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Unutulmuş Kitap ve Dergiler 
Arasında 

-I-

TZ" itap dünyası içinde dolaştığımız za-
-*•*• man muhtelif rastlantılar bizi şaşkın
lığa, meraka, sevince, kedere düşürür. 
Hiç umulmadık bir zamanda karşımıza 
çıkan bir dergi içindeki bilgiler, alakasız 
saydığımız bir kitabın içinde aradığımız 
bir konu veya kişi ile karşılaştığımız za
man sevincimiz de artar. Bununla ilgili 
karşılaştığım durumlar fazla değildir fa
kat okuduğum her bir kitapçılık ile ilgili 
dergide bununla ilgili kayıt bulunur. Çoğu 
unutulmuştuk girdabına yakalanıp giden 
kitap ve dergiler üzerinde bir dizi hazırla
maya niyetlendim. Nitekim, derginin çı
kışını haber veren Ahmet Yüksel ile ko
nuşurken birden bu âleme bir daha gir
miş bulundum. Zira uzun zamandan beri 
üzerinde çalıştığım Halkevleri dergileri 
üzerindeki çalışmamı bitirmiş, fakat ge
ne de bu konu hakkında topladığım notla
rı değerlendirmek istiyordum. Şöyle bir 
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fırsat beni mutlu etti. Çünkü kitaplık raf
larından kaldırmaya giriştiğim not, dergi 
ve kitapları bir kere daha ortaya çıkarma
ya vesile oldu. Yeni bitirdiğim iki çalış
mamdan sonra, Halkevleri dergileri üze
rinde bir kere daha durmak isterken, çok 
araştıncmın dikkatinden kaçan bir detaya 
değinmek istedim. 

Halkevleri 1932 yüında faaliyete geç
tikten sonra ülke içindeki en önemli başa
rısı muhakkak ki yeni yetişmekte olan 
aydınları bir çatı altında toplamaya giriş
mesi idi. Her ne kadar devrin tek partisi 
olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kül
tür kolu olarak çalışması hem devrinde 
hem de çok partili döneme geçildiği sıra
da soğuk karşılandı ise de, bilhassa ikinci 
Dünya Savaşı sıkıntılarının devam ettiği 
yıllar boyunca başta ortaöğrenim olmak 
üzere çok kimsenin sıcak bir atmosfer 
içinde okumalarını sağladı. Halkevleri 
hareketinin en muhteşem basanları, var-
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dığım sonuca göre: çok sesli müziğin 
yaygınlaştmlması, tiyatro, neşriyat alan
larıdır. Kısa bir süre sonra başlatılan ça
lışmalar her bir yörede kültür varlıkları
nın ortaya çıkarılmasına ve bunun sonucu 
eli kalem tutan aydınların ürünlerini neş
retmeleri mümkün oldu. Kitap kadar dergi 
çalışmaları da hız kazandı. Bu sayede 
memleket kültürü tarihi içinde, ismi veril
memiş olsa bile, bir Halkevi devri vardır. 
Şimdi unutulmuştuk girdabı içine düş
müş olan bu kuruluşun neşriyat çalışma
larına ve içindeki bir detaya inmek gere
kir. 

Dergi çalışmaları ülkemizin çok kıt 
kaynaklan olduğu bir dönemde başlatıl
dı. Ne doğru dürüst matbaa, kağıt fabrika
sı, ulaşım mevcut değil iken Kemalist ha
reketin böyle çetin bir işi üstlenmesi tak
dirle karşılanmalıdır. Dergiler çok kötü 
şartlar altında çıkarıldı. Yazılan topla
mak, matbaaya vermek, teslim almak ve 
sonra kütüphaneler ile okurların hizmeti
ne yollamak epey zahmetli işlerdi. Her 
bir halkevi bulunduğu yere göre bunu yü
rüttü. Fakat her bir aşamada zorluk ve 
yokluk bir arada yürüdü. Bunlardan istan
bul bile kendisini kurtaramadı. Bu şehri
mizde çıkan dergiler bile çoğu zaman çe
tin şartlarla boğuşmak zorunda kaldılar 
fakat hepsinin de üstesinden geldiler ve 
ortaya fevkalade ürünler çıkardılar. 

Konu ettiğim ürünlerin başında Emi
nönü Halkevi tarafından çıkarılan Yeni 
Türk ile Halkbilgisi Haberleri dergileri 
bulunmaktadır. Dergiler, birer ömek ola
rak da çıktı. Zira her bir Halkevi kendi 
yöresinin kültür meşalesi olurken İstan
bul için büyük bir zorluk vardı. O sıralar
da nüfuslan yüzbinler ile sayılan Ankara 
ve izmir bile bir tek dergi çıkanr iken, is
tanbul için bir çözüm yolu arandı. Bu çö
züm derginin alt baslıklarında bile kendi
sini gösterir. Çünkü dergiye yön verecek 
eğilim burada mevcut bulunmaktaydı. Bu 

Yeni Türk Mecmuası 

başlıklar: 

I - İstanbul Halkevi tarafından ayda 
bir çıkanür, 

II - istanbul Eminönü Halkevi tarafın
dan ayda bir çıkarılır, 

III - İstanbul Eminönü Halkevi tara
fından çıkanür aylık kültür ve sanat mec
muası, 

IV - istanbul Halkevleri Mecmuası. 
Eminönü Halkevi tarafından çıkarılır. 

Kaldıki dergi bazı sayılarında Yeni 
Türk Mecmuası diye bir başlık ile de 
çıkmıştır. Bütün bu gösterdiğim örnekler 
bir istikrarsızlık ömeği vermek olmayıp, 
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karşılaşılan her türlü zorluğu halletmek 
için girişilen çetin mücadele içindir. Bir 
an için baştan düşünülse de hep böyle 
devam etseydi diye bir ihtimal de akla ge
liyor. Bu zorlukların halli ve eldeki im
kanların en iyi bir şekilde kullanılmasına 
dair devrin tek partisi zaman zaman giri
şimlerde bulunmuş,-Ankara'da çıkarıl
makta olan Ülkü ile İstanbul'da çıkarılan 
Yeni Türk'ü örnek olarak sair yerlere tav
siye etmiştir. Kütüphaneciler tarafından 
detaylı olarak zikredilmeyen bu husus ye
rine, bir süreli derginin en son sayısının 
alt başlığı en çok kullanılan bir yoldur. 
Burada derginin yönlülüğüne işaret et
mek ve bu arada bir korumacılık işine de 
değinmek yolu ile unutulan bir girişimi 
bildirmek istedim. 

Eminönü Halkevi, kültür ve halkbilim 
çalışmalarımızda büyük bir yeri bulunan 
Halk Bilgisi Haberleri dergisini de koru
ması altına aldı. Temmuz 1929 tarihinde 
"Türk Halk Bilgisi Derneği" tarafından 
çıkarılmaya başlanan dergi 19 sayı neş
redildi ve sonra durduruldu. Bunun neşri
ni arzu edenler tarafından göreve çağrılan 
Mehmed Halid Bayrı tarafından tekrar 
neşredilen dergi, 1942 yılı şubat ayına 
kadar 124 olarak çıkarıldı. Fakat sorunla
rın hiç de eksik kalmadığı anlaşılıyor. 
Eminönü Halkevi başkanları tarafından 
derginin benimsenmediği ve kültür yönü 
düzeyli bir dergiye ağırlık verilmek isten
diği M. H. Bayrı'nın hâtıralarında mev
cuttur. Konumuz şimdi bu polemiği deş
mek değil gene de bir çıkış yolunun aran
masıdır. Zira dergi daha çıkışı sırasında 
bile tedirginlik yaratmış, masrafı yerine 
bir başka iş yapılmak istenmiştir. Zorlu
ğu yenmek isteyenler, iki dergiyi bir ara
da çıkarmışlardır. Uzun yıllar evvel 
Halkevleri neşriyat ve mecmuaları topla
dığım sırada iteni Türk Mecmuası'mn 
özel iki sayısı dikkatimi çekmiş ve kitap

lığımda özel bir yer vermiştim. Yıllar 
geçtikten sonra çok sayıda kitap ve dergi
yi belirli yerlere devretmek veya bende 
bulunmayan kitaplarla değiştirmek için 
kullandım ise de bunları elden çıkarmak 
elimden gelmedi. Sorduğum en meraklı 
kişilerin bile dikkatinden kaçan bu husus, 
şimdi burada açıklamak istedim: Halk 
Bilgisi Haberleri, 1935 yılının Haziran 
ve Temmuz aylarında Yeni Türk Mecmu
ası ile bir arada çıkarılmıştı. Fakat deği
şik bir sayfa numarası almamıştır. Sayı 
34 (Haziran 1935) s. 2185 de şu satırları 
okumaklayız: "Mecmuamızın yeni şekli. 
Bu sayıdan itibaren Yeni Türk Mecmuası 
ile gene Halkevimizin çıkardığı Halk Bil
gisi Haberlerini birleştiriyoruz. Böylece 
okuyucularımıza iki mecmuayı birden 
vermiş olacağız. Halk Bilgisi Haberleri
nin yazı işlerini gene arkadaşımız 
Bah[Bay olmalı] Mehmet Halit Bayrı ida
re edecektir". Sayı olarak da: Yıl, 5 Sayı 
49 (Haziran 1935) denilmiş. Yeni Türk 
dergisinin sonraki sayısı da Halk Bilgisi 
Haberleri ile birlikte çıkmış ise de bu 
devam ettirilmemiştir. 

Bu konuyu kitap ve dergi meraklıları
na yıllardan beri sormama rağmen, tatmin 
edici bir cevap alamadım, ayrıca derleyi
cilerin de pek dikkatini çekmemiştir. 
Türk Folklor ve Etnografya Bibliyograf
yası ciltlerinde de bu farka dikkat edil
mediğine, Yeni Türk'ün o sayılarında çı
kan araştırmaların esere dahil edilmediği
ne tanık oldum. Her bir satın bugün için 
tarih olan Halkevleri dergileri arasında 
Halk Bilgisi Haberleri müstesna bir yer 
tutar; meraklısı taralından her zaman ara
nır, kitap dünyasında hak ettiği yefi al
mıştır, açıklamalı ve geniş endeksli bir 
tıpkıbasımına ihtiyaç duyulmakla birlikte 
böyle bir masrafı göze alabilecek kişi ve 
kuruluş henüz yoktur. Tek istisna olarak, 
sipariş üzerine bazen piyasaya küçük par-
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tiler halinde verildiğini sözlü olarak duy
dum ise de hiç bir takımına rastlamadım. 
Yeni Türk ise ancak resmi kütüphaneler-
deki yerini aldı, belirli bir dönem sürdür
düğü başarılı hizmetleri şimdi ancak çok 
dar sayıda araştırıcı ve meraklı tarafın
dan izlenmektedir. 

Halkevleri dergileri toplu olarak hiç 
bir resmi kitaplıkta yoktur. 1962 yılından 
beri sürdürdüğüm bu çalışmam sırasında 
her zaman çetin güçlüklerle karşılaştım. 
Dergiler zamanında ilgili kişiler tarafın
dan düzenli bir şekilde resmi kitaplıklara 
intikal ettirilmediği için şimdi büyük bir 
sıkıntı ile karşı karşıya bulunuyoruz. 14 
Mayıs 1950 günü yapılan seçimlerden 
sonra iktidara gelen Demokrat Parti, bu 
kuruluştan rahatsız olduğu için, düzenle
me yerine, kapatmayı tercih elti ve mem
leket kültürüne çok büyük bir darbe vur
du. Hiç değilse adını Millcıcvi gibi bir is
me çevirip devam ettirmek mümkün iken, 
Halkevlerinin yıllar boyunca toplanan fi
kir, sanat, edebiyat, tarih, kültür, neşriyat 
varlıkları çıkarılan müsadere kanunundan 
sonra bir gecede yok edildi ve demokratik 
ortam içinde Yasak Kitaplar İndeks'ine 
rahmet okutacak bir tutum sergilendi. Da
ğıtılan kitaplıklardan çok küçük bir par
çası resmi kütüphanelere intikal ettirildi. 
Eminönü Halkevi de bunlardan nasibini 
aldı ve dergisiyle birlikte bir daha anılma
dı. Son yıllarda bazı Halkevi ve Halke-
vi'nden yetişme kişiler hakkında yapıl
mış bilimsel çalışmalardan haberim ol
makla birlikte Türk Ocağı gibi muhtelif 
yönleri ile çalışılmadığı için yeni nesil 
için pek fazla tanınmaz, Gene de bu der
gilerin gelecek nesillere hiç değilse isim
leri ile aktarılmasında sayısız yarar gör
mekteyim. Unutulmakta olan bu dergile
rin varlığını bile duyurmak benim göre
vim olmamakla birlikte, Muzaffer Gök-
man gibi, gözü saatdc değil de maddi ve 
manevi varlığı ile kütüphanesine bağlı bir 

kütüphaneciye kavuşuncaya kadar Halke
vi dergileri resmi kitaplıklarımızın kar-
tekslerinden öte bir etki yaratmıyacağı 
endişesi içinde bulunmaktayım. 
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