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Çıkış sırasıyla Diriliş (1960), Edebiyat (1969), Mavera (1976) ve Hece 
(1997) dergileri Rasim Özdenören’in yazarlık hayatında en etkin ol-
duğu dergilerdir. Diriliş, “çıkmasına katkıda bulunduğu”, Edebiyat ve 
Mavera çıkışında hazır olduğu iki dergidir. Hece dergisini ise 218. sa-
yısından itibaren bizzat yönetmiştir.

Adı en çok Mavera dergisiyle özdeşleşmiş bulunan Rasim Özdenören, 
bu derginin 1984 ortalarında İstanbul’a taşındığı tarihe kadar bağ-
larını sürdürmüş, sonrasında ise fiilen içinde bulunmamıştır. Dergi-
nin sözcüsü konumunda olduğunu gösteren bir metin ise Mavera’nın 
100. sayıya ulaşması dolayısıyla kaleme aldığı yazıdır.1

Katkıda bulunduğu dergilerden Edebiyat dergisinin çıkışının masa 
başında oturulup bir karar alınmak suretiyle belirlenmediğini be-
lirten Özdenören, derginin hazırlıklarının uzun bir süreç aldığını 
belirtmiştir. O sırada, Diriliş dergisi tatildedir ve tekrar çıkıp çıkma-
yacağı da belli değildir. Edebiyat dergisini çıkarmaya teşebbüs eden 
Nuri Pakdil, Özdenören ve diğer arkadaşlarının her biri, Diriliş der-
gisinin çıkmasına her dönemde katkı sağlamışlardı.2 İşte böyle bir 
ortamda -Özdenören’in söyleşilerinde samimiyetle anlattığı bazı hu-
suslar3 sebebiyle- Edebiyat dergisinin çıkışı da kaçınılmaz hâle gelmiş 
durumdaydı.

1 Bk. Rasim Özdenören, “Demek Ki Yüz Ayı Geride Bırakmışız”, Mavera, Nisan 
1985, S 100, s. 4-11.

2 Osman Özbahçe, “Rasim Özdenören’le Edebiyat Dergisi ve Nuri Pakdil’in 
Yazarlığı Üzerine”, yayımlanmamış söyleşi (Bu söyleşi, Özdenörenin sağlığında 
hazırlıkları tamamlanmış bulunan Söyleşi kitaplarının İkincisine alınmıştır).

3 Bu husus şurada son derece geniş bir biçimde anlatılmıştır: Osman Özbahçe, 
“Mavera’nın Tarihî Rolü Üzerine”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2015, TYB 
Yayınları, Ankara 2016, s. 214.
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Söz konusu dergilere Rasim Özdenören’in katkısı, öncelikle yazı düzleminde 
olmakla birlikte, maddi imkânlar sağlamak (abone bulmak, satışını sağlamak, 
Ankara’da ve ulaşılabilen diğer yerlerde dağıtım hizmetlerini gerçekleştirmek) 
ve söz konusu dergilerin hedeflerine ulaşması için manevi destek olmak yö-
nündeydi. Başta Cahit Zarifoğlu olmak üzere, M. Akif İnan, Alaeddin Özdenö-
ren, Erdem Bayazıt, Ersin Gürdoğan, Hasan Seyithanoğlu ile bu yönde tam bir 
dayanışma içinde idiler.

Nuri Pakdil’in Edebiyat dergisinden koparak Mavera’yı çıkarma teşebbüsü de 
Özdenören tarafından hasbi bir dille çeşitli söyleşilerinde anlatılmıştır. Özde-
nören bir söyleşisinde bu hususu şöyle vurgulamıştır:

“…biz, bu iki dergiden, yani Diriliş ve Edebiyat dergilerinden tevarüs 
edilmiş kötü bir geleneğe sahiptik. Bu geleneğin bertaraf edilmesi 
için gayret gösteriyorduk. O kötü gelenek de şuydu: Madem ben va-
rım başka kimse olmasın. Yahut ben varsam başkası yoktur. Bunu 
böyle ifade etmek belki çok uç bir durumu dile getirmek oluyor ama 
gerçek de buydu. Bu gerçek, daha derinlerde, Büyük Doğu geleneğin-
den tevarüs edilmişti. Üstat Necip Fazıl, her ne kadar, hep bir koro-
nun peşinde olduğunu söylemiş olsa da daima solo yapmıştır.”4

Samimi bir dille anlatılan bu hususla ilgili olarak akla gelen en önemli husus, 
aynı fikriyata sahip yazarların aynı anda farklı dergiler çıkartmasının ne an-
lama geldiği hususu olsa gerektir. Özdenören yine söyleşilerinde bu hususu 
tekrar tekrar açıklamıştır:

“…ben, şahsen, bizimle paslaşabilecek başka dergilerin çıkması gere-
ğine her zaman içtenlikle inandım. Mavera dergisinin çıkma hazır-
lığı esnasında arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda, her ne zaman 
yeni bir derginin çıkması hususunda veya bizlerden yazı teklifinde 
bulunulduğunda bunlara olumlu bakılması gerektiğini arkadaşlara 
daima telkin etmişimdir. Sizinle oturduğumuz şu salonda, müzake-
resini yaptığımız dergilerin sayısını inanın hatırlamıyorum. Aylık 
Dergi, Kıyam, Yönelişler ve daha nice dergilerin çıkma hazırlıkları bu 
odada müzakere edildi ve biz, her birine gerek abone olarak, gerekse 
yazı veya mülakat vererek katkıda bulunduk. Biz, kendi başımıza solo 
olduğumuz takdirde değil fakat farklı dergilerde buluşmak suretiyle 
sesimizin yankı bulacağını düşündük.”5

Dergicilik alanında son derece geniş görüşlü bir tavır sergilemiş bulunan Ra-
sim Özdenören, Mavera dergisinin çıkışında ve yayınının sürmesinde en önde 
olan ve tabir caizse bu dergi etrafında toplanan arkadaşlarını derleyip toparla-
yan bir role sahiptir.

4 Özbahçe, age.
5 Rüveyda K., “Nuri Pakdil’in Edebiyat Dergisi Üzerine” Millî Gazete, 12 Mart 1986, S 4674, s. 

12.
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Edebiyat dergisinin yayımlanmaya başladığı 1969 yılının Şubat ayı öncesin-
de Diriliş dergisinin tatile girmiş olması, Anadolu’nun muhtelif şehirlerinden 
bu boşluğu dolduracak bir dergi çıkartmaları hususunda telkinlere muhatap 
olmaları sebebiyle Özdenören ve arkadaşları konuya eğilmiş ve fakat Nuri 
Pakdil’in Sezai Karakoç’la bu hususu konuşmasından ve desteğini almasından 
sonra böyle bir işe girişmelerini kararlaştırmışlardır. Diriliş dergisi çıkacaksa, 
Edebiyat dergisini çıkartıp çıkartmayacakları hususunu Karakoç’la müzakere 
etmek üzere Nuri Pakdil birkaç kez İstanbul’a gitmiş ancak kendisinden net bir 
cevap alamamıştır.6

Edebiyat dergisinin çıkışının Sezai Karakoç’u üzdüğü anlaşılmaktadır fakat 
Özdenören bu hususla ilgili bir soruya, “Benim için doğrusu bu durumun, bir 
izahı yok. Bana göre, destek vermesi gerekirdi. Beklentim o yöndeydi. Öyle bir des-
tek olmadı ama çıkarmayın da demedi. Çıkarmayın deseydi, biz çıkarmazdık.” 
şeklinde cevap vererek düşüncelerini net bir biçimde belirtmiştir.7

Özdenören bu bapta Edebiyat dergisinin Diriliş’e muhalif olarak çıkartılmadı-
ğını, uzun yayın dönemi boyunca, Edebiyat dergisinde ve Mavera’da, Sezai Ka-
rakoç hakkında yazılar yayınlandığını, destekler sunulduğunu da belirtmiştir. 
Zaten aynı fikriyata sahip yazarların birden fazla dergi çıkartmasına hiçbir 
zaman karşı da olmadığından Mavera’nın çıkışından sonra da bu isimlerle her 
zaman yakınlık içinde olmayı sürdürmüştür.

Bir söyleşisinde Mavera dergisinin belli bir kadronun eline münhasır zanne-
dildiğini, derginin sanki sırf bu kadronun yazılarını yayımlamak için çıkıyor-
muş addedildiğini, oysa dergiyi çıkartırken hiç de belli bir kadronun inhisa-
rında kalsın diye düşünmediklerini açıklayan Özdenören, “Mavera’nın üç yıllık 
cildinde yüzün üzerinde yeni imza bulunduğunu söylersem bilmem şaşırtıcı mı 
gelir?” sorusuyla dergi üzerinde çok da sahiplenici bir tavır sergilemediklerini 
vurgulamıştır.8

Derginin başlangıç yazılarında veya yeri geldikçe diğer yazılarda bu derginin 
bir koro dergisi olmaması, tek kişinin ihtiyarına bağlı kalmaması gerektiği, 
Mavera’nın disiplinli ama tek kişinin sesi olmayan bir çizgide ilerlemesi, ge-
lişmesi hususları dile getirilmiştir. Hatta Özdenören, kendi isimlerinin kuru-
cu olarak bile görünmemesini derginin yazı işleri müdürünün ve editörünün 
ismi dışında herhangi bir ismin jenerikte yer almamasını, bu şahısların dergi-
nin editörü olarak kendilerinden yazı talep etmesini, dosya konusunu onların 
belirlemesini, sonra da o dosya için yazı talep etmesini teklif etmiştir. Editör-
lük için Ahmet Kot, Nabi Avcı, İsmail Kıllıoğlu, Ramazan Dikmen ve Ahmet 

6 Rüveyda K., age. Ayrıntılar için bk. Fatma Betül Yumuk-Melike Akkuş “Mavera, diğer 
dergiler gibi şahısların keyfine bağlı bir dergi değildi”, Bucümle, 18 Temmuz 2009, s. 18.

7 Rüveyda K., age.
8 Ahmet Sağlam [Cahit Zarifoğlu], “Mavera Üzerine İlk Sorular”, Akıncılar, 19 Mart 1980, s. 

10.



159

..Yusuf Turan Günaydın..

EKİM 2022 TÜRK DİLİ

Özalp gibi isimlere teklif sunulmuştur ve derginin jeneriği incelediğinde bü-
tün bu isimleri görmek de mümkündür.9

Özellikle Mavera dergisi döneminde dergi yayın politikasını belirleme konu-
sunda daha bağımsız hareket edebilen Özdenören ve arkadaşları, bu dergide 
kendilerine özgü bir çizgi izlemişlerdir. Özdenören bu noktayı açıklarken der-
gi yayın politikasını ana hatlarıyla belirlediklerini vurgulamış, bu yayın poli-
tikası içinde derginin tümüyle telif ürünlerle çıkartılması, bazı zorunluluklar 
dışında çeviriye yer verilmemesi, dergiye gönderilen ürünlerin çok sıkı bir 
elemeye tâbi tutulması, kendini kanıtlamamış hiç kimsenin ürününe hiçbir 
şekilde yer verilmemesi, özellikle ülkemizdeki edebiyat etkinliklerine yabancı 
kalınmaması fakat bu etkinliklerin, İslami bir perspektiften değerlendirilme-
ye çalışılması, başkalarının yanlışlarını dile getirmektense, sürekli olarak ken-
di doğrularını vermeyi amaçlaması gibi hususlar üzerinde durmuştur.10

Yine bu ilkelerden biri, mümkünse bir şairin çok sayıda şiirini bir arada yayım-
lamak yönündedir. Bu ilkenin konulmasında, “Mavera dergisi de diğer dergi-
ler gibi bir şairler mezarlığı … olmasın.” düşüncesi rol oynamış görünmekte-
dir. Şiir veya yazı yazan birinin kendine ve yaptığı işe ciddiyet atfediyorsa, en 
azından sekiz-on şiirini göndermesi, bu şairin bu işte ısrarlı olduğuna kanaat 
getirilmesi açsından önemli görülüyordu. Bu fikir de Mavera ekibi tarafından 
benimsenmiştir.11

Bu ilkeler dergi sayfalarının azalmasına da yol açsa Mavera ekibi, kararlaştırı-
lan bu yolda yürümüş, zaten dergi için belirli bir sayfa kısıtlamasını da baştan 
beri gözetmemiş ve derginin hacmini daima münderecat belirmiştir. Böylece 
dergi, kimi sayılarında 48 sayfa çıktığı gibi kimi sayılarında da 200 sayfa ola-
rak çıkmıştır.

Peki dergi nasıl bir fonksiyonu yerine getirecektir? Özdenören bu doğrultuda 
kendisine sorulan bir soruyu şöyle cevaplamıştır:

“Bunları da şöylece maddeler hâlinde sıralayabiliriz: Öncelikle yorum-
larda okuyucunun İslami bir bakış açısı kazanmasına katkıda bulun-
mak. İkinci olarak belli bir kaliteyi tutturmuş yazarları edebiyatımıza 
kazandırmak. Amaçladığımız bildiriyi bu yazarların zihin süzgecin-
den geçirerek okuyucuya ulaştırmak. Hedeflerimizden birisi de alışıl-
mış, çoğu kez genel kabul görmüş, bununla birlikte içi boş kavramlar-
la düşünülmesini önlemek. En azından bu boş kavramların üzerine 
bir soru işareti koymak. Amaçlarımızdan biri de bazı konuları tartış-
ma gündemine getirmek. Bunlar az şey değil bence. Dergi yayın haya-

9 Üzeyir İlbak, “Özdenören: Mavera bir ekip hareketidir”, Dil ve Edebiyat, Kasım 2012, S 47, s. 
33-34.

10 Hüseyin Durukan, “Rasim Özdenören: Yayın politikamız içi boş kavramlarla düşünmeyi 
önlemek”, Millî Gazete, 10 Ocak 1985, s. 7.

11 İlbak, age.
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tı boyunca şimdi özetlemeye çalıştığım bu işlevlerini yerine getirdi 
sanıyorum.”12 

Mavera dönemi, Rasim Özdenören’in dergicilik sahasında en etkin olduğu 
dönemdir diyebiliriz. Mavera’nın önce İstanbul’a taşınması, peşinden de ka-
panmasından sonra Özdenören fiili olarak dergicilikle iştigal etmemiştir. Fa-
kat daha önce de belirttiğimiz üzere birçok yeni derginin çıkışında destekçi ve 
teşvikçi bir rol üstlenmiştir.

En son Şubat 2015 tarihli 218. sayısıyla birlikte Hece dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini üstlenmiş ve dergide Âtıf Bedir, Cafer Haydar, Hayriye Ünal, 
İbrahim Demirci ve Yusuf Turan Günaydın’dan müteşekkil bir yayın kurulu 
oluşturarak bu alandaki çalışmalarını yürütmeye başlamıştı. Hece’deki dergi-
cilik faaliyeti ölümüne kadar kesintisiz sürmüştür.13

Rasim Özdenören’in dergicilik faaliyeti -özellikle Mavera dergisi dolayımın-
da- araştırmacılardan da ilgi görmüş ve bu sahada iki çalışma yayımlanmıştır. 
Ahmet Cihan ve Ömer Sayın hazırladığı Türkiye’nin Sosyo-politik Biçimlenme-
sinde Mavera Dergisi14 ve Şerife Nihal Zeybek’in Mavera Dergisi: Edebiyat Ala-
nındaki Bir Buluşma Yeri15 başlıklı kitaplarında bu hususa önemli ölçüde yer 
verilmiştir.

12 Durukan, age.
13 Bu dönemle ilgili söyleşiler için bk. Ayşe Büşra Erkeç, “Özdenören: Hece’de gençlerle 

kucaklaşacağız”, Yeni Şafak, 10 Aralık 2014; Emeti Saruhan, “Özdenören: Hatır kıramam”, 
Yeni Şafak Pazar, 29 Mart 2015; Muhammet Yalçın Azizoğlu, “Hece tam bir mektep-dergidir”, 
Fırat gazetesi, 4 Ekim 2017.

14 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016, s. 217-242.
15 İLEM Yayınları, 1. bs., Ankara 2022.


