevi soruların 
cevabı uzun bir zaman 

sonra alınabiliyordu 
90’ların başında. 
Tedirginlik ve merak 
içinde derginin ikinci 
sayısını beklemeye 
koyuldum. Bu bekleyiş 
yaklaşık iki ay sürdü. 

Derginin çıkma 
periyodu yaklaşınca 
hemen her gün Türk-
İş Pasajı’nın altındaki 
kitabevine gidiyor ve 
sessiz sedasız biçimde 
Kırağı’yı yokluyordum. 
Derginin ilk sayısında 
kapak dâhil bütün 
yazıların kahverengi 
basılmasının bana 
ilginç geldiğini 
belirtmeliyim. Ben 
raflarda yine aynı 
şekilde kahverengi 
bir dergi beklerken 
Kırağı’nın ikinci sayısı 
baştan sona yeşil 
olarak çıktı karşıma. 
Hızla kapakta yer alan 

Benim Dergilerim  Benim Dergilerim
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isimleri yukarıdan 
aşağı doğru okudum. 
Sonlarda rastladığım 
ismimi görünce 
yaşadığım heyecanı ve 
mutluluğu unutmam 
mümkün değil. 

Kırağı ile uzun soluklu 
edebî yolculuğumun 
ilk adımını atmış 
oldum. 

90’larda bir dergi ile 
organik bağ kuranların 
tattığı özel bir hâl 
vardır. Kendini bir 
yere (dergiye) ait 
hissetmekle ilgili bir 
bağdır bu. Sadece 
arada sırada o dergide 
ürünü yayımlanan bir 
isim değilsinizdir artık. 
Öncelikle aboneliğinizi 
gerçekleştirerek 
dergiye bağlılığınızı 
ispatlamanız gerekir 
ama bu yetmez. 
Derginin başka 
sorumluluklarına 
da ortak olmanız 
lazımdır. Mesela 
size her sayıdan 20-
30 tane gönderilir 
ki satıp parasını 
derginin posta çeki 
hesabına yatırasınız. 
Ben de aynen öyle 
yaptım. O günlerden 
kalma posta çeki 
dekontlarını bir 
hatıra olarak hâlâ 
saklarım. Bütün 
bunları yaparken 
büyük bir keyif 
alırsınız. Hiçbir şey 
size yük gelmez. 
Çünkü 90’larda bir 
dergi, asla sadece 
bir dergi değildi. 

Orada bir dünya inşa 
ederdiniz. O dünya 
size içinde şiirin ve 
edebiyatın da olduğu 
güzel günler vaat 
ederdi. 

90’larda bir derginin 
sayfalarında beraber 
ürünler yayımladığınız 
birçok ismin yüzünü 
görmeden yıllarca 
şiirlerini okur, belki 
mektuplaşırdınız. 
Bu uzak ve uzun 
ilişki biçimi derin bir 
dostluk geliştirir. En 
azından benim için 
öyle oldu. Bugün 
bile münasebetimi 
sürdürdüğüm onlarca 
şair ve yazar arkadaşı, 
hep dergiler üzerinden 
tanıdım. 

Kırağı’dan benim için 
geriye ne kalmıştır? 
En önemlisi Tayyip 
Atmaca’nın ve 
Cengiz Coşkun’un 
dostluğudur. Şiir ve 
bir dergi beni birileri 
ile dost kıldı. Bu 
mühim... Askerlik 
için gittiğim Antep’te 
bana mektup yazarak 
görmeye geleceğini, 
nizamiye önünde 

ilgili tarihte gözünde 
gözlük, elinde 
Kırağılarla bekleyen 
esmer adamın kendisi 
olacağını yazan 
Tayyip abiyi unutmam 
mümkün değil 
dolayısıyla.    

Kırağı ile beraber 
Kayseri’den şair 
Mehmet Uçar’ın 
hazırladığı Susku ile 
Konya’dan İbrahim 
Demirci’nin yönettiği 
Çerağ dergilerini de 
anmam lazım. 90’lı 
yılların ortalarında 
çıkan bu iki dergi 
benim, ilk ürünlerimi 
yayımladığım diğer 
mekânlarımdı. Susku 
ince, uzun ve küçük 
bir dergi idi. Cönk 
defterlerine benzerdi 
daha çok. Bu sıra 
dışı tasarımını çok 
beğenmiştim. Her sayı 
hediye olarak verdiği 
şiir kartlarından Cahit 
Zarifoğlu ve Hakan 
Albayrak posterleri 
hâlâ arşivimdedir.

(Nasipse devam 
edecek.)

Nitelikli dergilere sahip 
olmayan eğitim kurumları 
zafiyet içindedir. Zira 
yazarlarıyla ve okurlarıyla 
devingen bir okuldur 
dergiler; tıpkı öğretmenleri 
ve öğrencileriyle hayatiyetini 
sürdüren bir okul gibi… 
Tabii her bir okul dergisi 
kendi içinde bağımsız bir 
“dergi okuluna” dönüşme 
potansiyeli taşıdığı için de 
önemlidir. 
Eğitim, bireylerin öğrenme 
yeteneklerine uygun 
ortamların oluşturulup 
sürdürülmesine yardımcı 
olunan bir süreçtir. Öyleyse 
bir “öğrenme ortamı” olarak 
dergilerin terbiye edici işlevini 
göz ardı edemeyiz. 
Genç bireylere uygun 
öğrenme ortamları 
oluşturmak gençlerin algı 
düzeyini, beklentilerini, 
ilgilerini ve gereksinimlerini 
yakından tanımaya ve 
tam manasıyla anlamaya 
gayret etmekle mümkün 
olabilir. Demek ki burada 
okul yönetiminin, 
eğitimci kadrosunun 
hatta ebeveynlerin de bir 
kazancı söz konusudur. Öte 
yandan hâkim pedagojik 
anlayışı zamanla körelen 
kalıplarından çıkartma, 
çeşitlendirme ve geliştirme 
ideali olan okulların, 

dergiciliğin tüm paydaşlarına 
kattığı artı değerleri gözden 
kaçırması mümkün değildir. 
Biliyoruz ki dergileri doğuran 
ve yaşatan ortam edebiyat, 
felsefe, fen bilimleri ve 
sosyal bilimlerin gelişimiyle 
yakından ilişkilidir. Misyonu 
olan okullarda oluşan 
birikimin motive ettiği 
dergicilik ise bu okulların 
kurumsal yapısı içinde bir 
bilgi ve ürün havuzu işlevi 
görür. Dergicilik faaliyetleriyle 
değerli yazarların, şairlerin, 
tasarımcıların, bilim 
adamlarının eserlerine 
ve kişiliklerine yakından 
bakılırken taze yetenekler de 
ilk adımlarını atarlar. 
Kartal Anadolu İmam Hatip 
Lisesi (Kartal AİHL) akademik 
başarıları, özellikle proje 
yarışmalarındaki dereceleri, 
sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlerinin yanı sıra 
dergicilik alanında da adından 
sıkça söz ettiren bir okuldur. 
Hâlihazırda Kartal AİHL 
bünyesinde, zengin içeriği 
ve görsel tasarımıyla okul 
dergiciliği alanında örnek 
gösterilen 10 farklı dergi ve bir 
gazete yayımlanıyor. 
Dergilerini birer atölye 
gibi çalıştıran okulun 
eğitimci kadrosu, hem 
ürünlerden hem de 
süreçlerden kazanımlar 

elde ederken aynı zamanda 
öğrencilerin algılama 
düzeyini, beklentilerini, ilgi 
ve ihtiyaçlarını da daha iyi 
anlamış oluyor.
Okul Dergisi Deyip Geçme…
Kartal AİHL’nin çağdaş 
sergileme mekânı 
GaleriKartal, okulun 30 
yıllık tarihinde iz bırakan 39 
farklı basılı dergiyle taçlanan 
yayıncılık yolculuğunu 
konu alan “Kartal Neşriyat” 
sergisine (Mayıs 2015) ev 
sahipliği yapmıştı. Sergi 
koordinatörü mimar 
Yasemin Darbaz Karaca, 
Kartal Neşriyat’ın ne anlama 
geldiğini şöyle anlatıyor: 
“…1989 yılında bir araya 
gelmiş iki öğretmen ve bir 
avuç öğrencinin, bundan çok 
daha az konforlu günlerde 
her nasılsa meydana getirdiği 
bir sihrin, etrafına nasıl tesir 
ettiğini, bir dönemi nasıl 
başkalaştırdığını ve Kartallı 
öğrencilerin nasıl kalem 
tutan ellere dönüştüğünü 
göreceksiniz. Bunu başlatan 
o öğrencilere biz kendi 
aramızda ‘seherle kalkıp 
seherle yürüyenler’ dedik. 
Her gün doğumundan gün 
batımına kadar, muhakkak bu 
kalabalık topluluktan birileri 
sayıları bir kenara itip, sözler 
yazdı. O sözleri okuyanlar 
yenilerini, daha başkalarını 

Dergiciliğin Kalesi Bir Okul: 
Kartal AİHL’de Dergiler
Mitat Tekçam*

Makale

*Araştırmacı yazar. 

Benim Dergilerim



TÜRDEB – Dergiler Dergisi 03 / Kış 2017

18 19

söyledi. Böylece Seher Dergisi, 
öncüsü olduğu bu yolda, 
yanına onlarca dergi daha 
katarak, raflara ve kalplere 
sığmaz hale geldi.
Cemil Meriç “Dergiler 
hür tefekkürün kalesidir” 
der. Özgün eserlerin 
özgür düşünmekle ortaya 
konulabileceğini, yeni 
duyguların yeni ufuklar 
getirerek, insana yeni 
boyutlar kazandıracağını 
vurgulayan bu cümle, bize 
Kartal AİHL dergilerinin 
bağımsız ve yenilikçi, sağlam 
görüşlerin sergilendiği bir 
zemine oturması gerektiğini 
işaret eder. Dergilerde 
böyle bir yapılanmanın 
gerçekleşmesi de 
ancak aynı idealleri 
paylaşan, dünyayı, 
insanı, yaşadığı 
coğrafyayı ve çağı aynı 
doğrultuda algılayan 
fakat aynı zamanda da 
yeni projeler, hayaller 
geliştirebilen insanların 
bir araya gelmesiyle 
mümkündür. 1989 
yılında başlayan bu 
masalın farklı kapakları 
arasında sayısız yazara, 
çizere, şaire, düşünüre, 
filozofa, haberciye ve 
kahramana rastlıyoruz. Bu 
masal kahramanlarına da 
şükranlarımı sunuyorum.” 
Kartal AİHL, bünyesindeki 
“dergi okullarına” destek 
verecek kaynakları da 
oluşturmuş durumda. 
Kütüphanesinde 20.000’in 
üzerinde kitap, 10.000’in 
üzerinde süreli yayın 
koleksiyonu bulunan okul, 
yayıncılık eksenli düzenli 
etkinlikler gerçekleştirmekten 

de geri durmuyor. Okudukça, 
Cevher Okumaları, Yazarlık 
Atölyeleri, Okuma Gurupları, 
Ders Halkaları ve Dergi 
Buluşmaları, bu etkinliklerden 
bazıları. Okul, okuma 
eksenli çalışmaların yanı 
sıra “Dergi Buluşmaları” 
etkinliğiyle de her ay farklı 
bir derginin editörünü ya da 
yazar kadrosunu öğrencilerle 
buluşturuyor.
IV. Türkiye Dergi Fuarı (2013) 
kapsamında düzenlenen 
dergiciliğin en’leri töreninde 
“en çok dergi çıkaran okul” 
ödülünü alan Kartal AİHL, 
VII. Uluslararası Dergi Fuarı 
(2016) “Uluslararası Dergicilik 
Ödülleri” töreninde de Arapça 

“Keyfek” adlı yayın ile “Fanzin 
Dergi Ödülüne” layık görüldü. 
Kartal AİHL’de Seherle 
yola çıkanlar, edebiyatta 
SEHER’i, ilahiyat alanında 
AZADE’yi, felsefede MAVİ 
ELMA’yı, İngilizcede WINGS’i, 
Arapçada CELALE’yi, 
fen bilimlerinde KÜLTÜR 
MANTARI’nı, tarihte 
ŞÜHEDA’yı, mizahta ve 
karikatürde GICIRTI ile 
KUMPİR’i, fanzinleri, BELLEK’i 
ve okul gazeteciliğinde de 
KALEM’i çıkarıyor.

Seher
Kartal AİHL’nin en köklü 
yayını olan Seher, kültür ve 
edebiyat alanında ürünlere 
yer veriyor. Seher Dergisi, 
19. Sayısında birçok yeniliğe 
de imza atıyor. Garipleri 
söyleşmek, Dünlükler, 
Önce ne bozuldu? Sezai 
Karakoç sözlüğü, Haikulaştık 
bunlardan bazıları. Cemal 
Şakar’ın yazdığı Lamba 
hikâyesini Aybüke Büşra 
Mumcu çizgileriyle tekrardan 
yazıyor.
Azade
Hikmet ışığında azade 
düşünceler olarak yayın 
hayatına başlayan ilahiyat 

dergisi Azade’nin 7. 
sayısı yayımlandı. 
En güzel örnek Nebi 
(sas) konu alan yazı 
ve şiirlerin yanı sıra 
Ashab-ı Suffa, Cami ve 
Gençlik, Arapça üzerine 
yazılar okunabilir. 
Prof. Dr. Kemal Yıldız 
ile yapılan söyleşi ise 
alana ilgi duyan tüm 
gençlerin okumasını 
bekliyor.

Mavi Elma
Felsefe ve kültür yayını 
Mavi Elma da 7. sayısına 
ulaştı. Bu yıl UNESCO 
2016 – Uluslararası Küresel 
Anlayış Yılı olması nedeniyle 
öğrencilerin bu konulara 
eğildikleri, küresel-evrensel 
karşılaştırması üzerine 
temellendirdikleri yazılarla 
tefekkür hayatımıza karınca 
kararınca katkıda bulunuyor.
Wings
Hazırlık + 4 yıl eğitim veren 
ve uluslararası programlar 

3-  Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul, s.102-103.

uygulayan Kartal AİHL 
bünyesinde geçmişten 
günümüze birçok İngilizce 
yayın çıktı. WINGS de bu 
kervana eklenenlerden. Ask. 
fly. see. Sloganıyla yola çıkan 
dergi, öğrencilerin farklı edebi 
türlerdeki İngilizce ürünlerine 
yer veriyor. 
Celale
İngilizcede olduğu gibi Arapça 
öğretiminde de öne çıkan 
Kartal AİHL’nin elbette bu 
dilde de bir yayını var: Celale. 
Okuldaki Arapça fanzinlerden 
sonra çıkan Celale Arap 
dilinde yazılmış ürünleri 
okurla buluşturarak yeni bir 
soluk getiriyor. 
Kültür Mantarı
Fen bilimleri 
alnında 
ürünler veren 
Kültür Mantarı, 
5. sayısıyla 
okurlarıyla 
buluşuyor. Kültür 
Mantarı’nda 
dosya konusu 
Genler. Dosyada 
Düşünce Gücü, 
Depresyon DNA’nızı 
değiştirebilir, Ortak 
DNA, Epigenetik, 
Enerji Alanı ve DNA, DNA ve 
Dil, DNA Benzerliği yazıları 
dikkat çekiyor. Ağacın 
yaratılışındaki üstünlük, 
Algler, Ağrı, Akıllı telefonlar, 
Akyuvarlar, Ayna Nöron, 
Beyin gibi çarpıcı konuları 
ele alan yazılar da meraklı 
okurlarını bekliyor. 
Şüheda
Tarih ve Kültür dergisi olarak 
yayın hayatına başlayan 
Şüheda, 34 ülkedeki 78 
şehitliği konu alıyor. 15 

Temmuz darbe girişimine 
karşı verilen şehitlerle 
derginin bu yayını daha 
anlamlı bir hâle geldi. Şüheda 
dergisinin ekibi oluşturdukları 
bütçeyle dergi kapaklarının 
dışına taşıp şehitlerimizden 
Yusuf Kaya’nın isminin 
yaşatılacağı Afrika’daki su 
kuyusu projesini de omuzladı.
Gıcırtı
Karikatür ve mizah dergisi 
Gıcırtı, rehber öğretmen 
Ahmet Ercan yönetiminde 
yayımlanıyor. Kartal AİHL’de 
Devekuşu ile başlayan 
karikatür-mizah dergisi 
geleneği Gıcırtı ile 
devam 

ediyor. 
Okul içinde olup 

bitenleri bir de mizahın 
gözlüğüyle görmek ayrı bir 
güzellik.
Kumpir
Dokuzuncu sınıf 
öğrencilerinin öncülüğünde 
çıkan bu yayın, bir fanzinin 
sınırlarını çoktan aştı. 
Neden mi? 2016 yılında 4 
sayı yayımlayarak önemli bir 
başarıya imza attı da ondan. 
Kalem
Kartal AİHL’nin gazetesi 
Kalem, “Haber Verin 

Haberdar Olun” sloganıyla 
yoluna devam ediyor. 
Türkiye’ye öncü, dünyaya 
örnek olan bir okulun 
etkinliklerini, projelerini 
ve başarılarını topluma 
ulaştıran Kalem’in son 
sayısından, Türkiye’nin ilk ve 
tek IGCSE (Uluslararası Genel 
Orta Öğretim Sertifikası) 
sahibi devlet okulu Kartal 
AİHL’nin IB (Uluslararası 
Bakalorya) yetkinliğini 
aldığını öğreniyoruz. Bilim 
seyyahları, Yaz Okulları, 4 
Ülke 1 Medeniyet, Cevher 
okumaları, Okudukça, Dergi 

buluşmaları, Festivaller, 
Erdem Okulu, Ürdün’de 
Arapça, yarışmalar, 
geziler ve başarılar 
bölümleri gazetenin ilgi 
çekici diğer kısımları. 
Bellek
Kartal AİHL önemli 
bir ilke imza 
atarak bilimsel 
bir dergi olan 
Bellek’i hazırladı. 
Uluslararası 
programların 

ürünü olan Bellek, 772 
sayfalık hacmiyle göz 
dolduruyor. Türkçe, 
Matematik, Fizik, Kimya, 
Biyoloji, İngilizce, Arapça, 
MUN (Model Birleşmiş 
Milletler), Projeler, İslami 
İlimler ve Müfredat 
değerlendirmelerini ihtiva 
ediyor. Bellek, kırk öğrencinin 
yoğun çalışmasıyla 
ortaya çıkmış bir yayın. 
Camiamız için önemli 
bir hafıza oluşturan bu 
yayının, her yıl yenilenerek 
kütüphanelerimizde yerini 
almasını bekliyoruz.

* Kartal AİHL müdürü.

Makale Makale
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Yeni Türk harflerinin kabul ve 
tatbiki hakkında Kanun’un 
1 Kasım 1928 tarihinde 
uygulamaya girmesinin 
üzerinden 85 yıl geçtikten 
sonra, 2013’te Osmanlı 
Türkçesi temalı bir dergi 
yayımlanmaya başlıyor. 
Ocak 2017’de 41. sayısına 
erişen Osmanlıca Eğitim 
ve Kültür Dergisini ortaya 
çıkaran ihtiyaçlar nelerdir?

Esas itibariyle Osmanlı 
Türkçesi çalışmaları 
hiç aksamadan gerek 
üniversitelerde gerek 
kurslarda, özellikle ev ev 
birebir çalışmalarla devam 
etti, 1928’den bugüne kadar. 
Şu var ki 2012 senesinde MEB, 
Hayrat Vakfı ile bir protokol 
imzaladı. Bu protokol, 
Osmanlı Türkçesini daha 
görünür kıldı. Yaygın eğitim 
kapsamında Osmanlıca 

çalışmalarını bütün 
vatandaşlarımızın istifadesine 
açık hâle getirdi. Düşünün ki 
970 merkezde -bu sayı zaman 
zaman artarak- 5 bine yakın 
gönüllü eğitimci ile mezkûr 
faaliyetler icra edilmeye 
başlandı. Sonrasında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın konuya 
hassasiyetle yaklaşması işin 
daha geniş kitleye ulaşmasına 
vesile oldu. 

Bütün bunlar devam ederken 
en önemli ihtiyaç da elbette 
eğitim araçları idi. Biz de bu 
sahada hem eğitim kitapları 
çalışmaları yaptık, hem de 
eğitimin sadece kurslarla 
sınırlı kalmayıp sürdürülebilir 
olması için ne yapabiliriz diye 
düşünürken dergi fikri çıktı 
karşımıza. Ne var ki bu netice/
ürün hem bizim hem de 
insanımızın alışık olduğu bir 
durum değildi. İlk sene 3 ayda 
bir çıkan dergimiz, sonraki 
senelerde aylık olarak devam 
etti. 

İmla, karşımıza çıkan en 
önemli mesele idi. Dergi 

sayesinde, Osmanlıca imla 
konusunda açığımızın 

olduğunu ama 
dergi vesilesiyle bu 
meselenin de çözüme 
kavuştuğunu gördük. 
Şükür bu konuda 

problem yaşamadık, 

yaşamıyoruz. İkinci mesele 
ise sağdan sola yazılan bir 
alfabe ile neşriyat yapmak ve 
bunu günümüz estetiğinde 
verebilmekti. Hamdolsun, o 
mesele de gün geçtikçe hâl 
yoluna girdi. 

Osmanlıca Dergisinin 
en önemli işlevi, her 
yaştan insan için Osmanlı 
Türkçesinin ulaşılamaz ya 
da öğrenilmesi güç bir yapısı 
olmadığını kanıtlamasıdır, 
desek abartmış mı oluruz? 

Hayır, asla abartmış 
olmazsınız! Osmanlı 
Türkçesini ulaşılmaz yapan 
zihinlerde yerleştirdiğimiz 
“Osmanlıca öğrenmek 
zordur” ön yargısıdır. Esasında 
böyle bir derginin çıkıyor 
olması bile, bu düşüncenin 
ne kadar yersiz ve yanlış 
olduğunu göstermektedir. 

Biz tam da bu önyargıyı 
yıkmak adına “15 dakikada 
Osmanlıca öğrenebilirsiniz!” 
diyerek bir faaliyet başlattık. 
Fuarlarda ve seminerlerde 
“Öyle şey mi olur?” diye 
yaklaşan pek çok kişinin, 
bu kadar süre içinde 
Osmanlıcanın öğrenilebilir 
olduğuna ve hatta yanlış veya 
kasıtlı olarak iddia edildiği 
gibi Osmanlıcanın hiç de 
zor olmadığına kani olarak 

Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi 
genel yayın yönetmeni Metin Uçar: 

“Pazar varsa herkes var, 
hizmet varsa kimse yok!”
Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi genel yayın yönetmeni Metin Uçar ile derginin faaliyetlerini 

ve Türkiye’de Osmanlıca neşriyatın gelişimi için neler yapılabileceğini konuştuk. 

yanımızdan ayrıldığına şahit 
olduk.

Peki, başka neleri başardı 
Osmanlıca Dergisi ve henüz 
başaramadığı neler var?

Osmanlıca Dergisi, 
yetişkinler için “Osmanlıca 
öğrenmek zordur” duvarıyla 
cedelleşirken, çıkardığımız 
aylık çocuk eki “Ertuğrul” 
ile ilkokul seviyesindeki 
çocuklarımızla da muhatap 
olduk. Onları, öğrenmesi son 
derece kolay olan Osmanlıca 
ile muhatap ederek geleceğe 
dönük güzel bir yatırım 
yaptığımıza inanıyorum. 

Diğer taraftan Osmanlıca 
ajandadan, saate; 
takvimden zor metinleri 
okuma rehberlerine kadar 
hayatımızın içinde olan 
malzemeler üzerinden 
Osmanlıca ile korkmadan 
muhatap olmanın yollarını 
açtık. Sosyal medya araçları 
da faaliyetimizin hız 
kazanmasında ehemmiyetli 
bir rol oynadı. Bu alanı da 
adeta okul gibi kullandık. 
Şimdi okurlarımız 
notlarını Osmanlıca alma 
gayretindedirler. Yine 
okurlarımız, “Kitabe Okuma 
Rehberi” ile belki her gün 
yanından geçtikleri mezar 
taşları, kitabeler, levhalar ile 
muhatap olma farkındalığını 
ve cesaretini de yakaladılar.

80 yıl aradan sonra 
bu alfabeyle bir dergi 
yayımlanıyor ve bazı 
okullarda yardımcı ders kitabı 
olarak okutuluyor. İsveç’ten 
bir okurumuz dergi vasıtasıyla 
Osmanlıca öğreniyor ya da 
ABD’den Çin’e kadar farklı 
diyarlardaki soydaşlarımız 

dergi vasıtasıyla tarihî ve 
milli birliktelikleri üzerinden 
özgüven kazanıyorlar. 
Sadece özgüven kazanmak 
bile, istikbal için önemli bir 
adımdır. 

Liselerde mecburi ders olarak 
Osmanlıcanın da yer bulması, 
en az bir ders kitabının 
–mesela tarih- Osmanlı 
alfabesi ile okutulması ve 
Çanakkale Şehitliği gibi tarihî 
mekânlardaki yönlendirme 
levhalarının Osmanlıca da 
olması gibi tekliflerimiz var. 
Bunların da gerçekleşmesini 
ümit ediyoruz.

Hâsılı kelam, zor yok, zor 
algısı var; ulaşamamak yok, 
olsa olsa tekâsül (üşengeçlik) 
ve tembellik var. 

Bir kimsenin “Osmanlı 
Türkçesini okuyabiliyorum.” 
diyebilmesi için neleri bilmesi 
gerekir? 

Genel itibariyle Kur’an 
harfleri bilindiğinden, dört 
adet okutucu harfin ve 
fonksiyonlarının bilinmesi, 
başlamak için yeterlidir. 
Sonrasında eğitim ve 
öğretimin her unsurunda 
olduğu gibi düzenli 
okumalarla kısa zamanda iyi 
bir noktaya gelinebilir. 
Bu süreçte kelime 
bilgisini geliştirmek için 
lügat karıştırmak da 
faydalı olacaktır.

Son yıllarda hem 
kamu kurumları 
ve sivil toplum 
kuruluşları nezdinde 
hem de şahıslar 
arasında Osmanlı 
Türkçesini öğretmeye 
ve öğrenmeye 

dönük yaygın bir ilgi 
olduğunu görüyoruz. Sizce 
başlangıç itibariyle yeterli 
sayabileceğimiz bu ilginin 
ne tür müşahhas sonuçlar 
doğurması gerekir? Mesela 
neden hâlâ Osmanlı 
Türkçesiyle hazırlanmış 
-daha fazla- kitap, dergi ve 
hatta bir gazete yoktur?

Buradaki çekince, gördüğüm 
kadarıyla ağırlıklı olarak 
ekonomiktir. Yani Osmanlı 
Türkçesi ile neşriyat işine 
girişecekler ekonomik bir 
karşılık bulamama kaygısıyla 
hareket ediyorlar. Yani pazar 
varsa herkes var, hizmet varsa 
kimse yok! 

Öncelikle bu konunun 
hepimiz için tarihî ve milli 
bir mesuliyet olduğunun 
fark edilmesi gereklidir. 
İkinci olarak imla hususunda 
gerek akademik gerekse 
popüler bakımdan bir altyapı 
zayıflığımız var... Dolayısıyla 
Osmanlıca öğrenmek demek, 
sırf 1928’den önce birikmiş 
malzemeyi okuyabilmek 
olarak görülüyor. Bu bakış 
açısına bağlı olarak, bugün 
güncel metinlerle Osmanlıca 
neşriyat yapmak maalesef 
çoğumuzun gündeminde 
değil.

Söyleşi Söyleşi
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Peki, neler yapılabilir? 
Osmanlıca Dergisi olarak Yeni 
Akit’in her hafta Cumartesi 
günlerinde bir sayfasını 
Sırat-ı Müstakim ismiyle 
Osmanlıca ve Latin harfli 
olarak hazırlıyoruz. İlgi var 
mı? Kesinlikle. En güzel tarafı 
da bu vesileyle Osmanlıca 
öğrenen ve bilgisini artıran 50 
yaş üzeri insanlarımızın bile 
olması. Fakat aynı hassasiyeti 
diğer gazetelerimizde ve 
dergilerimizde 
yeterince 
göremiyoruz. Yeni 
yeni bazı dergilere 
Osmanlıca desteği 
veriyoruz. Bazıları 
editör yazısını, bazıları 
birkaç sayfasını 
Osmanlıca çıkarıyor. 

Bu arada bazı İHL’ler 
de desteklerimizle 
Osmanlıca çalışmalar 
başlattı. Mesela bir 
İHL, talebelerine Sayın 
Cumhurbaşkanımıza 
mektup yazdırdı. 
Biz de o mektubun 
makama uygun 
hâle getirilip hediye 
edilmesini sağladık. 
Kısacası bu alanda 
istenirse herkes 
çalışmalar yapabilir, 
yeter ki ekonomik 
kaygıdan kurtulabilsinler. 
İmla ve diğer konularda 
yardımcı olmak da bize vazife 
olur…

Arap harflerinin günümüz 
Türkçesi için kullanımı 
noktasında, 21. yüzyılın 
ihtiyaçlarını karşılamak 
bakımından sizce ne tür 
çalışmalar yapılması 
gerekiyor? Farklı STK’ların, 
yayın organlarının ve kamu 

kurumlarının bu bakımdan 
yapabileceği faaliyetler neler 
olmalıdır?

Şimdi eskisi gibi bir matbaa 
düzeni yok. Bütün içerik 
bilgisayar ortamında 
hazırlanıp baskıya gidebiliyor; 
bu büyük bir nimet. Sadece 
zihnen ve kalben bu konuya 
yönelmemiz ve harflere Arap 
harfleri olarak değil de Kur’an 
harfleri olarak bakmamız 

gerekiyor. Bu önemli, çünkü 
bütün İslam coğrafyası ile 
müşterek noktamız. Yani bizi 
sadece kültürel köklerimize 
değil 20 milyon kilometrekare 
İslam coğrafyasına da 
bağlayacak en önemli 
vasıtamızdır.

STK’larımızın tabanlarına 
Osmanlıca öğrenmenin ve 
kullanmanın ehemmiyetini 
anlatması ve sevdirmesi 

son derece değerli bir katkı 
olacaktır. Osmanlıcanın orta 
öğretimde, mesela başlangıç 
olarak İHL’lerde mecburi ders 
hâline gelmesi konusunda 
adım atılmalıdır. Diyanet 
İşleri bünyesindeki imam-
hatiplerimizin hutbelerini 
İslam yazısı ile okumaları da 
ne kadar güzel ve makama 
uygun bir davranış olurdu. Bu 
hayırlı adımı daha önce teklif 
ettik, fakat net bir cevap 

alamadık. Yaklaşık 
90 bin memurdan 
bahsediyoruz. 

Osmanlı Türkçesi 
dediğimizde 
konuyu sadece 
alfabe bilgisi 
düzeyinde ele 
almak eksiklik 
olur sanıyoruz. 
Konunun “lisan 
şuuru” ile ilgili 
bir arka planı 
da olsa gerek. 
Sizce Osmanlı 
Türkçesi eğitimi 
faaliyetlerinin 
sonraki adımları, 
Türkçede 
süregelen 
yozlaşmanın 
giderilmesi için 
adımlar atılmasını 
nasıl ve ne şekilde 

tetikleyebilir?

Harf inkılabı beraberinde 
kaçınılmaz bir netice 
olarak lisan değişikliği ve 
yozlaşmasını getirmeliydi ki 
istenen maksat hâsıl olabilsin. 
Nitekim öyle de olmuştur. 
Gemi battığı yerde aranır diye 
bir tabir vardır. Binaenaleyh 
bize düşen bağlarımızı 
kopardığımız kelimelerle ve 
eserlerle irtibat kurmaktır.

Osmanlı Türkçesi 
tartışmalarının 
Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 
gündeme gelmesiyle, 
gerek siyasilerimiz gerekse 
yazar-çizerlerimizin bir 
kısmı kelime kullanımında 
daha itinalı davranmaya 
başladılar. Malum ya pek çok 
uyduruk kelime siyasilerin 
ve yazar-çizerlerin ağzıyla 
dünyamıza taşınmıştır. 
Lakin ne yazık ki kurumlar 
arası yazışmalarda, özellikle 
formasyon derslerinde 
ve sair ders kitaplarında 
kullanılan kelimelerde ve 
TRT kanallarında kullanılan 
kelimelerde, özenti veya 
kasıt diyebileceğimiz 
uyduruk kelime kullanımı 
hâlâ sürüyor. 

Kırıkkale’de, 26-27 
Nisan 2016 tarihlerinde 
altyapısının hazırlanmasında 
bizim de destek sağladığımız 
“Bütün Yönleriyle Osmanlıca 
ve Mirası” başlıklı uluslararası 
bir sempozyum düzenlendi. 
Burada Azeri bir hoca, Türk 
Dil Kurumu (TDK) Başkanı 
Mustafa Sinan Kaçalin’e 
şöyle bir sual yöneltti: 
“Lisanımızdan atılan pek 
çok kelime oldu. TDK bunları 
yeniden dilimize kazandıracak 
mı?” Mustafa Bey şu anlamlı 
cevabı verdi: “Biz değil, siz 

kazandıracaksınız. Biz bir 
kurumuz ve bu konuda rahat 
değiliz. Ki kelime lisana 
müdahale ile değil, süreçle 
gelir. Bu da size bakıyor.” 

Demem o ki bu çalışmalar 
asıl meyvesini hayatın içinde 
verecek ve inşallah konuşma 
dilinden, ders kitaplarına 
kadar her alanda zaten bize 

ait olan lisanı yaşatmakla 
gerçekten ‘biz’ olacağız. 

Üniversitede okuduğum 
senelerde kaldığımız evde 
uydurukça kelime kullanmak 
kesinlikle yasaktı. Kullanana 
cezai müeyyide tatbik edilirdi. 
Sonra okuduğumuz eserler 
ya Osmanlıca ya da harf 
inkılabından önceki lisanı 
ve kültürü taşıyan ve imanî 
altyapıyı muhkemleştiren 

eserlerdi. Bugün liselerin 
edebiyat derslerinde pek çok 
yazar, şair ve kitap ele alınıyor. 
Fakat acaba bahsi geçen türde 
eserlerden kaçı okunuyor? 
Bu konuda farkındalık 
oluşturmak hepimizin 
boynunun borcudur.

Mevcut dergileri 
zenginleştirme ve yeni 
dergiler yayımlama gibi 
projeleriniz var mı?

Mevcut dergilerimizin daha 
iyi noktaya gelmesini önemli 
görüyoruz. Çocuklar ve 
gençler için çalışmalarımızı 
genişletmeyi düşünüyoruz. 
Yeni nesillerin kendilerini 
ifade edebilecekleri bir 
çalışmaya başlayabiliriz, 
bu da önemli bir gündem. 
Bununla birlikte Risale-i 
Nur’a bakan daha farklı 
çalışmalarımız da olabilir. 

Şu an devam eden Eğitimde 
Satırbaşı isimli dergimiz, 
ilerleyen zamanlarda daha 
aktif ve düzenli hâle gelebilir. 
Bu arada Arapça dergimiz ve 
duruma göre farklı lisanlarda 
dergiler hazırlamak da 
planlarımız arasında var, 
fakat tahakkuku konusunda 
net bir şey söylemek için 
erken. Ya nasip…

***

Söyleşi



TÜRDEB – Dergiler Dergisi 03 / Kış 2017

24 25

“Dergi” derlemekten mülhem, 
“mecmua” ise cem’den… Cem; 
toplama, bir araya getirme. 
Mecmua; toplanmış bir araya 
getirilmiş. Gaye aynı; dinî, ilmî, 
ahlakî, içtimaî, tıbbî, siyasî, 
iktisadî vs. mevzularda fikirler 
ve görüşler beyan etmek. Farklı 
kişilere ait metinleri bir arada 
derlemek, eserleştirmek ve 
okura sunmak... Günlük olmak 
hariç, haftalık, aylık, üç aylık, altı 
aylık gibi periyodik aralıklarla 
çıkan dergi, gazeteden çok farklı 
ve oldukça aktif bir tebliğ, telkin 
vasıtası... Gazete, aktüel olana 
takılıp kalır ve ilmî derinliği olan 
yazılara fazla yer vermezken; 
dergi, tam aksine, ele aldığı 
mevzuyu kalıcılaştıracak şekilde 
işleyebiliyor. Bu yüzden yayıncılık 
dünyasında derginin yeri 
kâğıdından kapağına, içerdiği 
bilgiden okuruna kadar oldukça 
özel ve orijinaldir.

“Tutmayan Ağaç”

Ağaç Dergisi Necib Fazıl’ın 
”Kurtarıcım, Sultanım” dediği 
Abdulhakîm Arvasî Hazretleri 
ile tanışması sonrası çıkardığı; 
Büyük Doğu Dergisi’nin ilk 
işaretlerini barındıran ve yazar 
kadrosunun oldukça geniş 
yelpazede tutulduğu bir dergidir. 
1936’da “sanat, fikir, aksiyon” alt 
başlığı ile çıkan dergi aynı yılın 
Ağustos ayında yayınına son 
verdiğinde 17. sayıya ermişti. 14 
Mart – 18 Ağustos 1936 tarihleri 
arasında her cumartesi düzenli 
olarak okuyucusuyla buluşan 
derginin sadece 7. ve 17. sayısında 
gecikme yaşanmıştır. 

Ağaç’ın yazarları arasında 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Ziya 
Osman Saba, Cahit Sıtkı, 
Sabahattin Ali, Burhan Toprak, 
Sabahattin Eyüboğlu, Mustafa 
Şekip Tunç gibi şahsiyetler vardı. 
Derginin ilk sayısında, hemen 
kapağın arkasında “Adımızı 
Ağaç koyuyoruz. Düşünüyoruz 
ki güzel ve sonsuz ta¬biatta, 
büyüklüğü, olgunluğu, erginliği, 
bir kelimeyle perfeksiyonu 
ondan daha iyi gösterecek bir 
örnek bulunamaz. Ağaç, madde 
ve ruh gibi her şeyin bir dış ve 
bir iç yüzünü toprak üstünde 
ve toprak altın¬daki gür ve 
dolaşık varlığı ile çizgi ve biçime 
sokmuş bir semboldür.” diyerek 
çıkışını mânâlandıran ve ağaç 
sembolünde mücerredleştiren 
Necib Fazıl, dergi hakkında 
şöyle diyecektir yıllar sonra: 
“Tutmayan Ağaç”. (NFK, Babıali, 
s. 234) 

Tutmadı ama saha incelemesine, 
şahsiyet avcılığına kapı 
araladı. Ve Mütefekkir Salih 
Mirzabeyoğlu’nun ifadesi ile 
“1936 senesinde Büyük Doğu 
Mimarı’nın çıkardığı “Ağaç” 
isimli mecmua, kurbağanın 
balığı andırır lârva döneminin 
görüntüsü içindedir ve neyin 
ne olduğu aslî şecere hâlinde 
1943’te çıkan Büyük Doğu 
mecmuası ile açık olur…” (S. 
Mirzabeyoğlu, İbda Diyalektiği, 
s. 55)

İslâmî Dünya Görüşünün 
Örgüleştiği Bir Dergi: Büyük 
Doğu

Değil Allah’tan bahsetmek 
Allah’ı hatırlatan her şeyin 
yasaklı olduğu bir dönem; 
1900’lü yıllardan başlayıp 
Cumhuriyet sonrası meydanı 
saran sahte kahramanlar ve 
yarım ağız entelektüellerce 
dine dair ne varsa inkâr ve 
imha edilmeye kalkışıldığı bir 
zaman dilimi… Meydan, fikir 
kaçkınlarına ve milleti fikirsizlik 
çukuruna çekenlere kalmıştır. 
Âlimler boğazlanmakta, yerli ve 
millî ne varsa aşağılanmakta, 
kültürel bir kıyım almış 
başını gitmektedir. Böyle bir 
hengâmede Ağaç Dergisi ile 
başlayan sondaj denemesi, evrile 
evrile patlama noktasına doğru 
ilerler. 

Ve Büyük Doğu patlaması…

İlk sayı 17 Eylül 1943 tarihli, son 
sayı 1978’de çıkar. 35 yıllık bir 
zaman diliminde tutuklamalar, 
toplatmalar ve yasaklamalar 

Geçmişten Günümüze 
İBDA Dergiciliği
Ercan Çifci*

sonucu mecburi ara vermeler 
neticesinde, 16 devre çıkış. 

Toplam hâlinde aylık, haftalık 
ve günlük olarak 512 sayı çıkan 
derginin muhtevası her daim 
fikrî, edebî, siyasî, içtimaî, 
iktisadî ve dinî mevzulardır. 
Derginin başında hep Necib 
Fazıl Kısakürek vardır ve yazar 
kadrosunda ise Sait Faik, 
Özdemir Asaf, Oktay Akbal, 
Salih Murad Uzdilek, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Peyami Safa, 
Nurettin Topçu, Cemil Meriç, 
Şevket Eygi, Sezai Karakoç, 
Sabahattin Zaim gibi isimler 
bulunur. Ayrıca Necib Fazıl’ın 
kendi imzası dışında dergideki 
birçok yazıyı kaleme aldığı 
mahlasları: Ne-Fe-Ka, Ahmet 
Abdülbaki, Adıdeğmez, Hikmet 
Sahibinin Abdinin Kölesi, Ozan, 
Dedektif X, Bankacı, Prof. Ş. Ü., 
Neslihan Kısakürek. 

Derginin yayın hayatına başladığı 
dönemlerde, ilk devredeki bir 
anket oldukça ses getirir; “Allaha 
inanıyor musunuz?”

Politikacı, asker, doktor ve 
öğretmen her meslekten insan, 
evet yahut hayır diye cevab verir. 
Lâkin Allah’tan bahsetmenin 
yasak olduğu bir dönemdir. Bu 
dönemi şöyle hikâye eder Necib 
Fazıl: 

“Şükrü Saraçoğlu imzasıyla 
basına «Allah ve ahlâktan 
bahsetmek yasaktır!» emri o 
sıralarda gelir. Hasan Ali Yücel, 
Sabık Şair’e «Akademideki 
hocalığınızla Büyük Doğu’dan 
birini seçmenizi ihtar ederim!» 
fermanını o sıralarda yazar ve 
«elli kişilik bir sınıftansa bütün 
vatana hitap edici kürsüyü, 
yani Büyük Doğu’yu seçtiğimi 
ihtarınıza karşı ihtar ederim!» 
cevabını o sıralarda alır, bunun 
üzerine Sabık Şair o sıralarda 
Akademiden koğulur, «Allaha 
itaat etmeyene itaat edilmez!» 
mealinde bir hadis neşrettiği 

için Vekiller Heyeti karariyle 
mecmuası o sıralarda kapatılır 
(…).” (Necib Fazıl Kısakürek, 
Babıali, s. 310)

Büyük Doğu Dergisi, sırf 
bir dergi olmanın ötesinde, 
Cumhuriyet sonrası meydana 
gelen değişimlere muhalefet 
eden ve reddedilen Osmanlı 
mirası üzerinde yepyeni bir 
nizam, insan ve yurt teklif eden 
bir fikir ve aksiyon dergisidir. 
Nitekim zaman içinde “Büyük 
Doğu” bir dergi adı olmaktan 
çıkarak bir dünya görüşünün 
adı olmuş ve bu ad etrafında 
“İslam’a Muhatap Anlayış 
Davası” mimarı tarafından 
örgüleştirilmiştir. 

Büyük Doğu Dergisi bir “tatbik 
fikir-dünya görüşü” kavgası 
veren, bunun için teşkilatlanan 
(Büyük Doğu Cemiyeti), 
yetiştiricileri yetiştirmeye 
gayret eden bir dergidir. Dergi, 
“ötekileştirilmiş” dindar insanın 
sesi olmaya başladığı ândan 
itibaren birçok çevreyi rahatsız 
eder. Ve derginin yayıncısı Necib 
Fazıl, yüzlerce yıllık hapisle 
tehdit edilir, yargılanır. Bunun 
neticesi olarak farklı zaman 
dilimlerinde ve parçalar hâlinde, 
ömrünün 11 yıldan fazlasını 
cezaevinde geçirir. Benzer bir 
durum, kendisinden sonra 
çıkan Büyük Doğu nisbetli dergi 
kadrolarında da görülür.

Gölge ve Akıncı Güç 

“Bir ayniyetin iki kanadı”; 
Büyük Doğu ve Gölge. Gölgenin 
murâdı, aslı gibi olmak. Dava, 
birbirinin murâdı hâlinde 
ve doğurucusu olarak; İlâyı 
Kelimetullah. Yolu gözlenen 
ve beklenen gencin, “edeb” 
dairesinde, “kabul görürsek 
hedefimiz ASLI gibi olmak” gibi 
muhteşem bir huruçla fışkırışı. 
“İnsanımızın ve inancımızın 
kavgası” alt başlığı ile çıkan 
ve zulüm düzenine muhalefet 

ve direniş ruhunu canlı tutma 
gayesi güden Gölge Dergisi, 
güdücüsü ve aynı zamanda 
yazarı Salih Mirzabeyoğlu 
tarafından yıllar sonra şöyle 
ifade edilir: “Büyük Doğu 
mücadelesi ve onun yumuşattığı 
iklim… Kelâm yalama 
oldu… Ve böyle bir vasatta, 
Müslümanların önünde bir 
korkuluk gibi duran “Menemen” 
hatırasını bir tekmede 
deviren şanlı GÖLGE.” (Salih 
Mirzabeyoğlu, İbda Diyalektiği, 
s. 56)

Gölge Dergisi’nin ilk sayısı Kasım 
1975’de yayımlanır. 11 sayı sonra 
bir müddet ara veren dergi, 
daha sonra Yeni Gölge olarak üç 
sayı daha çıkar ve toplamda 14 
sayı yayımlanır. Son çıkış tarihi 
Temmuz 1978’dir. 

Bu dergide, daha önce çıkan 
“İslâmcı Dergi”lerde görülmeyen 
bir dil ve muhteva vardır: 
Antiemperyalist bir üslub, 
sistemli bir dünya görüşü, küfür 
ve nifak ehline karşı kavga dili. 
Kimi zaman dergi eki olarak 
hediye edilen posterler de bu dili 
destekler mahiyettedir. 

Gölge Dergisi İslâmî kesimde 
yepyeni bir hava ve heves 
oluşturmuştur. O, dini kendi 
bünyelerinde sünepeleştiren 

Makale Makale



TÜRDEB – Dergiler Dergisi 03 / Kış 2017

26 27

“ham yobaz ve kaba softaya” 
inat, dini hayatın nasılını ve 
niçinini yaşayarak gösteren yeni 
bir gençlik dergisidir. Artık bu 
gençliğin ne sağcı ne solcu, ne 
şucu ne bucu olmayan, kökü ve 
mânâsı sağlam olan bir adı da 
vardır; AKINCI. 

Hakikati teslim etmek gerekir 
ki Müslüman gençliği Akıncılar 
ismiyle bir araya getiren ve 
böylece sağ-sol kamplaşmasında 
harcanmasına müsaade 
etmeden teşkilatlandıran da 
yine Gölge Dergisi ve Salih 
Mirzabeyoğlu’dur.

Gölge Dergisi‘nin ilk 
sayısında ilân edilen, takdim 
mahiyetindeki şu ifade, sonra 
çıkacak yayın organlarının, 
büro faaliyetlerinin de temel 
anlayışını gösterir: 

“«Dava çilekeşinin» 
hamurkârlığını yaptığı gençliğe; 
«neredesin?» feryadına aksi sedâ 
gibi tekrarlayıcı «neredesin» 
cevabıyla değil; «murad edilenin 
GÖLGE’si kabul edilebilirsek 
buradayız, hedefimiz ASLI gibi 
olmaktır.» demek niyetiyle 
çıktık. Kuytularda inleme yerine, 
meydanlarda güç sahibi, cazibe 
merkezi olmanın; yalvarma 
yerine emretmenin avantajına 
inanıyoruz. Artık «korkaklığı 

ihtiyattan», «sinir bozukluğunu 
hassasiyetten», «miskinliği 
sakinlikten» ayırmanın zamanı 
gelmiştir. Bölünmenin; hedefe 
yürürken paralellik içinde 
birbirini destekleme yerine; 
kendi kendimizi yememizin 
sebebi budur… Aksiyona 
dönüşmeyen fikir topluluğu 
kendi içinde çürümeye ve 
çözülmeye başlar.” (Gölge 
Dergisi, Sayı 1, s. 3)

Siyasî arenada duyulan 
bu yeni ses, birçok kişinin 
dikkatini çektiği gibi dönemin 
“İslâmî” kimlikle hareket 
eden siyasîlerinin de dikkatini 
çekmişti. Çünkü Gölge 
Dergisi’nin kurucusu Salih 
Mirzabeyoğlu’nun gençlik 
üzerindeki tesiri, “Akıncılar” 
adıyla örgütlü bir güç hâline 
dönüşmüştü. Ne ki teşkilatı 
kendi siyasî emelleri için 
kullanmak ve teşkilat içinde 
hasetlik, kıskançlık, liyakatsizlik 
ve gayesizlik gibi sebeplerden 
Necib Fazıl’ın “ideolojik” etkisine 
tahammül edemeyen bir güruh, 
sürekli problem çıkarır. Zaten 
bu dönemlerde kapanmış olan 
Gölge Dergisi, yeni bir doğuşa 
gebedir.

Salih Mirzabeyoğlu ve 
arkadaşları önceleri bu çatı 
(Akıncılar) çerçevesinde faaliyet 
yürütürken, daha sonra Büyük 
Doğu’nun gerektirdiği ideolojik 
gayeye uygun davranılmadığı 
gerekçesi ile -gerekli tenkitleri 
de dile getirerek- “Akıncı Güç” 
şeklinde yeni bir teşkilatlanma 
yoluna giderler. 

“Akıncı Güç”ün kurulmasının 
ardından aynı adla derginin 
ilk sayısı, Haziran 1979’da 
Necib Fazıl Kısakürek’in 
İdeolocya Örgüsü adlı eserinde 
idealleştirdiği Büyük Doğu’ya 
nisbet edilerek çıkarılır. “İyi, 
doğru, güzel yolunda” jeneriği 
ile ilk üç sayısı on beş günde bir, 
sonraki sayıları haftalık çıkan 

Akıncı Güç dergisi toplam 8 
sayı yayımlanır. Üçüncü sayıdan 
itibaren derginin isminin altında 
“Türkiyeli Akıncıların Yayın 
Organıdır” yazan derginin her 
sayısı 33.000 adet basılıp Akıncı 
teşkilatlarınca dağıtılır. Son 
sayısı Ekim 1979’da yayımlanan 
dergide, Salih Mirzabeyoğlu’nun 
yanı sıra, H. Hüsnü Kılıç, Zübeyir 
Yetik, Atilla Özdür ve Kurtuluş 
Tezbil gibi isimler vardır. Bu 
isimlerden bir kaçı (H. Kılıç, Z. 
Yetik) sonraki on yılda yollarını 
bu çizgiden ayırır. 

Diğer taraftan, Akıncı Güç 
dergisi, çıktığı dönemde sadece 
fikir ve ilim değil, aynı zamanda 
aksiyon ruhu da üflediğinden, 
dönemin en güzide insanlarına 
tekne olur. Bunlardan biri 
de Şehid Metin Yüksel’dir. 
Dönemin şahitlerinden ve aynı 
davanın hâlen takipçisi olan 
Kâzım Albayrak bu ilgiyi şöyle 
anlatıyor: 

“Metin’in vakıflardan temin 
ettiği Fatih Akıncılarının Haydar 
semtindeki bürosu, aylık kavga 
dergisi GÖLGE’nin, AKINCI 
GÜÇ’ün posterleri ile doluydu. 
Tüm Akıncı teşkilatlarında 
olduğu gibi… Metin’in kendi 
eliyle ve özenle hazırladığı 
GÖLGE posterleri ile süslediği 
panoları hâlâ hafızamda. Zaten 
militan çizgiyi temsil eden 
başka yayın yoktu o yıllarda. 
Metin, Haydar’daki şubede 
halka ücretsiz sağlık hizmeti 
de verirdi.” (Baran Dergisi, Sayı 
400). 

Gölge ve Akıncı Güç dergisinin 
etkisi o kadar büyüktür ki onun 
taklidi (Şûra, Akıncılar) ve ondan 
etkilenen (Sebil) birçok dergi 
yeni yayın çizgileriyle çıkar.

Akıncı Güç Dergisi’nin 
“İbda Dergiciliği” tarihinde 
ehemmiyeti haiz bir yeri vardır. 
Gölge Dergisi, Müslümanların, 
bilhassa gençlerin üzerindeki ölü 

toprağını silkeleyip atmışken; 
Akıncı Güç, uğruna kavgası 
verilen davanın mimarının ve 
aynı davanın remz şahsiyetinin 
iltifatına mazhar olmuştur. 
Şöyle ki; malûm olduğu 
üzere İslâmcı mücadelenin 
çağımızda sistemini kuran, 
büyük bir ruh ve madde disiplini 
ile mücadelesini başlatan, 
teşkilatlandırma gayreti 
içine giren, temellendiren, 
Ehli Sünnet dairesinde 
istikametlendiren ve Büyük 
Doğu diye müşahhaslaştıran, 
Üstad Necib Fazıl Kısakürek’dir. 
Bu da gençliğin, bilhassa 
Gölge Dergisi ile zuhur etmiş 
yeni gençliğin gözünden 
kaçmamıştır. Hem Gölge hem 
Akıncı Güç dergisi, buram buram 
Büyük Doğu kokmakta ve aynı 
zamanda alınanı papağan gibi 
tekrar eden değil, bünyeleştiren, 
aksiyona ve ilme dönüştüren bir 
hâl arz etmektedir. Bu sebeble 
Necib Fazıl, dergi kadrosunu 
“Müjdelerin Müjdesi” diye 
karşılar ve düşmanı panikleten, 
hasetçiyi sindiren o meşhur 
“Işık” yazısını yazar. Bir müddet 
sonra “İslâm’ı yenilemek” 
yazısını “Akıncı Güç kadrosuna 
ithaf” ederek yayımlar ve 
İdeolocya Örgüsü adlı eserine 
dâhil eder. 

10 Haziran 1979 tarihinde 
Ortadoğu gazetesinde 
yayımlanan, Necib Fazıl’ın 
“Müjdeler Müjdesi” takdiminden 
bir bölüm şöyledir: 

“Gece yatağıma uzanıp 
dergilerini açtığım zaman ne 
görsem iyi? Bir baştan öbür 
başa Büyük Doğu idealinin 
destanı... Hem de en derin 
fikir tabakalarına kadar nüfuz 
edici ve bugünkü aydın İslâm 
gençliğini Büyük Doğu mihrak 
ve istikametinde gösterici 
bir tahlil, terkip, tefekkür ve 
tahassüs ifadesiyle: ... Alkol 
kokulu cenaze çelenklerinden 

daha âdi pohpohlamalarla 
değil... Duyarak, düşünerek 
ve yaşayarak... (…) 15 yıllık 
oluşunun harcı içinde alın 
terim, hummalı nefesim ve 
olanca kımıldama gücüm yatan 
«Millî Türk Talebe Birliği»nin 
nihayet ölü kalıplar içinde 
donduruluşu, tek ümit halinde 
yöneldiğim Ülkücü gençliğin 
de ruh adalelerine büyük vecd 
ve tefekkür cereyanını vermeye 
henüz fırsat bulunmayışı 
önünde, bu, en beklenmedik 
yerden kendi kendisine yükselen 
ses, bana müjdelerin müjdesini 
getirdi: Onlar benim ardımdan 
gelmeyecek, ben onların 
arkasından koşacağım!” (Salih 
Mirzabeyoğlu, Kavgam 1, s. 31)

Bu ithaflar, Akıncı Güç 
kadrosunun, 1979’da Akıncı 
Güç’ün son sayısı çıktıktan 
sonra kitap-dergi formatında 
Üstad’ın Büyük Doğu’ların 
ardından çıkardığı “Raporlar” 
adlı eserlerinde “Necip Fazıl ve 
Yeni Dostları” olarak takdim 
edilmesine sebeb olur. Artık 
“İbda Dergiciliği” yeni bir pişme, 
kavrulma aşamasındadır. Bu hâl, 
Necib Fazıl’ın vefatına (1983) 
kadar sürer. 

1984, İBDA’nın kuruluşu ve Gölge 
ile başlayan Yürüyen Büyük 
Doğu anlayışının pratikleşmesi... 
Gençlik her daim hedefte ve 
dünya görüşünün bu genç 
dimağlara yerleştirilmesi tek 
gayedir. Bunda da köprübaşı 
hüviyetiyle Salih Mirzabeyoğlu 
ön plandadır. Yayıncılık 
faaliyetleri kitap ve bürolaşma 
üzerinden devamdadır. Ancak 
dergi gibi mühim bir telkin 
vasıtası ile çıkmak için fırsatlar 
kollanmaktadır. Üniversitelerde 
başörtüsü yasakları ve buna 
karşı direnen bir İBDA Gençliği 
vardır. İlkler; açlık grevleri, 
yürüyüşler, protesto gösterileri, 
vesaire. Dergi zaten böyle 
zamanlar için var; “fikir emrinde 

kol” hüviyetini yerine getirmek 
ve hareket hâlindeki gençliğe 
İslâm inanç ve aksiyonunu 
üflemek, dava şuuru ve ahlakı 
kazandırmak ve belli bir sistem 
etrafında toplamak için. 1986’da 
Tavır Dergisi çıkar.

1986-1989 Dönemi: Tavır, Elif, 
Oluş, Son Karar

12 Eylül Darbesi ve dönemin 
yüklediği “terörizm” üzerinden 
yeni temayül, gençliği büsbütün 
siyasî ve idarî hayattan koparmış 
ve en basit haklarını bile talep 
edemez duruma getirmiştir. 
Her ne kadar Turgut Özal 
(ANAP) ile bir nefes alma 
dönemi ortaya çıkmışsa da 
gelen iktidar, darbecilerin 
gereği yapılmak üzere tevdi 
ettiği işleri yerine getiren bir 
memuriyet mihrakı sınırını 
aşamıyordu. Üniversitelerde 
kırılgan bir yapı oluşmaya yüz 
tutmuş, YÖK benzeri yapılar 
12 Eylül uygulaması olarak 
üniversitelerin kontrolünü ele 
geçirmişti. 

Darbe sonrası gelişen hadiselere 
ve güya 1983 seçimlerine bakıp, 
darbecileri “sola darbe yaptılar” 
tarzında değerlendirenler, 
darbenin hemen akabinde 
ve bilhassa 1984-1985 
dönemiyle birlikte “sol 
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gösterip sağa vurma” gerçeği 
ile karşılaştıklarında oldukça 
şaşırdılar. İdamlar, yargılanmalar 
bir tarafa, başörtüsü bile 
artık problemdi ve hele hele 
üniversitelerde itilme-kakılma 
ve aşağılanma için sebepti. 

Böyle bir hengâmede 
bürolaşmaya giden Büyük Doğu–
İbda bağlılarından bir grup 
genç, büyüklerinin de teşvik ve 
öncülüğünde, Sahibi ve Yazı İşleri 
Müdürü Ali Hışıroğlu olan Tavır 
Dergisi’ni (1986) çıkarırlar. 

Tavır Dergisi, Gölge’den sonra 
Raporlar ve Gönüldaş Yayınları 
ile keyfiyet ikmâli yapan ve 
1984 ile birlikte müstakil bir 
görüş hâlinde “Yürüyen Büyük 
Doğu” olarak ortaya çıkan 
İBDA teknesinde yetişen “İbda 
Gençliği”nin “ilk dergisi” olması 
hasebiyle mühimdir. Sekiz sayı 
çıkan dergi, yeni bir ruh ve yüzle 
görünmek üzere kapanır.

Ardından, yine Ali Hışıroğlu’nun 
yayın yönetmenliğinde ve aylık 
periyodlar hâlinde, toplamda 
10 sayı çıkan Öfke Dergisi 
(1987), bir grup milliyetçi gencin 
kendini Büyük Doğu–İbda 
nisbetinde bağlı görüp çıkardığı 
Oluş Dergisi (1987) ve Nuray 
Zor, Fatma Parmaksız ve Esma 
Turan gibi isimlerin çıkardığı 

-hanımlar için- Elif Dergisi yayın 
dünyasında yerini alır. Ancak Elif 
Dergisi’nin ömrü, üç sayı gibi 
oldukça kısa sürer. 

Bu tarihte ve ileri dönemlerde 
çıkacak olan Büyük Doğu–İbda 
nisbetli dergilerin tamamında 
hanım yazarlara yer verilse de, 
Elif Dergisi’nden sonra –1994 
yılında Konya’da yine üç sayı 
çıkan ve Hülya Uyar, Gülçin 
Şenel, Gülsüm Yüksel gibi 
isimlerin yazdığı ve yayımladığı 
Kıyam dergisi dışında- müstakil 
bir hanım dergisi çıkmaz. 

Diğer taraftan, “Türban 
Hadisesi” olarak bilinen zulüm 
karşıtı açlık grevleri, gösteriler 
ve boykotlar -işin şerefi ilklere 
mahsus olmak üzere- bu 
dergilerin kadroları tarafından 
başlatılır. İstanbul Üniversitesi 
önünde başlayan açlık grevi 
ve gösteriler bir ânda bütün 
Anadolu’yu sararken söz 
konusu dergilerin sayfaları bu 
hadiselerle dolup taşar. 

Son Karar Dergisi 1988’in 
Mayıs’ında, Serdar Yücel’in Yazı 
İşleri Müdürlüğünde ve zaman 
zaman değişerek Kaya Balaban 
ve Ali Hışıroğlu’nun yayın 
yönetmenliğinde çıkar. İki yayın 
döneminde toplam 17 sayıya 
erişen derginin son sayısı Mart 
1990’da çıkar. 

Son Karar Dergisi’nin yazar 
kadrosu oldukça ilginçtir. 
Çünkü nasıl ki Büyük Doğu 
birçok kalemin yetişmesi için 
zemin oldu ve hatırı sayılır 
birçok yazar Büyük Doğu 
Mektebi’nden yetişti; yine Gölge 
Dergisi, İBDA’ya yıllar sonra 
çekirdek kadro hükmünde 
yol arkadaşlığı edecek fikir 
ve aksiyon adamlarına yuva 
oldu ise benzer bir durum Son 
Karar Dergisi için de geçerlidir. 
Dergide, ilerleyen dönemlerde 
hem İbda hem farklı çevrelerde 
ses getirecek çalışmalara imza 

atacak yazarların ilk nüveleri 
vardır: Ali Hışıroğlu, Mustafa 
Saka, Ali Osman Zor, Fatma 
Parmaksız, Av. Hasan Ölçer, Suat 
Ak, Hayreddin Soykan, Abdullah 
Kiracı, Yalçın Turgut, Süleyman 
Dal ve diğerleri. Diğer taraftan, 
Av. Harun Yüksel, Mevlüt Koç ve 
Salih Mirzabeyoğlu da yazılarıyla 
dergiye destek verir. 

Son Karar, ilmî bir hüviyetle 
hareket eder ve fikir, sanat ve 
aksiyon çerçevesinde meselelere 
yaklaşırken, aktüel mevzulara 
değinmekten de geri durmaz. 
Mesela şimdilerde gündemde 
özel bir yer tutan FETÖ 
mevzuuna 15 Aralık 1989’da 
yayımlanan sayısında söyle 
değinir: 

“Kundakçı ve pasifist söz ve 
tavırlarınla İslâm düşmanlarını 
güldüren ve efendilerini 
memnun edebilmenin 
hazzıyla (dış görünüşte ağlar 
ve ağlatırken) hakikatte için 
için “Gülen” sen!.. Evet, sen 
eşi bulunmaz bir ahmaksın 
ki bir insan hem ahmak hem 
Müslüman olsun; bu mümkün 
değil! Veya sinsi bir hain!!” (Son 
Karar Dergisi, Sayı 15, s. 17)

1989-1997 Dönemi: Genç Adam, 
Ak-Doğuş, Taraf ve diğerleri

Son Karar Dergisi’nin 
kapanmasının ardından, aynı 
derginin yayın yönetmeni Ali 
Hışıroğlu tarafından yepyeni 
bir yüz ve kadro ile Kararlı 
Genç Adam Dergisi çıkarılır. 
İlk sayısı Mayıs 1990, son 
sayısı Mayıs 1991 tarihli dergi, 
toplamda 6 sayı yayımlanır. 
Dergi başlığının hemen yanında 
“Allah Düşmanlarının Düşmanı 
Dergi” ibaresi dikkat çekicidir. 
Yayın Kurulunda İbrahim Köse, 
Yunus Akçamlı, İlhami Engin 
ve Fahri Balkanlı’nın olduğu 
derginin yazar kadrosunda Ünsal 
Zor, Faruk Bülbül, Olcay Oğuz, 
Ahmet Bıyıklı gibi isimler vardır. 

Kararlı Genç Adam’ın ilk 
sayısının önsözünde “Büyük 
Doğu–İbda” muhatablığında 
yayın yapan birçok derginin 
gayesini işaretleyen şu ifade 
oldukça önemlidir: 

“Kısacası biz; “Allah Resulünün 
âlemleri manto bürüyen eteğine 
tutunacak, ondan başka, hiçbir, 
tutamak, dayanak, sığınak, 
barınak tanımayacak ve onun 
düşmanlarını ancak kubur 
farelerine denk muameleye layık 
görecek bir gençlik!” olabilmenin 
ve oldurabilmenin mücadelesini, 
kavgasını ve eğitimini 
gerçekleştirebilme azmindeyiz.” 
(Genç Adam Dergisi, Sayı 1, s. 2)

Büyük Doğu dergilerinin 
teşkilatçı ruhu Kararlı Genç 
Adam Dergisi’ne de sızmıştır ve 
dergi aynı zamanda Genç Adam 
Grubu olarak teşkilatlanır; 
adına, mânâsına, izleyeceği 
strateji ve taktiğe, bünyesinde 
kimleri, nasıl barındıracağına ve 
temel ilkelerine dair deklarasyon 
çıkarır ve ilk sayıda ilan eder. 
Yazılar oldukça serttir ama buna 
rağmen gündem ve aktüalite 
peşinde vakit kaybetmez, 
hedefe kilitlenici “mücerred 
fikir” ikliminden payla yazılar 
yayımlanır. Dergi bünyesinde 
seminerler verilir.

“İbda Dergiciliği”nin olmazsa 
olmazlarından; fikir, sanat, 
edebiyat, siyaset iktisat ve 
ahlâk sahasında “ya tam olmak 
ya hiç” nev’inden varoluş 
cehdi göstermek, iş ve fikir 
üretmek... Ak-Doğuş Dergisi 
bu mânâda Kasım 1989’da 
başlayıp 1990 yazında 8. Sayı 
(7. ve 8. sayı tek sayı olarak 
çıkmıştır) ile noktaladığı kısa 
yayın hayatında destansı 
bir tarih yazmıştır. Mustafa 
Saka, Hayreddin Soykan, 
Sinami Orhan gibi isimlerin 
güdücülüğü ve yazarlığında 
çıkan derginin 8 sayısının 
tamamı rejim muhalefeti 

sebebiyle toplatılır. Derginin 
yazarları dönemin Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinde 
(DGM) yargılanır ve yıllarca 
sürecek mahkeme süreci 
ve mahkûmiyetler başlar. 
Ak-Doğuş Dergisi’ni gençlik 
gözünde cazibeli kılan, yüksek 
seciyeli fikir ve kullandığı 
kavgacı üslup yanında dergi 
isminin hemen yanında yer alan 
“Aylık İslâmcı Militan Dergi” 
alt başlığı ve içinde kaleşnikof 
sembolü bulunan bir amblemi 
mahyalaştırmasıdır. 

Ak-Doğuş sonrasında, 1990-1996 
arası dönemde, Ak-Doğuş’u 
çıkaran kadro tarafından iki 
haftalık ve aylık periyodlarla Ak 
Zuhur (1995, 5 Sayı), Tahkim, 
Yeni Tahkim ve Siyah Bayrak 
(1996-1997, 8 sayı) dergileri 
çıkarılır. Ardından, “Fikir Sanat 
ve Edebiyat” atölyesi olmaya 
talib Akademya Dergisi’nin yayın 
dünyasıyla buluşması…

1996 yılı Ocak ayında yayın 
hayatına başlayan üç aylık 
fikir-ilim-sanat dergisi 
Akademya, farklı bir tasarım 
ve “akademik” tarzda yazılar 
ile yayın dünyasına atılacaktır. 
Ancak bu o kadar kolay değildir, 
çünkü yazarlarının bir kısmı 
henüz Medrese-i Yusufiye’de, 
daha önce yazdıklarının bedelini 
ödemekte, çilesini çekmektedir. 
Ancak bütün bunlara rağmen 
dergi çıkacak ve hem de 
öncekilerden daha özel yazılarla 
görüneceklerdir. 

Kendisi aynı zamanda Ak-
Doğuş Dergisi güdücülerinden 
olan Hayreddin Soykan, 
Akademya’nın kuruluşunu şöyle 
anlatıyor: 

“Akademya dergisinin tohumu, 
kimi birkaç sene yatıp çıkmış, 
kimiyse yıllar sürecek cezaevi 
macerasının başlarında olan 
Ak-Doğuş, Ak-Zuhur ve Tahkim 
yazarları tarafından, 1994 

yılında Metris Cezaevi’nde atılır. 
Önceleri “Genç İbdacı Aydınlar 
Birliği Platformu” adını alan ve 
belli bir disiplinle fikir-ilim-sanat 
verimleri üretmeye başlayan 
grup, tahliye olan mensublarının 
aldığı bir kararla, İslâmî İlimler 
ve Sanatlar Araştırma Vakfı’yla 
işbirliğine gider ve 1996 yılı 
başında, Akademya adını 
verdikleri derginin ilk sayısını 
çıkarırlar.” (Akademya II. 
Dönem, Sayı 1, Ekim 2010, s. 3)

Jenerikte Sahibi ve Yazı İşleri 
Müdürü olarak görünen Ergun 
Oymak’ın yanı sıra, Burak 
Çileli, Hayreddin Soykan, Av. 
Harun Yüksel, Said Aykut, 
Selim Gürselgil, Yaşar Şadoğlu, 
Mustafa Saka, Sinami Orhan, 
Kenan Durdu, Mustafa Âşık, 
Süleyman Dal, Erdal Durdu 
ve Gülçin Şenel gibi isimler 
yazılarıyla dergiye destek 
verir. Dergi sadece klasik dergi 
yayıncılığı ile uğraşmaz, aynı 
zamanda sinevizyonlar gösterir, 
konferanslar tertip eder ve bu 
konferansların kaset çekimleri 
yapılarak daha çok kişiye 
ulaştırılması sağlanır.

Son iki sayısı toplatılan 
ve toplamda 12 sayı çıkan 
Akademya (I. Dönem) 28 
Şubat sonrası Müslümanlar 
üzerine estirilen teröre dik 
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duruş sergilemek ve madde ve 
mânâda kurtuluşu işaret etmek 
için Salih Mirzabeyoğlu’nun 
“1999 Kurtuluş Yılı” müjdesini 
11. ve 12. sayılarında kapak 
yapar; ardından tutuklamalar 
ve gözaltılar. Buna rağmen 11. 
sayısında üç baskı yapmak gibi 
önemli bir yayıncılık başarısı 
gösteren dergi, güdücülerinin 
28 Şubat darbecileri tarafından 
mahkûm edilmesi sebebiyle 
Ağustos 1999’da yayın hayatına 
son verir. 

28 Şubat’ın o kavurucu 
soğuğunda Büyük Doğu-İbda 
çizgisinde bir başka dergi daha 
vardır; Bedîiyyat. Umman 
Şahiner’in güdücülüğünde 
Ankara merkezli yayın yapan 
dergi, “Sanat ve Edebiyat” alt 
başlığı ve işlediği mevzular 
sebebiyle bir fikir sanat atölyesi 
görüntüsü verir. İlk sayısı 
Temmuz 1997’de çıkan dergi üç 
ayda bir yayımlandıktan sonra, 
Ağustos 1999’da 6. sayısı ile 
yayın hayatını noktalar. Harun 
Akdere’nin Sahibi ve Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü olduğu 
dergiye Hakan Yaman, Selim 
Gürselgil, Murat Küçük, Ömer 
Faruk Sorgun, Ufuk Soyhan gibi 
isimler katkıda bulunmuşlardır.

Bediiyyat dergisi, sanat ve 
edebî yazılar açısından oldukça 

zengindir; şiir, hikâye, eser 
tahlili, tiyatro ve senaryo yazımı, 
felsefe ve psikoloji... İlk sayıda 
dergi güdücüleri çıkış gayelerini 
“takdim” ederken şu ifadeleri 
kullanmış; 

“Sanat ve Edebiyat” 
dergiciliğinde, bahsettiğimiz 
Olması Gereken Tatbik 
Fikre ve bu Tatbik Fikrin 
Sanat Anlayışı ve Şiir İdraki 
örgüsüne NİSBET hâli olmadığı 
için tam bir keyfiyetsizlik 
hâkim… Bizatihi bu alandaki 
dergiciliğin muhtevasızlığından, 
kopukluğundan ve 
cevhersizliğinden bahsetmekten 
ziyade, “BEDÎİYYAT” olarak, 
nisbet mihrakımız üst dil-üst 
mânâ örgüsü İBDA’dan bir 
muhteva ve teknik farklılık 
belirtiyor olmamızın gerekçesi 
üzerindeyiz. (Bedîiyyat Dergisi, 
Sayı 1, s. 5-6)

Ve Taraf Dergisi… Yükselttiği 
mücadele çıtasının şimdi bile 
aşılmadığı, açtığı gediklerden 
oluk oluk insanların geçtiği, 
diktiği bayrağı indirmeye 
kimsenin cesaret edemediği, 
meşhur “Taraf Olmayan Bertaraf 
Olur” sloganıyla çıkan dergi. 

Taraf’ın her sayısı “olay” 
olmuş, neredeyse bütün 
sayıları toplatılmış, buna 
rağmen etkisi dünya çapında 
hissedilmiştir. Mütefekkir 
Salih Mirzabeyoğlu’nun ve 
onlarca “İbda”cının 1 Şubat 
1991’de gözaltına alınması ve 
tutuklanması vesilesiyle Mart 
1991 tarihinde aylık olarak yayına 
başlayan dergi, 1994 Haziran 
ayından itibâren haftalık 
olarak çıkmaya başlamıştır. 19 
sayısı aylık olarak çıktığı, 36 
sayısı ise haftalık olarak çıktığı 
bu dönemde, hemen daima 
toplatılmıştır. Daha baskıya bile 
girmeden hakkında toplatma 
kararı çıkartılan derginin yapılan 
baskılar neticesi 1995’te yayınına 
son verilir. Yayın kurulunun her 

bir üyesi hakkında 100 küsur 
dava açılır; okur ve temsilcilerine 
dönük Türkiye çapında 150’yi 
aşkın tutuklama yapılır. 

Yıllar sonra (3 Eylül 2006) 
şehid edilen ve Taraf’ın yazar 
kadrosunda bulunan İsmail 
Ağa Çevresinden Bayram 
Ali Öztürk’ün Taraf Dergisi 
yazıları ve yine Taraf Dergisi’ne 
büyüklerin destekleri ile ilgili 
olarak, derginin güdücülerinden, 
aynı zamanda İbda Davasının 
samimi ve sadık bağlılarından 
Kâzım Albayrak şunları söylüyor: 

“İmam-ı Rabbâni’nin Şiilikle 
ilgili 9 dergi sayfası tutan 
uzun bir mektubunu Şehid 
Bayram Ali Hoca tercüme 
ediyor ve Taraf’ta yayınlanmak 
üzere bize gönderiyor. Biz de 
memnuniyetle yayınlıyoruz. 
Hoca Efendi Ehl-i Bid’ate karşı 
mücadele için Taraf dergisini 
kurslarda dağıttırıyordu. (…) 
Ayrıca Adıyaman illerinde 
bulunan Nakşibendi yolu 
şeyhlerinden Muhammed 
Raşid Efendi Hazretleri de 
(Seyda Hazretleri) İstanbul’daki 
müridlerine “Taraf’la ilgilenin, 
yardımcı olun” emrini veriyordu. 
Bazı zayıf imanlılar ve fitne 
tabiatlılar çatışmaların olduğu 
bu demlerde İmam-ı Rabbanî’nin 
Mektubat’ının okunmasına ara 
verilmesini istiyor ve Mahmud 
Efendiye kadar isteklerini 
ulaştırıyorlar. Efendi ile görüşen 
Bayram Ali Hoca, yoluna 
devam etmesi emrini alıyor. Ve 
Bayram Ali Hoca Mektubat’tan 
sadeleştirdiği Şiilikle ilgili uzun 
bir mektubu, Şiilerle yaşanan 
çatışmalar üzerine Yavuz Sultan 
Selim’in posterini kapağına 
koyan Taraf Dergisi’ne yolluyor 
ve Abdülhak Doğru müstear 
adıyla da bir takdim yazıyordu. 
Adı geçen yazı Taraf Dergisi’nin 
Ekim 1991’de çıkan 8. sayısında 
yayınlanmıştır.” (Baran Dergisi, 
Sayı 28)

Büyük Doğu–İbda dergilerinin 
karakteristik özelliklerinden 
birisi şudur ki; görüşüne 
bakılmaksızın herkesle röportaj 
yapılabilir, hatta söylenen söz 
yayın politikasına ters olsa bile 
sansür edilmez ve yayımlanır. 
Taraf bu mânâda onlarca 
röportaj ile doludur. Diğer 
taraftan, bu röportajlarla gelen 
ilgi sebebi ile derginin farklı 
dünya görüşüne sahip geniş bir 
okur kitlesi oluşmuştur.

Sahibi ve yazı işleri müdürü, 
genel yayın yönetmeni, 
yayın kurulu ve yazarları, 
tutuklamalar, baskılar ve cezalar 
sebebiyle zaman zaman değişen 
derginin bir dönem Sahibi ve 
Yazı İşleri Müdürlüklerini Kâzım 
Albayrak ve Esma Turan (Yazı 
İşleri Müdürlüğü), Genel Yayın 
Yönetmenliğini Abdullah Kiracı 
ve Ali Osman Zor yapar. Yayın 
Kurulunda bir dönem Ahmet 
Cemgil, Serdar Yavuz, Suat 
Aksoy, Akın Albay varken, bir 
başka dönemde Yaşar Şadoğlu, 
İbrahim Kapucu, Abdullah 
Kiracı, Mehmet Dicleli ve Selim 
Gürselgil vardır.

Ve kapaklar… 

Taraf Dergisi’nin kapakları 
tam anlamıyla klasik devrim-
direniş örneğidir. 90’lı yıllarda 
İslâmcı kimlikle nefes almak 
neredeyse imkânsızdır. Haçlı 
zihniyeti Irak’a saldırıyor 
ve oluk oluk Müslüman 
kanı akıyordu. Cezayir’de, 
Tunus’ta, Afganistan’da durum 
karmakarışıktı, 1989’da çözülen 
ve çöken SSCB’nin bıraktığı 
boşluk kimse tarafından 
doldurulamıyor ve ABD şımarık 
bir çocuk gibi sağa sola saldırıp 
kan kusturuyordu. Ülkede bir 
koyup üç alma(!) politikaları 
revaçta ve buna itiraz eden 
Müslümanlar tutuklanmakta, 
takibe uğramakta ve baskı 
altında çalışamaz, iş üretmez 
hâle getirilmekteydi. Ülkede 

İRTİCA yaygarası kesintisiz 
bir engizisyon aracı olarak 
sürmekteydi. 

Böyle bir dönemde, bedeli ne 
olursa olsun denilerek çıkan 
Taraf Dergisi, dikkat çeken 
kapaklara ve dosya konularına 
imza atar. ABD’nin Irak’ı işgali 
sonrası Türkiye’de gelişen 
olaylar vesilesi ile “1992 İhtilal 
Provaları”; Cezayir direnişi 
vesilesi ile “Şeriat İçin Silahlı 
Mücadele”, “Bağımsız Birleşik 
İslâmî Devlet”, “Sokağı Kurtar 
Şehir Kurtulsun, Şehri Kurtar 
Vatan Kurtulsun”; Filistin’de 
gündemden hiç düşmeyen 
Yahudi zulmü vesilesiyle “Doğal 
Düşman İsrail” ve diğerleri…

O yıllarda dergide yayımlanan 
yazılar yahut röportajlar, sonraki 
yıllarda hem gündemi belirler 
hem de gündeme ışık tutar. 
Bunlardan biri, şüphesiz, Kürt 
Ulusalcılarına ait Zend Press 
ajansından Faik Bulut’un Salih 
Mirzabeyoğlu ile yaptığı ancak 
tam metnini yayımlamadığı 
“Bütün Yönleriyle Kürt Meselesi” 
başlıklı röportajdır. 1 Ekim 1992 
tarihli 17. sayısında kapaktan 
duyurarak bu röportajı 
yayımlayan Taraf toplatılır. Fakat 
röportaj kitaplaşarak günümüze 
kadar gelir. Bugün gelinen nokta, 
RÖPORTAJDA İŞİN TAHLİLİ VE 
ÇÖZÜMÜ NE İSTİKAMETTE İSE 
O’dur.

Dergiye yazı verenler arasında 
Av. Harun Yüksel, Selim 
Gürselgil, Süleyman Dal, Handan 
Özduygu, Ali Osman Zor, Ünsal 
Zor, Mevlüt Koç gibi isimler 
vardır. Dikkat çekici bir husus, 
çok sayıda müstear olması 
sebebiyle bazı yazıların kim 
tarafından yazıldığının tesbitinin 
“şimdilik” zor olmasıdır. 
Ancak derginin Erzurum, Van, 
Antep, Maraş, Ankara, Bursa 
ve İstanbul’dan yazarlarının 
olduğu görülmektedir. Kimi 
zaman mektupla, kimi zaman 

işkence hatıraları yahut 
operasyon haberleriyle, kimi 
zaman da bölgelerinde vuku 
bulan haberleri “muhabirlik” 
şeklinde aktarmaları ile bu 
görülmektedir.

Ve Taraf Dergisi ile ilgili önemli 
bir ayrıntı; dergi okur ilişkisi 
mektuplaşma bakımından 
ileri seviyededir. Hem 
temsilcilik-şube ve büro olarak 
yaygınlaşma, hem de “kalpten 
kalbe köprü” babında toplayıcılık 
sağlaması sebebiyle, okurdan 
gelen mektuplar dergide 
yayımlanır ve cevaplanır. Bu ise 
“teşkilatlanma ve şuurlanma” 
etkileşimini ve hızını artırır.

Taraf Dergisi’nin çıktığı günlerde 
tek sayılık “dev” bir dergi çıkar 
Konya’dan. Devliği, meydan 
okuyuşundadır. Mirzabeyoğlu 
başta olmak üzere onlarca 
kişinin gözaltına alınıp (1 Şubat 
1991) ağır işkencelerden sonra 
cezaevine atıldığı bir dönemde, 
müthiş bir gözü karalıkla 
Akın Yolu adlı dergiyi çıkarır 
Kerim Bozdağ. Mart 1991’de 
çıkan Akın Yolu Dergisi’nin 
kapağında, “Salih Mirzabeyoğlu 
Tutuklandı!.. –Akın başladı sürer 
/ Hangi kahpe düşleri saklarsa 
saklasın gece / Ne zindan 
korkusu / Ne ölüm duygusu” 
yazar. Dergi kısa süre sonra 
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kendiliğinden kapanır.

Bürolaşma veya cepheleşme, 
Büyük Doğu-İbda bünyesinde 
çıkan dergilerin genel 
karakteristik özelliğidir. Bazen 
birbirinden habersiz, bazen 
komşuluk derecesinde ilişki 
ama hiyerarşik bağ yok. Sadece 
aralarında “dünya görüşü” 
bağlılığı mevcut ve bu yüzden, 
çok farklı mizaç hususiyetleri 
belirmekte... Yeni Tahkim de 
bunlardan biridir. 

94-95’li yıllarda yayımlanan 
dergi kısa süreli fakat oldukça 
sert bir dille çıkar. Ancak aynı 
dönemde, ondan daha sert ve 
sistem muhalefeti tartışılmaz 
derecede yüksek olan bir dergi 
daha vardır; Akıncı Yolu Dergisi… 

1995-1996 yılları arasında 
yayımlanan Akıncı Yolu, 20 
sayı boyunca yayımladığı 
yazılar, bildiriler, savaş üzerine 
yazılar, gerilla taktikleri ve 
sokak mücadelesini körükleyen 
“eylemci dili” ile gözü kara 
bir pervasızlıkla rejime karşı 
muhalefet hareketini sürdürür. 
İlk sayısı 1 Mayıs 1995’te çıkan 
dergi, 1 Ocak 1997’de son sayısını 
çıkarır. Bu tarih aynı zamanda 
o meşhur ve meş’um 28 Şubat 
kararlarının alındığı 28 Şubat 
1997’nin hemen öncesidir. 

Derginin çıkış amacı ve ölçülerini 
ilk sayısında “Akıncı Yolu” 
başlıklı yazıdaki şu ifadeler ele 
vermektedir: 

“İslâma Muhatap Anlayış Büyük 
Doğu-İbda’dır. Kurtuluş Yolu 
Ehl-i Sünnet Yolu’nun çağımızda 
yürüyen hâli İBDA’dır. Kurtuluş 
Yolu’nun dışındaki Ehl-i Bidat 
yollarla bir ilgimiz yoktur. 
Akıncının yolu, Ehl-i Sünnet 
Yolu’dur. Kurtuluş Yoludur… 
Baş Muhabbet kutbumuz; Allah 
Resûlü ve O’nun yolundan 
gidenlerdir.(…) Baş nefret 
kutbumuz… 70 yıl önce İslâm’ı 
yıkan, küfrün resmi olan şahıs 
ve rejimde görür.” (Akıncı Yolu 
Dergisi, Sayı 1, s. 3)

Çıkan sayılarının neredeyse 
tamamı toplatılmış olan 
derginin güdücüleri ve 
yazarlarının birçoğu 28 Şubat 
kararlarından önce ve sonra 
estirilen FETÖ’cü ve kökü 
dışarıda örgütlü, brifingli 
yargı kararları ile onlarca 
yıl mahkûmiyet almıştır. O 
dönemin çilesini mahkûmiyet 
hâlinde hâlihazırda bile 
sürdürenler mevcuttur. 

Akıncı Yolu’nun yazarları 
arasında Burak Çileli, Ömer 
Eroğlu, Adı Belli, Burhan 
Demirkol, Faruk Akıncı, 
Abdulhamid Yıldız, Murad Salih, 
Haşim Eroğlu gibi kimi müstear 
kimi asıl isimler varken, Sahibi 
ve Yazı İşleri Müdürlüğünü 
Yahya Yıldırım, Hukuk 
Müşavirliğini ise Hasan Ölçer 
yürütür. Yayın Kurulunda ise 
Yunus Kaplan, Muzaffer Çağlar, 
Seyfi Erdoğan, Ömer Salih, Ali 
Karademir bulunmaktadır.

Akıncı Yolu Dergisi de, aynı 
dünya görüşüne bağlı birçok 
dergi gibi tabloid boyda 
çıkar, tek farkla; bu defa 
dergiden daha çok gazeteyi 
andırmaktadır dergi. Hem 
Büyük Doğu–İbda bağlılarının 

eylem haberleri, hem 
güncel haberler, hem dünya 
Müslümanları ile ilgili mevzular, 
sahifelerde bir gazetede 
yayımlanırmışçasına sunulur. 
Bazen 4, bazen 8 sayfalık 
tabloid boyda (katlamalı 16 
yahut 32 sayfa eden) kitapçık 
tarzında “ek”ler de verilir. Bu 
ekler daha çok mücadele şekline 
ve eğitimine dönüktür. Yine, 
Gölge Dergisi’nde olduğu gibi 
posterlere de rastlamaktayız. 
Çeçenistan mücadelesinin 
öncülerinden Şamil Basayev’in 
posteri bunlardan biridir.

1999’a Doğru ve Sonrası: 
Furkan, Akademya, Beklenen 
Nizam, Baran, Aylık

1999, bir dönüm noktasıdır. 
Dergicilikte değil; emperyalizme, 
işgale ve sömürüye karşı 
direnişte. Merkezde Batı 
olmak üzere ABD-İngiltere-
Siyonizm ortak operasyonu 
olarak 28 Şubat’ta fiilî olarak 
başlatılan ülkeyi topyekûn 
işgal ve Anadolu’yu İslâm’dan 
ve Müslümanlardan arındırma 
teşebbüsüne tepki -hâlihazırda 
süren mücadeleye ek olarak- 
darbecilerin hiç beklemediği 
bir motivasyon ve güçle Salih 
Mirzabeyoğlu tarafından “1999 
Kurtuluş Yılı” ilan edilerek verilir. 

Fikrini ve davasını tehlikeye 
atma pahasına, canını ve 
mülkünü kaybetme pahasına 
Anadolu başta olmak üzere 
Ümmet için büyük bir risk alır 
Mirzabeyoğlu. Büyük Doğu–İbda 
bağlılarında eskiye göre çok 
daha yüksek seviyede ve çeşitli 
direniş örnekleri belirir. 28 Şubat 
darbecileri panikler ve korkar. 
Planlarını yavaşlatırlar, hepsini 
uygulayamazlar. Ancak bunun 
intikamını Mirzabeyoğlu ve 
bağlılarını ağır mahkûmiyetlere 
ve işkencelere tâbi tutarak 
alma yoluna giderler. Ancak 
olan olmuş, darbenin tekerine 
çomak sokulmuş ve akış 

tersine çevrilmiştir. Bugün 
Müslümanlarda yaşanan 
rahatlığın ve özgüvenin bir 
sebebi de Mirzabeyoğlu’nun bu 
mânâda kendini fedâ edişidir. 
“Metris Zaferi” diye dergilerde 
mahyalaştırılan dik duruş ve 
ardından gelişen hadiseler hep 
bu dönemde yaşanmıştır.

1999’a doğru ve sonrası şeklinde 
başlık atmamızdaki gaye, bu 
heyecanı duyan gençliğin ve yine 
Büyük Doğu–İbda bağlılarının 
çıkardığı dergileri, ürettiği 
fikirleri ve ortaya koyduğu 
eylemliliği iyi okumak ve 
anlamak içindir.

Akademya ve Furkan, onca 
baskıya rağmen dönemin önde 
gelen dergilerinden olmuştur. 
Ancak gözden kaçırılmaması 
gereken dergiler arasında, 
bilhassa 2000’li yıllardan sonra 
gösterdiği yüksek performansla 
İbda Dergiciliği tarihinde özel 
yerleri olan Yeni Nizam ve 
Beklenen Nizam (2001-2003), 
Haberci (2000-2001) ve Kaide 
(2005) dergileri de vardır. 
Bunların bir kısmının yayını 
zaman zaman engellenir. Mesela 
Ali Osman Zor’un güdümünde 
7 sayı çıkan Kaide Dergisi’nin 
haftalık çıkmasına ve “kanunlara 
uygun dergi çıkaracağız” 
temennisi ile hareket edilmesine 
rağmen bazı sayıları toplatılır. 

Kaide’nin çıkış sebebi, dergi 
muhtevasına bakılınca, 
“Mirzabeyoğlu’na yapılan 
Telegram işkencesini duyurmak” 
şeklinde görülmektedir. Zaten 
isim olarak dönemin şartlarında 
oldukça dikkat çekici bir isim 
seçilmesi de “El-Kaide’den 
mülhem Kaide”, bu mânâda 
bir gonk çalmak içindir. Dergi 
künyesinde Sahibi ve Yazı İşleri 
Müdürü olarak Aydın Alkan 
görünürken, derginin gayesi ilk 
sayının takdim yazısında şöyle 
açıklanıyor: 

“Baş Nefret Kutbumuz 
Hristiyan–Yahudi ve Batı 
emperyalizmidir. Kemalizm’i 
de Özalizm ve uzantılarını da 
sadece emperyalist planlara 
uygulama alanları açan bir 
paravanadan ibaret görüyor ve 
ulusalcı-batıcı kutuplaşmanın 
gerçekliğine inanmıyoruz.” 
(Kaide Dergisi, Sayı 1, s. 2)

Diğer tarafta, İkideniz Dergisi, 
“İbda Dergiciliği” tarihinde 
ilginç ve farklı tasarımı ile 
dikkat çeker. Dergilerin önemli 
kısmı tabloid boy yahut klasik 
dergi tiplemesinde çıkarken, 
yeşilimsi ve farklı bir kâğıt ile 
çıkan İkideniz, ilk sayısında 
“Önemli Olan Buradayken 
Orada Olmak!” kapak yazısını 
muhtevasında işler. Aynı başlıklı 
yazıda “Dergicilik Ahlakı” 
diyebileceğimiz ve gayeyi 
de gösterici şu ifadelere yer 
verilmiştir: 

“Bu şuurla yola çıkarken, her 
şeyi yeniden keşfetmeyi… 
Apaçık bir kötüye bile kötü 
demeden önce; niçin kötü 
olduğunun gerekçelerini ortaya 
koymağı, temellendirmeği… 
Edebiyatıyla, fen ve keşiflere 
bakışıyla, tiyatrodan şiire kadar 
her branşıyla bu seviyede ele 
alacağız.” (İkideniz Dergisi, Sayı 
1, s. 5). 

1 Kasım 2014’te yayın hayatına 
başlayan İkideniz’in Sahibi ve 
Yazı İşleri Müdürlüğünü Ümit 
Elönü yapar. Yayın Kurulunda 
Uğur Yaman, Levent Özrenk, 
Enbiya Coşkun, Rukiye Şenel 
vardır. Yazarları arasında Cemil 
Şahin, Mustafa Seçkiner, Sezai 
Kırlangıç, Selim Gürselgil, Yusuf 
Erbil, Hayreddin Soykan, Gülçin 
Şenel, Hakan Yaman ve Dr. Hakkı 
Açıkalın gibi isimler bulunur. 
Siyasî meselelere neredeyse 
hiç girmeyen dergi, “Aylık 
Fikir Sanat Dergisi” spotuna 
liyakat hâlinde, fikir ve sanat 
yazılarından taviz vermez. İkinci 

sayıda Arda Kılıç’ın “Matematik 
ve Sanat”, Uğur Yaman’ın 
“Kant’ın Ahlak’ı”, üçüncü sayıda 
Mustafa Seçkiner’in “Ahlak’ın 
Değişmezliği”, Sinami Orhan’ın 
“Hüsn-ü Hat Üzerine Bilgiler”, 
altıncı sayıda Hakan Yaman’ın 
“Şiirde İki ‘Yeni’ Hastalık”, 
dokuzuncu sayıda İpek Fırat’ın 
“Kelimenin Ruhu Var mıdır?” 
yazısı bunlardan bir kaçıdır. 

Akademya dergisinin 28 Şubat 
şartları sebebiyle çıkamadığı 
2001-2005 arası dönemde 
çok ses getirici yayınlar yapan 
Akademya’ya Doğru internet 
sitesinin son döneminde 
editörlüğünü yapan ve mahkeme 
kararıyla kapatılan bu site 
sebebiyle DGM’de yargılanan 
Ümit Elönü’nün, 2007 yılına 
kadar 11 sayı çıkan İkideniz 
dergisinde, yeni yazarların 
yanı sıra özellikle söz konusu 
sitenin yazarlarının çalışmalarını 
değerlendirme imkânını 
değerlendirdiği görülür. 

Furkan Dergisi

Ve “İçtimaî ve Tasavvufi” 
nitelikli, Saadeddin 
Ustaosmanoğlu güdümündeki 
Furkan Dergisi… 

Samimi ve sadık, Büyük 
Doğu–İbda bağlısı, İsmail Ağa 
çevresinden… Malûm olduğu 
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üzere, İbda bir cemaat yahut 
grup değil, bir dünya görüşü, 
bir sistem, bir terkibî hükümler 
manzumesinin adıdır. Farklı 
cemaatlerin mensubu olup 
da kendilerini İbda nisbetinde 
değerlendirenler olabildiği gibi 
farklı tarikatların ehli de İBDA 
dünya görüşünü benimseyerek, 
anlayışını zenginleştirebilir; 
eşyaya ve hadiseye tatbik 
edebilir. Furkan Dergisi’nin bu 
mânâda orijinal bir tarafı vardır.

İlk sayı, Ağustos 1995… Dönemin 
siyasî atmosferinde “Milli 
Görüş”çü izler dergi yazılarına 
da yansır. Henüz larva dönemi 
denebilecek bu ilk dönemde 
çeşitli denemeler göze çarpar. 
Cübbeli Ahmet ve Mehmet Talu 
gibi isimler yazar kadrosundadır. 
Şubat 1997’ye kadar süren 
bu dönem, dergi kadrosuna 
Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun 
katılması ile değişir. İlk yazısı 28 
Şubat Darbesiyle aynı döneme 
gelen Ustaosmanoğlu, dergiye 
yepyeni bir ruh vermeye ve fikir 
aşılamaya başlar. Darbeye karşı 
direniş, kapaktan gösterilir. 
Haziran’la birlikte soruşturmalar 
başlar ve derginin Yazı İşleri 
Müdürü Selim Al, 6 ay hapisle 
cezalandırılır. Artık Furkan 
Dergisi’nin bazı sayılarını 
toplatmak ve soruşturma açmak 

rutin işlerden olur. Bu dönemde 
Cübbeli Ahmet ve Mehmet Talu 
“radikal” olduğu gerekçesiyle 
dergi ile yollarını ayırırlar. 
Diğer taraftan, Mahmud 
Ustaosmanoğlu Hazretlerinin 
damadı Hızır Ali Muradoğlu, 
Mart 1998’te ilk yazısı ile 
derginin yazar kadrosuna dâhil 
olur. Bu durum, şehid edildiği 17 
Mayıs 1998 tarihine kadar devam 
eder. 

1999 yılında DGM’nin “brifingli 
yargı” kararıyla kapatılan dergi, 
Ruhu’l Furkan adıyla yoluna 
devam etmek ister; ilk sayısını 
çıkarır, toplatılır. İkinci sayısı 
daha matbaada iken toplatılır ve 
2000 yılında tamamen kapatılan 
dergi ancak Şubat 2006’da Yeni 
Furkan dergisi olarak yayın 
dünyasına tekrar merhaba der. 
Bu süreci, derginin Sahibi ve 
Yazı İşleri Müdürü olan Ümit 
Elönü “Hâlidî Yürüyüşümüz 20. 
Yılında” başlıklı yazısında şu 
şekilde anlatır: 

“Dergimizin Genel Yayın 
Yönetmeni Saadeddin 
Ustaosmanoğlu, yasa 
değişikliğiyle 7 yıllık zindan 
hayatının ardından Bolu F Tipi 
Cezaevi’nden tahliye olur. Tarih: 
Eylül 2005… Dergi çıkarmak için 
istişareler, zemin yoklamaları 
ve Ehlullah’ın “istihare izni” 
akabinde görülen hayır kapılarını 
aralayarak Furkan’ı çıkarmaya 
niyet ettik. 28 Şubat darbesinin 
9. yıldönümünde, Şubat 
2006’da “Bismillah” dedik. 
Saadeddin Ustaosmanoğlu 
“1999” başlıklı yazısında hem 
1999 senesinin mânâsını 
anlatıyor hem de Furkan’ın 
atlattığı çeşitli badirelerden 
sonra dik duruşundan zerre 
taviz vermeden yoluna devam 
edeceğini müjdeliyordu: (…) 
Mânâ olarak 99’a kalbettiğimiz 
2006 yılının Şubat’ında Furkan 
yürüyüşünü ikinci defa, biiznillah 
başlatmış bulunuyoruz. 

Birinci Furkan yürüyüşünde 
nice badireler atlattık ve her 
badireden sonra yeni bir nefes, 
yeni bir soluk olarak yankımız 
devam etti. Yüklü para cezaları, 
uzun hapisler, tehditler 
vesaire hepsi vız geldi. Bütün 
sermayemiz dik duruşumuza 
dik duruşlarıyla karşılık veren 
Furkan okurlarının şahsiyetli 
duruşlarıydı…” (Furkan Dergisi, 
II. Dönem, Sayı 53, s. 45)

İki aylık olarak planlanan 
dergi -bazen uzun aralıklar 
vermesine rağmen- hâlen 
yoluna devam etmektedir. 
Aralık 2016 itibariyle 55. sayısını 
çıkaran derginin Genel Yayın 
Yönetmenliğini Saadeddin 
Ustaosmanoğlu yapmaktadır. 
Derginin değişmeyen muhtevası, 
Efendi Hazretlerinden (Mahmud 
Ustaosmanoğlu), 2006’da şehid 
edilen Bayram Ali Öztürk’den 
ve 1998’de şehid edilen Hızır 
Ali Muradoğlu’ndan iktibas 
edilen yazılardır. Diğer taraftan 
Mustafa Saka, Mustafa Âşık, 
Sinami Orhan gibi köklü 
yazarların yanında, Melikşah 
Sezen ve Erdem Öztaşa gibi genç 
yazarlar da vardır.

İlma’ Dergisi

Fikir, sanat ve edebiyat 
sahasında oldukça kaliteli ve 
seviyeli bir dil kullanan üç aylık 
İlma’ Dergisi, Mayıs 2007’deki 
ilk sayısından bugüne 6 sayı 
çıkabilmiştir. Her sayısında bir 
dosya çalışması yapan derginin 
seçtiği dosya çalışmaları “Yeni 
Fizik, Hayat-Sayı-Matematik, 
Roman, Kriz, Teknik” gibi 
akademik çevrelerin üzerinde 
durduğu mevzulardır. Sahibi ve 
Yazı İşleri Müdürlüğünü Ahmet 
Celil Civan’ın yaptığı derginin 
yazarları arasında Mehmet 
V. Kaya, Halil Aktaş, Osman 
Temiz, Cem Türkbiner, Necip 
Müftüoğlu, Zeynel Abidin 
Danalıoğlu vardır. 

Ortaya konulan performansa 
bakıldığında, İlma’ Dergisinin 
temel gayesinin Büyük Doğu-
İbda entelijansiyasını yetiştirmek 
olduğu göze çarpmaktadır. 
Aktüel meselelerden titizlikle 
uzak duran dergi, genel okuyucu 
tarafında anlaşılmama riskini de 
göze alarak, akademik nitelikte 
yazılara yer verir. Bu çerçevede 
“İbda Dergiciliği” tarihindeki 
konumu son derece özgündür. 

Tahkim ve Adımlar

Büyük Doğu–İbda nisbetinde 
ortaya çıkan dergiler dış yüzden 
“kavga dergisi” gibi görünse de, 
sanat, edebiyat, matematik, 
fizik, biyoloji, tarih, sosyoloji, 
psikoloji gibi sahalarda fikir 
üretmekten hiçbir zaman 
geri durmamışlardır. Üstelik 
bu durum, zaman zaman 
“anlaşılmazlık” bahanesi ile 
okur yahut sempatizan kaybına 
sebeb olsa da “mücerred fikir 
davası” olarak adlandırılan fikir 
teknesinin dışına çıkmamışlardır. 
Siyasî olarak çıkan dergiler bile 
muhtevasının büyük bir kısmını 
bu alanlara ve bu alandaki 
yetiştiricilerin yazılarına ayırırlar.

Bu çerçevede arayış, 
“seferberlik” hâlini 
almadığındandır ki bazen 
sadece iki sayı çıkan ve sonra 
kendiliğinden kapanan dergiler 
de mevcuttur. 1990’larda Ak-
Doğuş, Ak-Zuhur, Akademya 
çizgisi kadrolarınca çıkartılan 
Tahkim dergisinden ayrı olarak, 
Altay Siyasî Araştırmalar 
Derneği Başkanı Hasan Kapar 
güdümündeki bir kadro 
tarafından 2012 sonunda 
çıkartılan Tahkim Dergisi 
bunlardan biridir ve sadece 
iki sayı çıkmıştır. İmtiyaz 
Sahibi olarak Ömer Kama’nın 
göründüğü derginin yazarları 
arasında Selim Gürselgil, Sedat 
Bulut, Bedri Gencer, Süleyman 
Toker, İsmail Hakkı Altuntaş 
gibi isimler vardır. Tahkim, iki 

sayılık ömrüne rağmen, şiir 
çalışmalarının yayımlandığı az 
sayıdaki dergilerdendir.

Son sayısı Nisan 2015’te 
yayımlanan Adımlar ise, Ekim 
2014 tarihinden bugüne, 
düzensiz olarak 7 sayı çıkmıştır. 
Genel Yayın Yönetmenliğini Ali 
Osman Zor’un yaptığı dergide 
Bâki Aytemiz, Tufan Ersöz, 
Zeliha Arslan, Cem Türkbiner, 
Hakan Yaman, Av. Ahmet 
Arslan, Ünsal Zor gibi isimler 
vardır. 

Adımlar’ın muhtevası, aktüel 
ve siyasî meselelere dönük 
yoğun eleştirilerle birlikte, İBDA 
dünya görüşü zaviyesinden 
tekliflerle ve tahlillerle doludur. 
Dil ve üslup oldukça serttir. 
Dergi, tesiri bakımından 
geniş bir kitleye hitap eder. 
Bunun neticesi olarak, dergi 
kadrosu, Kâğıthane’deki yayın 
merkezlerinin İslâm düşmanı 
vatan hainleri tarafından 
bombalanması (25 Mart 2015) 
sonucu yazarlarından Ünsal 
Zor’u şehid verir. İlk sayısının 
kapağı “İşgal ve Telegram” olan 
derginin son sayısının kapağında, 
şehid Ünsal Zor ve ailesinin 
resmi ile birlikte Mütefekkir 
Salih Mirzabeyoğlu’nun “Ünsal 
Zor… Ahirette komşu olmayı 
dilediklerimden” sözü vardır.

Baran Dergisi

Baran Dergisi, “İbda Dergiciliği” 
noktasında -Büyük Doğu 
Dergisi’ni ayrı bir yere koyarsak- 
en uzun soluklu dergi olma 
özelliğini taşımaktadır. Haftalık 
yayın yapan dergi, yayın hayatına 
başladığı 11 Ocak 2007’den 29 
Aralık 2016’ya kadar 520 sayı 
çıkmış ve hâlihazırda yayınını 
sürdürmektedir. 

Baran’ın düzenli yazarları 
arasında –son eserleri önce 
Baran’da tefrika edilen- Salih 
Mirzabeyoğlu, Kâzım Albayrak, 
Abdullah Kiracı, Salim 

Muhammed (Çakal Carlos), 
Fatih Turplu, Ömer Emre 
Akcebe, Osman Temiz, Gülçin 
Şenel, Sezai Kırlangıç vardır. 
Derginin mevcut jeneriğinde 
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü 
olarak M. Bilal İnci’yi, Yayın 
Kurulu’nda Kâzım Albayrak, 
Nazif Keskin, Mevlüt Yılmazer, 
Adil Doğru ve Tuncay Aksoy’u; 
İdari Müdür olarak ise Fatih 
Turplu gibi isimleri görmekteyiz. 
Bu isimlerden birkaçı daha önce 
çıkmış “İbda Dergileri”nde de 
görülmüş yazarlardır. 

Baran’ın ilk sayılarından 
itibaren hem idarede hem 
yazar kadrosunda birçok isme 
rastlanmakta. Bunlardan dikkat 
çeken birkaçı şöyle; Kırgızistan 
Temsilcisi Dil Murat Güven, 
Ürdün temsilcisi ve Ortadoğu 
coğrafyası ile ilgili yazıları ile 
Defne Bayrak, Taraf Dergisi 
yazarlarından Ali Osman Zor, 
Furkan Dergisi güdücülerinden 
Saadeddin Ustaosmanoğlu ve 
Aydın Alkan, Cumali Dalkılıç, 
Mustafa Saka, Fazıl Duygun…

Baran, işlediği mevzular, kapak 
dosyaları ve görselleri ile hem 
siyasî hem içtimaî hayatta 
geniş tesirler bırakmaya devam 
ediyor. Sezai Kırlangıç, Baran’ın 
10. yılı vesilesiyle kaleme aldığı 
“Düşmesin Diye Bayrak, 10 Yıldır 
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Dimdik Ayaktayız!” başlıklı 
yazıda dergi hakkında şu bilgileri 
vermektedir: 

“11 Ocak 2007’de ilk sayımızı 
çıkarmışız. Hem de birçok 
kişinin başını kuma gömüp 
İslâm coğrafyasında estirilen 
Batı Terörünü görmezden 
geldiği ve Müslümanları şu 
yahut bu kusurlarından dolayı, 
ABD ve İsrail’in başını çektiği 
KÂFİR güçlere teslim etmeyi 
meşru gördüğü bir zamanda, 
ŞEHİD SADDAM HÜSEYİN’İN 
ŞEHADETİNİ SELAMLAYARAK 
sapık çağa meydan okumuşuz. 
Elbette çıkışımız bu vesileye 
dayalı iken gayemiz belli bir 
İDEOLOCYA’yı, yani DÜNYA 
GÖRÜŞÜ’nü cemiyetin 
kalbine, ruh ve fikir dünyasına 
yerleştirmekti. Yayın organı 
olarak kendimize seçtiğimiz bu 
faaliyet alanında Ehli Sünnet 
kaynaklı KIRMIZI ÇİZGİLERİ 
muhafaza etme kaydıyla 
kendimize mahsus bir usul ve 
üslub ile PROPAGANDA merkezi 
oluşturduk. Gayemiz, hem 
aktüel mevzularda, hem fikir, 
sanat ve aksiyon sahasında, hem 
de zühd ve ahlâk çerçevesinde 
İbda Mimarı’nın hayatıyla 
misallendirdiği ‘FİKRİ YAŞAMAK, 
YAŞAMAYI FİKİR BİLMEK’ 
davasını hayata geçirmekti. 

Bunda da ilk gaye; sağda solda 
adam aramak değil ÖNCE 
KENDİMİZ ADAM OLMAK, 
FİKRİ ÖNCE KENDİMİZE TATBİK 
ETMEK ve yaşarken yaşatmaya 
gayret etmekti. Genel ifade 
ile İŞ İÇİNDE EĞİTİM şuuru ile 
önce İDEOLOCYA’yı kendimiz 
yaşamak. Bu şuurla çıktığımız 
yolda şimdilerde birçok 
sahada Büyük Doğu-İbda dili 
konuşulmaya ve seslendirilmeye 
başlandı; bunda zerre miktarı 
dâhi katkımız varsa bize ne 
mutlu. Nihayetinde Baran 
Dergisi olarak Büyük Doğu-İbda 
çatısı altındaki hareketimiz, 
yaşadığımız asrın “KENDİNDEN 
ZUHUR DİYALEKTİĞİ”ne 
mutabık olarak, kendi istidat 
ve mizaç hususiyetleri benzer 
insanların bir arada bulunarak 
oluşturduğu “ÇEKİRDEK 
EKOLLER”den bir EKOL’dür.” 
(Baran Dergisi, Sayı 467)

Baran –teşbihte hata olmaz- 
amiral hüviyetinde bir profil 
çizmektedir. Çünkü İbda Mimarı 
Salih Mirzabeyoğlu’nun yeni 
eserleri her hafta Baran’da 
tefrika edilir. Bu sayede 
Mütefekkir’in fikirlerini henüz 
kitaplaşmadan okumak 
mümkün olabildiği gibi Baran 
Dergisi açısından da bir liyakat 
zemini oluşur. Dergi kadrosu 
Mirzabeyoğlu’nun yazdığı 
derginin önünü arkasını, en 
kaliteli yazılar ile doldurmak 
ister.

Aylık Dergisi

Aylık, Baran ile büro faaliyetini 
ortak yürüterek yayın yapan bir 
dergidir. İlk sayısı 1 Ekim 2004 
tarihinde çıkan Aylık, Ocak 2017 
tarihli 148. sayısı itibariyle 12 
yıldır çıkmaktadır. Dergi hem 
yazar çeşitliliği hem de muhteva 
olarak oldukça geniş ve kaliteli 
bir kadroya sahiptir. Büyük 
Doğu’lardan başlayan “işin ehli 
ile röportaj“ geleneği kendinden 
önceki dergilerde olduğu gibi 

Aylık Dergisi’nde de mevcuttur. 
Yayın periyodu itibariyle dergiler 
arasında en uzun soluklu olma 
başarısını sürdüren derginin 
güdücülüğünü Baran Dergisi’nde 
olduğu gibi Kâzım Albayrak, 
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürlüğünü 
ise M. Bilal İnci yapıyor. Yayın 
Kurulunda ise en son sayının 
(148) jeneriğine bakıldığında 
Mevlüt Yılmazer, Ömer Emre 
Akcebe, Bilgehan Eren, Faruk 
Hanedar isimleri görülmekte. 

Aylık, bir mektep hükmünde 
olup birçok kişinin yetişmesine 
vesile olan bir yayın organı 
vazifesi görmektedir. Yazar 
kadrosunda kimler yoktur ki? 
Mevlüt Koç, Fatih Turplu, Kâzım 
Albay, Ömer Emre Akcebe, 
Zeynel Abidin Danalıoğlu, 
Aydın Alkan, Necip Müftüoğlu, 
Burak Çileli, Sezai Kırlangıç, 
Osman Temiz, Burhanettin 
Yalçın, Cumali Dalkılıç, Abdullah 
Kiracı, Mahmut E. Duru, Yahya 
Yıldırım... Bu isimlerin yanında 
Faruk Hanedar, Taha İnci, Hanife 
Kındır, Zeynep Nurseli Güleç gibi 
genç yazarları da zikredebiliriz. 

Geniş bir dağıtım ağı (Yay-Sat) 
üzerinden, kemikleşmiş bir 
okur kitlesine ulaşan Aylık’ın 
muhtevasına baktığımızda, 
neredeyse ilgilenmediği, 
sarkmadığı hiçbir alanın 
olmadığını görürüz. Gıda ve 
İlaç Sanayii, Askerî Silah ve 
İstihbarat Dünyası, Mitoloji ve 
Din, Fıkıh ve Kelâm, İktisat ve 
İdare, Rüya İlmi ve Cifir, Fizik 
ve Matematik, Sanat Felsefesi, 
Müzik, Resim ve Sinema 
üzerine tahliller… Kendini 
Büyük Doğu–İbda çizgisine 
muhatab kabul eden bütün diğer 
dergilerin yapmaya çalıştığı 
gibi ideolocyayı bilfiil fikir, ilim, 
sanat, siyaset şubelerine tatbik 
etmeyi hedefleyen Aylık’ın dili 
bazen çok sert, bazen de oldukça 
mütevazıdır; “küfre karşı şedid, 
mümine karşı müşfik” ölçüsü 

esas alınmış gibidir. Sadece 
ülkemizde olan bitenler değil, 
dünyanın dört bir yanında 
yaşayan Müslümanlar ve farklı 
coğrafyalarda olan bitenler 
derginin mevzuudur. Bu yüzden 
Aylık’ın on bir yıla yayılan 
tüm sayıları oldukça zengin 
bir birikime ve arşiv değerine 
sahiptir.

Netice: Dergilerle de 
“Yürüyen” Büyük Doğu

Fikri yaşatmak, ancak onu 
çalıştırmakla mümkündür. 
Yani iş, eser, verim ve aksiyon 
üretmekle... Büyük Doğu–İbda 
da bir dünya görüşü hâlinde 
kitlelerin diline, aklına, kalbine 
ve gündemine girmek ve nüfuz 
etmek ister. Bütün fikirler için 
geçerlidir bu. Telkin ve tebliğ 
metotları bu mânâda önemli. 
Yukarıda isimleri geçen dergiler 
de bu metotlardan oldukça 
fazla istifade etmişlerdir. 
Nihayetinde “İbda Dergileri”, 
tefsir, siyer yahut fıkıh 
mevzularını dergileştirmemiş, 
ezbere tekrarlamamış, fakat 
bünyeleştirerek, yedirerek ve 
fikre dönüştürerek kitlelere 
sirayet davası gütmüştür. 

Diğer taraftan, Büyük Doğu–
İbda nisbetli dergilerde 
esasta birlik varken, usulde 
ayrılık(lar) olması mümkündür 
ve “ekolleşme” çerçevesini 
aşmadığı müddetçe de makbul 
görülen bu durumun “diyalektik 
anlamda” iş yapmayanı ayıklama 
gibi tarafı vardır. Ayrıca, mizaç 
ve yaklaşım hususiyetleri sebebi 
ile dergiler arasında farklı politik 
tercihler de olabilmektedir. 
Bu ise dergilerin yayınını, 
istikametini bağımsız çizebilme 
pratiğini getirmiştir. Bu sayede 
“dava taşını gediğine koyma” 
istikameti üzere, sürekliliği ve 
istikametten şaşmazlığı belki en 
dikkat çekici dergi zincirine sahip 
olunmuştur.

Reklam Meselesi 

Dergilerde göze çarpan en 
dikkat çekici hususlardan biri 
de reklâm mevzuudur. Büyük 
Doğu’dan başlayarak çıkan 
dergilerin neredeyse %90’ında 
ticarî ürün reklamı söz konusu 
değildir. Bunun olumlu tarafı 
olduğu gibi olumsuz tarafı 
da vardır. Nihayetinde dergi 
faaliyeti sermaye-para ile dönen 
bir iştir. Hele hele bir davanın 
dergisi şeklinde yürüyen bir 
nitelik varsa, reklam o dergi için 
“ilaç” demektir. Ama nedendir 
bilinmez, “İslâmcı” diye bilinen 
onca ticarî gelir sahibine 
rağmen, neredeyse hiç reklâm 
yoktur çoğu dergide.

Bir günlük gazeteye dönemeyiş 
de büyük bir eksikliktir. Büyük 
Doğu dergisinde başlayan 
deneme, orada kalıvermiştir. 
Sonrasında en sık periyotta çıkan 
dergi ise haftalıktır. 

Tabloid şeklinde, gazeteyi andırır 
haftalık dergiler muhteva ve 
kalıcılık açısından gazeteden 
çok farklı bir iz sürerler. 
Netice itibariyle İbda Dergileri 
davalarına hizmet ettiği noktada 
dergiciliğe özel bir önem 
vermiştir. Ancak durum öyle de 
olsa “telkin ve tebliğ vasıtası” 
günlük bir gazeteye yönelik 
ihtiyaç, ihmal edilemez önemini 
korumaktadır bizce.
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Karabatak Yayın Yönetmeni Ali Ural: 
“Bir derginin yaşaması veya ölmesi, 
okurun nitelik anlayışına bağlıdır.”
İki aylık edebiyat ve sanat 
dergisi Karabatak’ın yayın 
yönetmeni Ali Ural ile 
edebiyat dergiciliği üzerine 
söyleştik. 

Karabatak’ı bir edebiyat 
ve sanat dergisi olarak 
yazarları ve okurları 
nezdinde ayrıcalıklı kılmak 
için hangi hususlara özen 
gösteriyorsunuz? 

Karabatak Dergisi’nin 
ilk günden beri öncelikli 
hedefi, nitelikli edebiyat 
ürünlerini okurlarıyla 
buluşturmak olmuştur. 
Edebi çıtanın yüksekliği 

şair ve yazarların ürünleri 
için de bir güvencedir. 
Zira her sanatçı eserinin 
hangi eserlerle birlikte 
sunulacağını önemser. 
Edebiyat ağırlıklı olsa da 
Karabatak aynı zamanda 
bir sanat dergisi olup 
sinema, tiyatro, güncel 
sergiler hakkındaki yazıların 
yanı sıra görsel sanatlara 
da önem vermektedir. 
Çünkü göz de hakkını ister 
dergilerden. Bu nedenle 
görsel sanatlara müstakil 
olarak yer verdiğimiz gibi, 
yazı ve öyküleri de gerek 
orijinal fotoğraflarla 
gerekse o çalışmaya has 

özgün grafik 
tasarımlarıyla 
zenginleştiriyoruz. 

Dijital teknolojiler 
sayesinde 
okura ulaşma 
imkânlarının 
çeşitlilik arz 
ettiği günümüzde 
basılı dergiciliğin 
cazibesini 
kaybetmemesi için 
vazgeçilmezleri 
sizce neler 
olmalıdır?

En başta sanattan 
ödün vermeyen 

bir tavır... Bu, niteliği 
beraberinde getirir. 
Bunun ötesinde, edebiyat 
kimsenin peşinden koşmaz, 
çığırtkanlık yapmaz. 
Onu talep edenler arayıp 
bulmak zorundadır. Yani 
bir derginin yaşaması veya 
ölmesi, okurun nitelik 
anlayışına bağlıdır.

Dergilerin bir edebiyat 
okulu olarak işlevleri 
üzerinde durabilir miyiz? 
Sizce bir edebiyat dergisi, 
aracın mesajın yerini alıp 
amaca dönüştüğü (aracın 
içeriği belirlediği) bir 
mecra olma riskinden nasıl 
korunabilir? 

Dergi sahiplerinin duruşları 
belli olmalıdır. Söz konusu 
sanat/edebiyat ise taviz 
vermemelidirler. Edebiyat 
dergilerinin en büyük 
mesajı, yetkin ve özgün 
bir edebiyatı koruma 
ve yaşatma gayretidir. 
“Edebi” kriterlere uymayan 
çalışmaları yayımlamak, 
yazarına veya şairine 
haksızlık olur. 

Bilmeyen ya da daha 
az bilen kişiler olarak 
yeni kalemler dergilerin 
kapılarını çalarlar. 

Yayımlanma kıvamına 
gelmemiş bir çalışmaya yer 
vermek, hem edebiyatımıza 
bir darbedir hem de yazar 
veya şair adayının sanat 
yoluna. O yüzden yayın 
yönetmenlerinin inisiyatif 
kullanıp esaslı bir duruş 
sergilemeleri gerekir.

Sizce hakkı verilen bir 
dergicilik, hayatla 
hakiki bir bağ 
kurma gayretindeki 
edebiyatçılara, sanatçılara 
ya da edebiyat okuruna/
sanatseverlere ne tür 
katkılar sağlar?

Yazarını veya şairini okura 
ulaştırma ve tanıtma 
imkânı sağlar. Edebiyat 
cemiyetimizin bir 
geleneğidir aynı zamanda 
bu. Bir esere doğru yol alan 
sanatçıların saygın edebiyat 
dergilerinde çalışmalarının 
yayımlanması, âdettendir. 
Bu bakımdan dergiler, 
edebiyat sahnelerinin 
ilkidir.

İyi bir edebiyat okuru 
olmak isteyenlerin 
dergilerle; iyi bir edebiyat 
ortamı olmak isteyen 
dergilerin okurlarıyla 
ilişkisi nasıl olmalıdır? 

Okurlar, takip ettikleri 
dergilerini desteklemelidir. 
Edebiyat tarihimiz, sayısız 
başarılı dergilerle doludur 
ama ne yazık ki onları uzun 
ömürlü kılamamışızdır. 
Büyük emek ve titiz 
çalışmalarla ortaya 
çıkan dergileri yaşatmak, 
edebiyatımız adına bir 
borçtur. Asıl iş o yüzden 
okurundur. Onun talebi, 
derginin geleceğini belirler.

Karabatak, okurlarını 
ve yazarlarını memnun 
etmek için neler yapmayı 
(ne tür inovasyonlar 
geliştirmeyi) planlıyor?

Memnuniyet değil, sanattır 
esas olan. Bu yapılabiliyorsa 
başarı sağlanmıştır.

Söyleşi Söyleşi
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15 Temmuz’daki alçak 
darbe girişimi mecmua 
âleminde çokça işlendi. 
Konuyla alakalı makaleler, 
karikatürler, şiirler, 
söyleşiler, makaleler, 
anılar yayımlandı ve 
yayımlanmaya da devam 
ediyor. Biz bu yazıda 15 
Temmuz için hazırlanmış 
mecmua kapaklarını ve 
yayımlanan bazı şiirleri 
ve makaleleri ele aldık. 
Birçok dergiyi inceledik, 
hepsinin emeğinin takdire 
şayan olduğunu belirtmek 
boynumuzun borcudur. 
Ancak yazıda ismi geçen 
dergileri daha dikkat çekici 
bulduk.

Sona bırakılması 
âdet olmuş genel 
değerlendirmeyi girişte 
yaparak aceleci okurun 
“Muradınız nedir?” 
sorusunu peşinen 
cevaplamış olalım: 
Mecmualarımızda 15 
Temmuz darbe girişimi 
hakkında adet bakımından 
çok içerik yayımlanmışsa 
da yeterince derine inilmiş 

değildir. Çoğunluğun 
baktığından/çoğunluğun 
bakması istenenden farklı 
cephelerden mevzuyu 
analiz etmeyi denemekte 
ısrar eden ya da edebiyatın 
imkânlarıyla 15 Temmuz’un 
arka planını okurun 
dünyasına yaklaştırmaya 
gönüllü çalışmaların 
üretilmesine hâlâ ihtiyaç 
vardır. 

Hiç şüphesiz bu ihtiyaç, 
15 Temmuz literatürünün 
tüketilmesi gibi bir (art) 
niyetin değil, aksine 
söz konusu muazzam 
tarihi olayın çoğaltılarak 
mahiyetinin tam olarak 
kavranmasına dönük bir 
arzunun tezahürüdür. 
Ne bir daha insanların 
ruhlarını ve beyinlerini esir 
alarak halkın özgürlüğünü 
çalmaya yeltenen 
gözü dönmüşler çıksın 
milletimizin karşısına 
ne de Halil Kantarcı 
gibi yiğitler tabelalar 
ve anma programları 
dışında unutulup gitsin... 
Bu ödev, istisnasız 

bütün mecmuacıların 
sorumluluğudur. 

Mecmualarımızın 15 
Temmuz Kapakları

Konuyu işleyen mecmua 
kapaklarında gözümüze 
çarpan müşterek tabloyu 
şu anahtar kelimelerle 
özetleyebiliriz: Bayrak, 
hilâl ve yıldız, kırmızı ve 
gri-solgun renkler, askerler, 
tank ve elbette topyekûn 
mücadele eden halk…

İtibar iki sayısında da 
Türk bayrağına yer veriyor 
ki 59. sayıda (Ağustos 
2016) kapak topyekûn 
ala bürünmüş. Eylül 
2016’daki 60. sayıda 
bayrağa bürünmüş okura 
sırtı dönük bir kahramanın 
arkasından bir caminin 
ışıklarını ve oturan 
müminleri görüyoruz. 
Caminin ve bayrağın aynı 
kareye girmesi, Anadolu 
topraklarının İslam ile 
mayalandığına atıfta 
bulunuyor.

İtibar’ın kapağındaki 
fotoğrafın aynısı -yönü 

15 Temmuz’u Dert Edinen 
Mecmualar Üzerine Bir 
İnceleme 
Duygu Oflaz, Ayşegül Demircan ve Sevcan Güneş 
(Mecmuacılar Sitesi Ekibi)*

*YediHilal Hanımlar Komisyonu’na bağlı, “mecmua tahlilleri ve mecmuacılık faaliyetleri” yapan bir gençlik kulübüdür. 
www.yedihilal.org / mecmuacilarsitesi@yedihilal.org

değiştirilerek- Aylık Fikriyat 
Dergisi Kusva’nın Aralık 
2016 tarihli birinci sayısının 
kapağında da kullanılmış 
ve “15 Temmuz; Diriliş 
Neslinin Amentüsü” 
başlığı atılmış. Kusva’nın 
başlığı çok vurucu. Zira 15 
Temmuz’da, daha evvel 
bazılarınca buharlaştığı 
düşünülen “gençlik 
ruhunun” vatanseverlik 
mevzubahis olduğunda 
nasıl da hayatta olduğu 
görülmüştü. Bu açıdan, 
Kusva’ya göre söz konusu 
gençliğe Sezai Karakoç’tan 
ilhamla “Diriliş Nesli” 
denilmesi, son derece 
yerinde. 

15 Temmuz’u, 26. sayısında 
(Eylül-Ekim 2016) minyatür 
sanatıyla kapağına 
taşıyan Post Öykü, darbe 
failini bir canavarla 
sembolize etmiş. Bu, 
kapağa fantastik bir hava 
katmakla birlikte aslında 
darbe girişiminin failini 
oldukça iyi betimliyor. O 
canavarı alnından vuran 
asker, tankın kulesindeki 
askeri kucaklayan bir 
vatan evladı, yola sürülen 
tankları durduran halk, 
bir otomobilin üstünden 
yaşananları izleyen çocuk, 
manevi büyüklerin himayesi 
ve etkisi, gökyüzündeki 
uçaklar, bombalanan 
binalar, kanlanmış yerler 
Mehmet Âkif’in “Ölüm 
indirmede gökler, ölü 
püskürtmede yer / O ne 
müthiş tipidir: Savrulur 
enkâz-ı beşer” dizelerini 
hatırlatıyor.

Bu ayrıntılar bir kurgu 
oluşturarak minyatürün 15 
Temmuz gecesini kapsayıcı 
bir şekilde anlatmasını 
sağlamış.

Manevi büyüklerin 
resmedilmiş olması 
aslında diğer dergilerin pek 
değinmediği bir unsura 
dikkat çekilmesini sağlıyor. 
O gün görünenlerden 
başka hikâyeler de yazıldı 
tarihimize. Yazarları ise 
dergi kapağının sağında 
resmedilmiş zatların ta 
kendileri oluyor.

Post Öykü bu tablo 

ile Osmanlı tebaası 
hâlâ yaşıyormuş gibi 
hissettiriyor ve böylece 
toplumsal bir mesaj vermiş 
oluyor. Ortak duyguların 
ve inançların, insanları 
nasıl sokağa döktüğünü 
resmediyor. 

Dergiye sanat açısından 
bakacak olursak, dergi 
minyatür sanatını da 
canlandırıyor, gündem 
ile ata sanatlarını 
birleştiriyor. 15 Temmuz 
gibi unutulmayan olayların 
unutulmaması gereken 
sanatlarla anlatılması 
aslında tam anlamıyla 
bir nokta atışı… Bu tür 
sanatların üzerine daha 
fazla çalışma yapılması 
temennimizdir.

Şiar’ın Ekim-Kasım Aralık 
2016 tarihli 7. sayısının 
kapağı da övgüyü fazlasıyla 
hak ediyor. Karşımızda 
ilmek ilmek örülmüş ve 
uygulanmış bir kapak var. 
Bize Türklerin meydan 
savaşlarında asırlardır 
uyguladığı kadim bir 

AnalizAnaliz
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askeri yöntem olan “hilâl 
taktiğini” hatırlatıyor: 
Sinsice halkın içine 
sızan FETÖ, tanklarıyla 
ortaya çıktığında etrafını 
sarmış halkın zincirlerine 
vuruluyor. Ve ülkenin 
semalarında yıldız şeklini 
almış, gölgesi yere değen 
beyaz bir kuş sürüsü kanat 
çırpıyor. 

Şiar’ın kapağındaki hilâli 
incelediğimizde farklı 
renklerle sembolize edilmiş 
insan gruplarını ve yükselen 
bayrakları görüyoruz. 
Tankın üstünde ise İsrail, 
İngiltere, ABD ve AB 
bayrakları var. Ülkemizi, 
milletimizin karşısındaki 
şer güçleri, duruma kolektif 
bakışımızı ve toplumu 
oluşturan bireylerin tüm 
farklılıklarına rağmen nasıl 
da birlik olabildiğini belki 
de en etkili şekilde Şiar’ın 
kapağı anlatıyor. 

Şiar’ın ilk sayısından 
itibaren “Nasihatname” 
başlığı altında tasavvuf 
büyüklerinden öğütlerin 
yayımlandığı arka 
kapağında, 15 Temmuz’un 
aziz şehitlerinin isimleri al 
bayrağa yazılarak şehadetin 
en önemli öğüt olduğuna 
dair anlamlı bir vurgu da 
yapılmış.

Özgür Kültür Muhalefet 
Dergisi CF’nin 84. sayısının 
(Ağustos 2016) kapak 
kompozisyonunda 
bir Erdoğan fotoğrafı 
kullanılmış. 

Cumhurbaşkanı ufka 
mütebessim bakarken önce 
kırmızı zemin üzerindeki 
hilâle ve yıldıza sonra da 
bir tankı ele geçirmiş halka 
doğru kayıyor gözümüz. 
Safını açıkça belli etmekten 
çekinmeyen CF’nin kapağı, 
“Siyasi fikrimiz ne olursa 
olsun darbe girişimini 
engelleyen Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğidir, 
biline.” mesajı da veriyor, 
denilebilir.

Sanırız 15 Temmuz’u 
anlatan bütün görsel 
çalışmalarda en fazla 
kullanılan imge tank 
olmuştur. “Aylık Darbe 

Kıran” Cins, 15 Temmuz 
Darbe Girişimi sayısında 
(11. Sayı - Ağustos 2016) 
“Ölsek de sevinin eve 
dönsek de / Gün doğmuş 
gün batmış ebed bizimdir” 
derken tankın önüne 
uzanmış Metin Doğan 
isimli vatandaşın zihinlere 
kazınan fotoğrafını stilize 
ederek kullanıyordu 
örneğin. Sade Soda da ilk 
sayısında tankı kovalayan 
halkı ikonlarla resmetmiş 
ve “Darbeye Darbe Yaptık” 
demişti.

Aylık siyaset, aktüalite 
ve fikir dergisi Anadolu 
Gençlik, konuya biraz 
daha geniş bir perspektifle 
yaklaşarak “Dünyada Darbe 
Kültürü ve Politik Şiddet”i 
ele alıyor. Kimisi şehadet 
parmağını kaldırmış, kimisi 
zafer işareti yapan bazısı 
da bayrak dalgalandıran 
coşkulu kitlenin bir kısmı 
muhtemelen diktatörlüğü 
temsil eden bir dikilitaşı 
devirmeye çalışırken geri 
plandaki dört minareli 
cami silueti de dikkat 

çekiyor. Tabii kapaktaki 
en önemli vurgu, kitlenin 
üstüne basmaya teşebbüs 
eden, darbe kültürü(!) 
ve askeri vesayetin klasik 
sembollerinden biri hâline 
gelmiş postal ile darbelere 
yapılan telmihle olmuş.

15 Temmuz ve Çocuklar 

Muhtemelen meydan 
nöbetlerinden birinde, 
annesinin kollarında havaya 
kaldırılmış hâldeyken 
gülümseyen sarı saçlı 
bir çocuk var Yolcu’nun 
80. sayısının (Eylül 2016) 
kapağında. Logonun 
yanında tanka karşı 
bayrakla direnen bir çocuk 
figürü daha dikkat çekiyor… 

Logosunun içindeki ay 
yıldızla bayrak tutan bir 
çocuğu kucaklayan diğer 
bir mecmuamız da 26. 
sayısında (Eylül 2016) 
“Halkı Ciddiye Alan Dergi” 
Lacivert… O sayısında 
darbe girişiminin dikenli 
tellerine kuşlar konduran 
Lacivert, Ekim sayısında çok 
daha sembolik bir kapak 

hazırlamış: Halk beyaz bir 
kurt, darbeciler ise yırtıcı 
bir kuş olarak sembolize 
ediliyor. 

Gerçek Hayat, 26 Eylül-2 
Ekim 2016 tarihli 831. 
sayısında “Çocuk Gözüyle 
15 Temmuz” başlığıyla 
kayda değer bir işe imza 
atmıştı. Çocuklar o gece 
ve sonrasında (maalesef 
ve çok şükür) her şeyi 
gördüler ve bir kısım şeyleri 
anladılar. Kimi yetim kaldı, 
kimi öksüz… İhanetin sebep 
olduğu travmanın çocuklar 
üzerindeki etkisini belki 
yıllar sonra çok daha iyi 

kavrayabileceğiz. Meseleyi 
bu yönüyle de ele almaya 
çalışan mecmualarımıza 
teşekkür etmekle birlikte 
15 Temmuz’un çocuklarla 
ilgili boyutunun hâlâ 
yeterince ve etraflı biçimde 
ele alınmadığını da ifade 
ederek mecmuacılarımızın 
dikkatini çocuklarla 
ilgili olduğu için küçük 
zannedilen bu büyük 
ayrıntıya da çekmekte 
fayda var. 

Post Öykü’nün minyatür 
stilindeki kapağının 
ortasına kurulup olan 
biteni bir otomobilin 
üstünde oturduğu yerden 
izleyen çocuk figürünün 
bir başınalığını bu bapta 
anmadan geçmeyelim. 

15 Temmuz Konulu Şiirler

Bahsedeceğimiz 
mecmualarda 15 Temmuz 
genellikle tema olarak 
işlenmiş. Bazı mecmualar 
bunu tek sayıda yaparken 
bazıları birden fazla sayıya 
yaymış. 

Şiirlerde genel anlamda 
göze çarpan nokta, şairlerin 
tanıklıklarıdır. Meydanlarda 
bizzat bulunan şairlerin 
şiirleri daha ilk okuyuşta 
yaşanmışlığı hissettiriyor. 
Pek çok şiirin birilerine ithaf 
edilmiş olması da dikkat 
çekiyor. Ömer Halisdemir, 
Halil Kantarcı, Yasin Naci 
Ağaroğlu, Abdullah Tayyip 
Olçok en fazla ithafta 
bulunulan isimler. 

AnalizAnaliz
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Ay Vakti, 164. Sayısında, 
anlatım düzeyi bakımından 
hepsi aynı derecede güçlü 
olmamakla beraber 15 
Temmuz şiirlerine epeyce 
yer vermiş. Ekrem Kaftan’ın 
“15 Temmuz Destanı’na 
Giriş”i eski şiir tarzında 
yazılmış ilginç bir örnek. 
Bekir Oğuz Başaran 
“Eyyy!!!” şiirinde Nemrut 
ve İbrahim Aleyhisselâm 
benzetmesi yaparak anlamı 
kuvvetlendirmiş. 

Ayasofya; Yusuf Bilal 
Aydeniz’in “Direnen Diriliş 
Şehitlerine” şiirindeki 

“Seksen bir kalemle 
ruhuma çekilmiş fermandır 
seciyem” dizesi, ayrım 
yapmaksızın seksen bir 
ilimizin birliğini vurgulamış. 

Birnokta; 175. sayısında ele 
aldığı şiirleri 15 Temmuz 
fotoğraflarıyla desteklemiş. 
Resul Tamgüç’ün “Tank 
Tak” şiiri, tankların 
kulakları sağır eden 
homurtusunu vurgulamak 
adına sayının iyi işlerinden 
biri olarak dikkat çekiyor. 

Divanyolu; iki sayısında 
da 15 Temmuzu işleyen 

mecmualardan biridir. 32. 
sayıda ilk şiir olarak Arif 
Nihat Asya’nın “Bayrak” 
şiirini yayımlamış. Doğru 
damarı yakalayan bir şiirin, 
aradan ne kadar zaman 
geçerse geçsin etkisini ve 
geçerliliğini koruduğunu 
görmek açısından yerinde 
bir tercih olmuş bu. 
Mecmuanın 33. Sayısında 
Hanefi Söztutan’ın “Serden 
geçtik vatan, millet, 
Allah aşkına!” dizelerinin 
yer aldığı ve miting 
meydanlarında duyguları 
diri tutan “Demokrasi 
Marşı”nın bestelenmeden 
önceki ve sonraki hâli aynı 
sayfada yer almış. 

İtibar, Ağustos ve Eylül 
sayılarında 15 Temmuz 
şiirlerine önemli bir 
yer ayırmış. 60. Sayıda 
Nurettin Durman’ın 
“Haydi, geceyi bağlayalım 
bir ucundan, Selâlarla 
göklere uğurlayalım haydi” 
dizeleri… Cengiz Konuş’un 
“Azrail kanımız kurumadan 
bizi yetiştir Allah’a” dizeleri 
ve Berat Demirci’nin 
“15 Temmuz şehitlerine 
minnetimin giryesidir” 
şeklinde ithafta bulunduğu 
“Can çıkar dönmez 
kıymetini bil ey canım / can 
canan içindir bizde böyledir 
ey can” dizeleri şiirlerin en 
çarpıcı unsurları olmuş. 

Şiar’da Rabia Gelincik, 
“Vatan Yalın Kılıçtır” 
şiirinde şehit ve 
gazilerimizin isimlerini 

kullanmış. Hatip Çiçek, 
“Aklı Olan Delirir” şiirinde 
“Karanlık saklayamıyordu 
kan rengini / Şehitlerin 
gözünde şahitliğin 
gizi / Caddelerde tank 
paletlerinin deseni” 
dizeleriyle o gece 
yaşananları adeta 
resmediyor. 

Türk Edebiyatı; özel 
sayısında Arif Nihat 
Asya’nın “Dua” şiiriyle 
açılışı yapıyor. 15 Temmuz 
şiirlerini bir araya 
toplaması ve zemin olarak 
Türk bayrağını kullanması 
dikkat çekici olmuş.

Yolcu; 80. sayısında 
Mehmet Aycı’nın Şehit Erol 
Olçok için yazdığı Temmuz 
Bildirisi şiirindeki ilk ve son 
dize “Türkiye sıradan değil 
bunu Allah biliyor, Türkiye 
sıradan değil Allah var” 
ülkeye güveni ve Allah’a 
olan teslimiyeti en güzel 
şekilde ifade ediyor. 

Şiir faslını kapatırken Cevat 
Akkanat’ın editörlüğünü 
üstlendiği ve Sultanbeyli 
Belediyesi tarafından 
Ekim 2016’da neşredilen 
“Darbeye Direnen Şiirler - 
15 Temmuz Direniş Şiirleri 
Antolojisi” isimli çalışmaya 
göz atmanızı öneriyoruz. 
Akkanat’ın söz konusu 
kitabın “Giriş” metni 
içinde yer almasını istediği, 
fakat çeşitli “bakış açıları” 
sonucu orada kendisine 
yer bulamayan tespitlerini 
okumak da son derece 

ilginç bir ufuk kazandırabilir 
meraklısına.  

15 Temmuz Konulu Bazı 
Makaleler

Genç, 119. sayısında 
(Ağustos 2016) sayısında 
Mehmet Lütfi Arslan’ın 
eşsiz nişanesi ile karşılıyor 
okurlarını: “Kıyam Ettik 
Artık Oturmayacağız!” 
Kaybedilmişliklerin geri 
kazanılmasının nuru ile bir 
milletin yeniden dirilişinin 
bahtiyarlığını hoş bir 
coşkuyla yansıtıyor bizlere.

Kayra, Ağustos - Eylül 
sayısında “Deli Gibi 
Sevmek Ruhumuzda Var!” 
ile telmihte bulunuyor; 
Vatan sahipliğinin önemini 
vurguluyor okurlarına. 
Tabir-i caiz ise delikanlı bir 
üslup yazının sonuna kadar 
lâyıkıyla sürdürülmüş. 
Yazı, 15 Temmuz gecesi 
yaşanan mücadelenin 
anlamını, “o anın” etkisini 
tam olarak yaşamayanlara 
bile etkili bir şekilde 

aktarmayı başarıyor. 
Yazıyı okurken samimiyeti 
hissedebiliyoruz. 

Sade Soda’da Fatma 
Durak’ın “O Halde Hayat 
Devam Ediyor Mu?” başlıklı 
yazısına yer verilmiş. 
Yazının birkaç paragrafı 
konuyu somutlaştırmak 
adına bazı örnekler ile 
pekiştirilmiştir. Sade 
Soda’nın bu sayfasında 
hüzünleniyoruz aslında. 
Yazı, 15 Temmuz 
gecesi ve sonrasında 
ruhlarını Rabbine 
hakkıyla teslim etmiş 
şehitlerimizi hatırımızdan 
çıkarmamamız gerektiğini 
vurguluyor. 

Genç, 120. sayısında (Eylül 
2016) kutlu davanın 
azizliğini tekerrür 
adına, bu kez de Yusuf 
Kaplan’ın “Dünya Bize 
Biz Hakikate Gebeyiz!” 
başlıklı söyleşisini okurlara 
sunmuştur. Söyleşide 
ideolojik bir yaklaşım 
öngörülmüş ve FETÖ’nün 
hain saldırısının gün 
yüzüne çıkardığı soru(n)
lara çözüm odaklı bir bakış 
açısına yer verilmiştir. 
Yusuf Hoca, geniş bir ilgi 
alanından harmanladığı 
bilgileriyle, medeniyet 
tasavvuruna sahip öncü 
bir gençliğin dava adabına 
yönelik yıllardır yapageldiği 
vurguyu bu söyleşide de 
yinelemektedir.

AnalizAnaliz

https://issuu.com/sultanbeyli/docs/siir-kitabi
https://issuu.com/sultanbeyli/docs/siir-kitabi
https://issuu.com/sultanbeyli/docs/siir-kitabi
http://www.on5yirmi5.com/haber/kultur-sanat/edebiyat/206252/15-temmuz-ve-edebiyat-sosyolojisi.html
http://www.on5yirmi5.com/haber/kultur-sanat/edebiyat/206252/15-temmuz-ve-edebiyat-sosyolojisi.html
http://gencdergisi.com/10749-kiyam-ettik-artik-oturmayacagiz.html
http://gencdergisi.com/10749-kiyam-ettik-artik-oturmayacagiz.html
https://www.youtube.com/watch?v=fCoG2XOrqN8
https://www.youtube.com/watch?v=fCoG2XOrqN8
http://gencdergisi.com/10875-dunya-bize-biz-hakikate-gebeyiz.html
http://gencdergisi.com/10875-dunya-bize-biz-hakikate-gebeyiz.html
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Dergiler Dergisi olarak 
Türkiye’nin yaşadığı sarsıcı 
girişime ilişkin dergilerimizde 
yayımlanan yazılara yönelik 
bir dizin çalışması yapalım 
istedik. Amacımız dergiler 
bakımından 15 Temmuz 
dolayısıyla oluşan literatürün 
boyutlarını gözlemlemek 
ve ileride bu vaka hakkında 
çalışacak araştırmacılara 
katkı sunabilmektir.
Önceki sayımızda TÜRDEB 
bünyesinde yaptığımız çağrıya 
yanıt veren on sekiz dergi 
tarafından gönderilen içerik 
listelerinin birleştirilmesiyle 
elde edilmiş toplam 154 farklı 
yazının künyesi bulunuyordu. 
Bu sayımızda ise beş 
dergide*yer alan toplam 133 
farklı yazının künyesine yer 
veriyoruz. 

DENEME
Acun, B. (Kasım 2016). Sala: 
Millet Kıyamına Mabet 
Selamı. Umran, 267. s. 81.
Akbaba, Ş. (Eylül-Ekim 2016). 
Bir Millet Uyarıyor. Ay Vakti, 
164. s.2.
Atlıhan, N. H. (Ağustos 2016). 
Dar Be Dar Geldi… Birnokta, 
175. s. 46-47.
Deveci, A. (Ağustos-Eylül 
2016). Bin Yıldan Uzun 
Bir Gecenin Ardından… 
Ayasofya, 13. s. 31.
Dönmez, A. (Ağustos 2016). 
Tarih Hainleri Unutmaz. 

Birnokta, 175. s. 16-18.
Dülger, A. (Ağustos 2016). 
Asıl Darbe Zihinlere, 
Değerlerimize… Birnokta, 
175. s. 44-45.
Gençoğlu, F. (Ağustos 2016). 
Köle Olmayacağız. Genç 
Öncüler, 109. s. 4-6.
Güven, S. (Ağustos 2016). 
Darbe. Genç Öncüler, 109. s. 
27.
Güzel, V. (Ağustos 2016). Bir 
Gece. Genç Öncüler, 109. s. 
28-29.
Kandoğmuş Şahin, S. (Eylül-
Ekim 2016). Otuz Yağlı 
Kurşun. Ay Vakti, 164. s.36.
Kaya, İ. (Ağustos 2016). 
Kahraman Millet. Birnokta, 
175. s. 13.
Kaynar, A. (Ağustos-Eylül 
2016). Daha Kaç Zafer 
Gerek? Ayasofya, 13. s. 30.
Konuk, U. (Ağustos 2016). 
Şer Bildiklerimizden Hayır 
Doğuyor. Birnokta, 175. s. 14 
- 15.
Öğmen, C. (Kasım 2016). 
Bir İstisna Hâli Olarak 
İslamcılık Yahut Profesyonel 
İslâmcılar’a Dair Birkaç 
Kelâm. Umran, 267. s. 54-57.
Özdaman, B. (Ağustos-Eylül 
2016). Sanatın Amacı İnsanı 
Ölüme Hazırlamaktır! 
Ayasofya, 13. s. 24-25.
Öztürk, Z. (Ağustos-Eylül 
2016) Zifirî Bir Gecede 
Sancağındaki Hilâl’e Gölge 

Düşürmedi Azîz Milletim! 
Ayasofya, 13. s. 28-29.
Saraç, S. (Eylül-Ekim 2016). 
Milletimiz Cesur Yürekti. Ay 
Vakti, 164. s. 12.
Taylan H. (Eylül-Ekim 2016). 
Eprimiş ve Leyliydi Temmuz 
Bakışın. Ay Vakti, 164. s.25.
Terler, R. (Ağustos-Eylül 
2016). Ashab-ı Ayasofya. 
Ayasofya, 13. s. 4-5.
Turan, A. (Eylül-Ekim 2016). 
Salâlarla Gelen Zafer. Ay 
Vakti, 164. s.22.

ŞİİR
Adıyan, A. (Ağustos 2016). 
Muamma Türküsü. Birnokta, 
175. s. 11.
Akkoç, N.F. (Eylül-Ekim 2016). 
Leyl-i Hira. Ay Vakti, 164. s. 
19.
Aydeniz, Y. B. (Ağustos-
Eylül 2016). Direnen Diriliş 
Şehitlerine… Ayasofya, 13. s. 
13.
Aydeniz, Y.B. (Eylül-
Ekim 2016). 15 Temmuz 
Şehitlerine. Ay Vakti, 164. s. 
31.
Bolat, A.Y. (Eylül-Ekim 2016). 
Bir Yığın Krizantem. Ay 
Vakti, 164. s.11.
Çelik, S. (Ağustos 2016). Şiğir! 
Kıt’a Dur! Birnokta, 175. s. 49.
Dede, H. İ. (Ekim-Kasım 2016). 
15 Temmuz. Ayasofya, 14. s. 
20.

Demirtaş, R. (Eylül-Ekim 
2016). Aydınlık Yüzlü 
Türkiye’m. Ay Vakti, 164. s.31.
Durman, N. (Eylül-Ekim 
2016). Aylardan Temmuz. Ay 
Vakti, 164. s.4.
Erdoğan, E. (Eylül-Ekim 2016). 
Şeytan. Ay Vakti, 164. s. 21.
Ertaş, S. (Ağustos 2016). 
Cerahat. Birnokta, 175. s. 8.
Eryiğit, İ. (Ağustos 2016). 
Direniş Çiçekleri. Birnokta, 
175. s. 9.
Fatsa, G. (Eylül-Ekim 2016). 
Su Gecesinde Bir Kent. Ay 
Vakti, 164. s. 19.
Garip, R. (Eylül-Ekim 2016). 
Ülkem. Ay Vakti, 164. s.8.
Genç, N. (Eylül-Ekim 2016). 15 
Temmuz Destanı. Ay Vakti, 
164. s.6.
Kaftan, E. (Eylül-Ekim 2016). 
15 Temmuz Destanı’na Giriş. 
Ay Vakti, 164. s.20.
Kurtoğlu, M. (Ağustos 2016). 
FETÖ’ye Gazel. Birnokta, 175. 
s. 22.
Oğuzbaşaran, B. (Eylül-Ekim 
2016). Eyyy!!! Ay Vakti, 164. 
s. 9.
Özçelik, M. (Eylül-Ekim 2016). 
Temmuz Ateşi. Ay Vakti, 164. 
s.5.
Subaşı, Ç. (Ağustos-Eylül 
2016). Yüzü Türkiye Kokan 
Şehide. Ayasofya, 13. s. 15.
Subaşı, M.İ. (Eylül-Ekim 2016). 
Ülkem Beşten Büyüktür! Ay 
Vakti, 164. s. 9.
Şahin, Y. (Eylül-Ekim 2016). 
İhanet Günlüğü. Ay Vakti, 
164. s. 34.
Tamgüç, R. (Ağustos 2016). 
Tank Tak. Birnokta, 175. s. 4.
Yarış, İ. (Ağustos 2016). Sala. 
Birnokta, 175. s. 12.

Yavuz, S. (Ağustos-
Eylül 2016). Bir Ölümü 
Kıskanmak. Ayasofya, 13. s. 
14.
Yazgan, B. (Eylül-Ekim 2016). 
Sağlam Tut Yüreğini. Ay 
Vakti, 164. s. 10.
Yazgıç, S. K. (Ağustos 2016). 
Haşhaşi. Birnokta, 175. s. 10.

MAKALE / HABER-YORUM / 
ANALİZ

Akbaş, O.(Eylül-Ekim 2016). 
Post Modern Terörün 
Kültürel Tahribi. Ay Vakti, 
164. s. 28.
Aktaş, Ü. (Aralık 2016). 
Yeniçeri Ocağını Topa 
Tutmak. Umran, 268. s. 25-27.
Aktaş, Ü. (Eylül 2016). 
Devrim, Dikta, Otoriterlik. 
Umran, 265. s. 72-75.
Arslantaş, S. (Eylül 2016). 
Darbeler, Cemaatler ve Din 
Anlayışı. Umran, 265. s. 63-
65.
Atalar, K. (Eylül 2016). Gülen 
Versus Erdoğan: ‘Son’a 
Doğru (mu)? Umran, 265. s. 
48-55.
Aydın, M. (Ekim 2016). 
Cemaat ve Fetullahçılık 
Üzerine. Umran, 266. s. 42-
50.
Aydın, M. (Eylül 2016). 
Türkiye’yi İşgal Hareketi -15 
Temmuz- Umran, 265. s. 30-
35.
Aydın, M. (Ocak 2017). 
Mesiyani Düşünce Kirliliği 
ve Akidenin Arındırılması. 
Umran, 269. s. 26-34.
Belada, A. (Ağustos 2016). 
Tarihe Tanıklığım ve 
Vatanım İçin Gitmeliydim. 
Birnokta, 175. s. 36-42.

Buçukcu, Ö. (Ağustos 2016). 
Siyasal Söylemin Sınırları: 
15 Temmuz ve Transatlantik 
Politika. Umran, 264. s. 58-
60.
Buçukcu, Ö. (Kasım 2016). 15 
Temmuz Sonrası Alternatif 
Arayışları. Umran, 267. s. 24-
25.
Büyükaslan, A. (Eylül-Ekim 
2016). O Gece. Ay Vakti, 164. 
s. 18.
Can, B. (Ağustos 2016). 
Kadife Darbeden Askeri 
Darbeye-1: 11 Eylül İkiz 
Kuleler Provokasyonu 
ile Arap Baharı Karışımı 
Sosyolojik Savaş Amaçlı 
Bir Askeri Darbe Girişimi. 
Umran, 264. s. 4-17.
Can, B. (Aralık 2016). İslâm 
Coğrafyasını Kasıp Kavuran 
Fitnenin Kökünü Kazımak 
İçin. Umran, 268. s. 4-11.
Can, B. (Ekim 2016). Kadife 
Darbeden Askeri Darbeye-3: 
At İzini İt İzine Karıştıran 
Bir İhbar Sistemi ve 
Yargısız İnfaz Ülkeyi Kaosa 
Götürmekte ve Darbecilerin 
Sosyolojik Savaş Sürecine 
Hizmet Etmekte. Umran, 
266. s. 9-18.
Can, B. (Eylül 2016). Kadife 
Darbeden Askeri Darbeye-2: 
Üst Akıl/Dış Beyin 
Siyonizm, İç Akıl/Beyin 
Masonluk, Taşeron Yapı 
Gülen Hareketi. Umran, 265. 
s. 11-22.
Can, B. (Kasım 2016). 
Türkiye’yi Kasıp Kavuran 
Fitne -15 Temmuz Sonrası 
Fitne Boyutları ve Dersler- 
Umran, 267. s. 4-18.
Can, B. (Ocak 2017). 
Türkiye’deki Fitnenin 
Perde Arkası: Şer İttifakı, 
Hayır Diyebilen Bir Türkiye 

TÜRDEB DERGİLERİNDE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ 
KONULU YAZILAR DİZİNİ - II (Ağustos 2016 - Ocak 2017)

* Ayasofya, Ay Vakti, Birnokta, Genç Öncüler, Umran.

15 Temmuz Darbe Girişimi  Konulu Yazılar DiziniÖzel Bölüm
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İstemiyor. Umran, 269. s. 
7-15.
Ceylan, C. (Eylül-Ekim 2016). 
15 Temmuz’da Yapılan Aşı. 
Ay Vakti, 164. s.26.
Çelik, M. (Ekim 2016). 
Gizlenme İdeolojisi ve Geri 
Gelen Özgüven. Umran, 266. 
s. 51-63.
Dağ, A. (Ağustos 2016). 
Sanal Nebiler ve Dine Karşı 
Simülatif Din. Umran, 264. s. 
61-65.
Dağ, A. (Ekim 2016). 
Din, Diyanet ve Cemaat 
Denklemi. Umran, 266. s. 71-
75.
Dağ, A. (Kasım 2016). 
Muhafazakârların Medya 
ve Sivil Toplumla İmtihanı. 
Umran, 267. s. 63-66.
Demirtaş, D. (Ağustos 2016). 
Allah Emrinde Galiptir. Genç 
Öncüler, 109. s. 7-9.
Demirtaş, D. (Ağustos 2016). 
Dış Müdahale Aracı Olarak 
Üniversiteler. Genç Öncüler, 
109. s. 30.
Elmas, T. (Ağustos 2016). 
Böyle Darbe Olur mu? Genç 
Öncüler, 109. s. 10-15.
Ergenç, K. (Ekim 2016). 
Cemaat Olgusu Üzerine. 
Umran, 266. s. 64-70.
Evci, N. (Eylül-Ekim 2016). 
Kalbimiz Büyür Türkiye Olur 
-darbe, direniş, diriliş- Ay 
Vakti, 164. s. 43.
Kaya, S. (Ağustos 2016). 
Büyük Fırsatlar Büyük 
Krizlerden Doğar. Umran, 
264. s. 27-34.
Kaya, S. (Ekim 2016). Bana 
Cemaatini Söyle Sana 
Birliğini Söyleyeyim. Umran, 
266. s. 35-41.

Kurtulmuş, Ş. (Eylül-Ekim 
2016). Meydanlardan 
Yükselen Ses. Ay Vakti, 164. 
s. 14.
Memiş, Ş. (Ağustos 2016). 
Fethi Gemuhluoğlu Sanki 15 
Temmuz’un Kahramanlarını 
Anlatıyordu: Meleklere Eşit, 
İnsan-ı Kâmil Kalabalık. 
Birnokta, 175. s. 24-26.
Mengüşoğlu, M. Ö. (Ağustos 
2016). Darbe Sosyolojisine 
Dair Bir Çözümleme. Umran, 
264. s. 22-26.
Mengüşoğlu, M. Ö. (Eylül 
2016). Tarih, 15 Temmuz; Her 
Şey Meydana Çıktı. Umran, 
265. s. 56-62.
Mengüşoğlu, M. Ö. (Kasım 
2016). Olağanüstü Günler 
Olağanüstü Haller. Umran, 
267. s. 73-77.
Mengüşoğlu, M. Ö. (Ocak 
2017). DAEŞ Menziline 
Nereden Varılır? Umran, 269. 
s. 68-71.
Övün, Ö. D. (Ağustos 2016). 
Cuntaya Karşı Metafizik 
Başkaldırı. Genç Öncüler, 
109. s. 16.
Özdemir, Ş. (Eylül 2016). 
Devletin Dönüşümü ve 
Gelecek. Umran, 265. s. 4-10.
Özkaya, C. (Ağustos 2016). 15 
Temmuz Darbesinin Ortaya 
Çıkardığı Yeni Sosyoloji ve 
Geleceğin Siyaseti. Umran, 
264. s. 18-21.
Özkaya, C. (Ocak 2017). 
Kazası Olmayan Bir Süreç 
Yaşıyoruz. Umran, 269. s. 
4-6.
Öztürk, M. M. (Ekim-Kasım 
2016). Allah Bize Zafer Nasip 
Etti. Ayasofya, 14. s. 25.
Palabıyık, Â. (Ekim 2016). 15 
Temmuz Darbe Sürecinde 

HDP, Terör ve Kayyum. 
Umran, 266. s. 27-34.
Seyhan, R. (Ağustos 2016). 
Millet Şunları Kaydetti, 
Unutmayacak. Birnokta, 175. 
s. 20-21.
Sönmez, M. (Ağustos 2016). 
Ne Oldu? Birnokta, 175. s. 2-3.
Terler, R. (Ağustos-Eylül 
2016). Allah, Vatan, Namus 
ve İttihad. Ayasofya, 13. s. 3.
Tomakin, M. S. (Ağustos 
2016). 15 Temmuz 
2016 Darbe Girişimi 
-Değerlendirme ve 
Beklentiler- Umran, 264. s. 
43-57.
Tomakin, M. S. (Aralık 2016). 
Trump’ın Süpriz Seçim 
Zaferi ve Ortadoğuda Yeni 
Dönem Beklentileri. Umran, 
268. s. 12-18.
Topgül, M. E. (Kasım 2016). 
AK Parti Versus Cemaat: 
Sular Durulduktan Sonra… 
Umran, 267. s. 67-72.
Uçurum, M. (Ağustos-Eylül 
2016). Darbenin Günlüğünü 
Tutmak. Ayasofya, 13. s. 26-
27.
Vatandaş, C. (Eylül 2016). 
Küresel Güç Merkezlerinin 
Hedefindeki Türkiye ve 15 
Temmuz Darbe Girişimi. 
Umran, 265. s. 36-47.
Yakarer, H. (Ağustos-Eylül 
2016). Ümit Etmek, Darbe 
Girişimi, Cemaatler ve 
Adalet. Ayasofya, 13. s. 22-23.
Yıldırım, E. (Ağustos 2016). 
Cuntaya Karşı Millet 
Darbesi. Umran, 264. s. 35-
42.
Yıldırım, E. (Eylül 2016). 
Aydınların Darbeyle 
İmtihanı. Umran, 265. s. 66-
71.

Yıldız, A. (Ekim 2016). 15 
Temmuz Kıyamı. Umran, 
266. s. 4-8.

ANI
Açık, K. C. (Ağustos 2016). 
Bugün Günlerden Hüzün. 
Birnokta, 175. s. 19.
Aktaş, C. (Ekim 2016). Aklıma 
Düşen Darbe Mekânları. 
Umran, 266. s. 76-83.
Avcı, M. (Ağustos 2016). 
Harbiler Meydanı. Birnokta, 
175. s. 5-7.
Azlal, E. (Eylül-Ekim 2016). 
Kudeta. Ay Vakti, 164. s. 41.
Demirel, F. R. (Ağustos 2016). 
Film Değildi Gerçekten 
Darbeydi! Genç Öncüler, 109. 
s. 24-26.
Demirtaş, M. S. (Ağustos 
2016). Minareler Süngü 
Müminler Asker. Genç 
Öncüler, 109. s. 17-19.
Genç, Z. R. (Ağustos 2016). Bir 
Hilal Uğruna. Genç Öncüler, 
109. s. 20-21.
Karasoy, M. (Ağustos 2016). 
Kahramanlara Şahitliğimdir. 
Birnokta, 175. s. 27-29.
Kılınç, C. (Ağustos 2016). En 
Uzun Gece. Birnokta, 175. s. 
48.
Kurtoğlu, M. (Ağustos 2016). 
Bitmeyen Yol: Bir Darbe 
Yolculuğu. Birnokta, 175. s. 
30-33.
Özdemir, M. (Ağustos 
2016). Aylardan Temmuz 
Günlerden Darbe. Genç 
Öncüler, 109. s. 22-23.
Sezgin, H. (Ağustos-Eylül 
2016). Ân’dan İçeri. Ayasofya, 
13. s. 32-33.
Sönmez, M. (Ağustos 2016). 
Hasanpaşa Günlüğü. 

Birnokta, 175. s. 43.
Türkyılmaz, F. (Ağustos 2016). 
Gündüz Gözüyle Şahitlik. 
Birnokta, 175. s. 23.
Üstündağ, S. (Eylül-Ekim 
2016). Kalkışma Demiştik! 
Ay Vakti, 164. s. 39.

SÖYLEŞİ / RÖPORTAJ
Adwan, H. (Ekim 2016). 
Arap Sokağı, 15 Temmuz 
ve Türkiye’nin Güvenliği. 
(Söyleşi: M. A. Beyhan). 
Umran, 266. s. 19-21
Emre, A. (Ekim-Kasım 2016). 
Hem Ayakta Kalacağız Hem 
de Mazluma Arka Çıkmaya 
Gayret Edeceğiz. (Söyleşi: R. 
Terler). Ayasofya, 14. s. 27-30.
Güler, A. (Ağustos-Eylül 
2016). Darbeye Karşı Susmak 
Bu Toprağın Tarihine 
ve Tanzimine İhanettir. 
(Söyleşi: B. Özdaman). 
Ayasofya, 13. s. 52-56.
Parlak, B. (Ağustos-Eylül 
2016). Türkiye Ne Kadar 
Şehitse O Kadar Şehidim. 
(Röportaj: M. Said Çimen). 
Ayasofya, 13. s. 34-36.
Yıldırım, B. (Ekim-Kasım 
2016). Hem Ayakta 
Kalacağız Hem de Mazluma 
Arka Çıkmaya Gayret 
Edeceğiz. (Söyleşi: G. 
Gündüz). Ayasofya, 14. s. 53-
58.

DİĞER
(…). (Ağustos 2016). Gün 
Olur Asra Bedel – Şer 
İttifakı, Kemalizmin 
Rehabilitasyonu ve Gelecek 
Hal. (Başyazı). Umran, 264. 
s. 1.
(…). (Ağustos-Eylül 2016). 
Temsilcilerimizin Görüşleri. 

Ayasofya, 13. s. 17-21.
(…). (Ekim 2016). Emr-i 
Bilmaruf Nehy-i Anilmünker 
– Cemaatler, Toplum ve 
Siyaset. (Başyazı). Umran, 
266. s. 1.
(…). (Eylül 2016). İki 
Gelecek Arasında Zor Bir 
Geçiş Dönemi, Devletin 
Dönüşümü ve Aydınların 
Sorumluluğu. (Başyazı). 
Umran, 265. s. 1.
(…). (Kasım 2016). Eski/Yeni 
Siyasal İlmihal Tartışmaları 
– Değişim Talepleri, İstisna 
Hâli ve Organik Krizler- 
(Başyazı). Umran, 267. s. 1.
Atwan, A. (Ağustos 2016). 
Türkiye’de Darbenin 
Başarısız Olmasının 
Sebepleri. (Alıntı). Umran, 
264. s. 69.
El-Fakih, İ. (Ağustos 2016). 
Fethullah Gülen ABD İçin 
Ne İfade Ediyor? (Alıntı). 
Umran, 264. s. 66-67.
Ez-Zeatire, Y. (Ağustos 2016). 
Ortadoğudan Dünyaya 
Türk Darbesine Sevinenler. 
(Alıntı). Umran, 264. s. 70.
Hüveydi, F. (Ağustos 2016). 
Türkiye’deki Başarısız 
Darbenin Önemli Mesajları. 
(Alıntı). Umran, 264. s. 67-68.
Kervegan, J. F. (Kasım 2016). 
Carl Schmitt: Düşmanın 
Kökünü Nasıl Kazırız? 
(Söyleşiyi çeviren: H. Sağlam). 
Umran, 267. s. 26-35.
Tozal, Y. E. (Eylül-Ekim 2016). 
Tankların İçinden Geçen 
Çocuk. (Öykü) Ay Vakti, 164. 
s.32.
Vatandaş, C. (Kasım 2016). 
Fabrika Ayarlarına Dönüş 
Umutları veya Kemalizm’e 
Dair. Umran, 267. s. 36-49.
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Birilerine “Dergi kapağı hangi özellikleri taşımalı?” gibi bir 
soru sorsak, muhatapların  “Derginin içeriğine ve duruşuna 
dair göstergeler taşımalı” diyerek söze başlayacaklarını 
tahmin etmek zor değil.  Temmuz aylık edebiyat, sanat ve 
fikriyat dergisi ise hem ismi hem de ilk sayı (Ağustos, 2016) 
kapağı ile duruşunu, tavrını ortaya koyarak yola koyuldu.  

15 Temmuz Halk Direnişinin pek çok sembol şahsiyetinden 
biri olan “eli odunlu teyze”yi kapağına taşıyan Temmuz 
fazla söze yer bırakmayan bir tercihle karşımıza çıktı. 
Derginin ilk sayısı olması hasebiyle bir kat daha öneme 
sahip olan bu kapak için şunu söylemek yeterli olacaktır: 
Çaresizlik içindeyken ümit etmek, gayret göstermek, en 
önemlisi de inanmak nasıl bir şeydir işte teyzemiz bunu 
bize, o vakur duruşuyla gösterdi. Temmuz da kapaktaki 

başlıkla bu durumun takdimini yaptı: İnandık; Gün Muhakkak Ağaracaktır!

Kendi topraklarına odaklanıp dünyada yaşananlara kör kalanlar bir kenara, kendi topraklarında 
bile yaşananları kendi keyfince ayırıp öyle değerlendiren insanlar topluluğu ile bir döneme denk 
geldik. Temmuz bu duruma karşı tavrını, ikinci sayısında (Eylül, 2016) enkaz altından çıkan 
“Halepli Ümran”ın yüreğimizi yakan fotoğrafının illüstrasyonunu kapağına taşıyarak ortaya 
koymuş. 

Fotoğraf yerine illüstrasyon kullanımı takdire şayan bir tercih 
olduğu gibi, ilk sayının aksine görseli takdim edecek bir başlık 
atılmaması da yerinde bir karar olmuş. Her şeyin net bir 
şekilde ortada olduğu zamanlarda susmaktan başka bir şey 
yapamazsınız. Konuşmadan harekete geçmek en doğrusudur. 

Ümran’ı ve Temmuz’un kapağındaki illüstrasyonu tekrar 
hatırladığımda bir gerçekle de yüzleştim diyebilirim; Ümran’ın 
o hâlinde, aslında aylar sonra Halep’te yaşanacakların sessiz 
haykırışını görmüşüm de adını koyamamışım gibi hissettim. 
Temmuz’a şükran borcum vardır bu yüzden ve bu yüzden şahsım 
adına çok daha kıymetlidir ikinci sayının kapağı. 

“BEĞENDİĞİM DERGİ KAPAKLARI” 
Remzi Şimşek
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