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İKİ DERGİ: TARLA ve CEM
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Bir milletin kültür seviyesinin grafi
ğini yükselten maddi varlıklar KıTAP,
DERGİ (MECMUA) ve GAZETE ’lerdir.
Bu organlar sayı ve kalite olarak çoğal
dıkla ve tirajları da yükseldikçe, okuyan
kişilerin oranı da yükseliyor demektir.
Yok, eğer, bunun tersi oluyorsa; yâni, ki
tap, dergi ve gazete sayısı ve tirajı düşü
yorsa o milletin kültür seviyesi de aşağı
lara iniyor demektir.
Fakat, ne yazık ki, yapılan istatistik
ler, Türk insanının yeterince okumadığı
nı göstermektedir. Altmış kişilik “Türk
Dili ve Edebiyatı I. sınır öğrencilerim
içinde her ay 1-2 dergi okuyan bir kişi
dir. O da “Azerî Türkü” bir erkek Öğren
cim olup, Türkiye'de misafirdir, öteki
öğrencilerimden doğru dürüst gazete bi
le takip edeni, ne yazık ki, yoktur.
TÜRK KÜLTÜRÜ, TÜRK EDEBİYATI,
TÜRK DİLİ gibi temel aylık periyodikler
öğrencilerimin çoğu tarafından bilinme
mektedir. Her sene defalarca yaptığım
“LÜTFEN OKUYUN” çağrısına ciddi ce
vap veren Öğrenci sayısı % l ’i geçme
mektedir. Hele mahalli dergilerden
TARLA (İstanbul), ERCÎYES (Kayseri),
İÇEL KÜLTÜRÜ (Mersin), GÜNEYDE
KÜLTÜR (Antakya)..vb. gibi değerli der
gilerin hiç şansı yoktur. EMEL (Kırım
Türkleri Dergisi-Ankara), KIRIM (İstan
bul), AZERBAYCAN (İstanbul), TÜRK
YURTLARI (İstanbul), YESEVI (İstan
bul) gibi dış Türklerin dil, edebiyat,
halkbilimi ve etnolojisini tanıtan aylık
dergilerin yavılma ve okunma sahası da
ha da sınırlıdır.
Bazı dergilerimiz yalnız EDEBİYAT,
bazı dergilerimiz de DİL-EDEBÎYATFOLKLOR-ETNOLOJÎ gibi sosyal konu
ları okuyucularına nakletmektedir. Her
biri emek mahsulü olan araştırma ve inceleme yazıları, bizlere orijinal konuları
öğrenmektedir.
İşte sizlere tanıtacağım iki dergi de
farklı yapıdadır;
TARLA: Bu edebiyat, sanat, folklor,
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halk edebiyatı ve etnografya konularını
içine alan dergi, değerli dostumuz, (BA
BA) Tahir Kutsi MAKAL tarfmdan îstanbulda yayımlanmaktadır. (Haberleş
me adresi: PK. 21, Basınköy 34820 İS
TANBUL). Yıllık abone bedeli 200 bin
TL. olan dergi, şiir ve edebî konularla
göz doldurmaktadır.
CEM: Alevî Kültür ve Düşüncesinin
Sesi: Aylık Siyasî-Kültürel bir dergi olan
CEM, üç yıldır İstanbul'da yayımlan
maktadır. (Haberleşme adresi: Abide-i
Hürriyet Cad. No: 282/9, 80270 Şişli-lSTANBUL). Yıllık abone ücreti 160 bin
TL.
Çoğumuzun yabancısı olduğu
ALEVILİK'le ilgili araştırma yazıları
nın, şiirlerin yer aldığı bu dergi Alevî ol
mayan kişilerce de okunmalıdır.
Türkiye'de yaşayan Türklerin bir
kısmı “sünni”, bir kısmı da “alevî”dir.
Fakat, ne yazık ki, Türkiye'» bölüp par
çalamak isteyen dış güçler, ÖZDE MÜS
LÜMAN olan bu milleti mezhep farklı
lıklarıyla huzursuz etmektedirler. Bazı
bölgelerde ÇEPNI, bazı bölgelerde de
TAHTACI ve AGAÇERl adlarıyla anılan
insanlarımız, MALAZGİRT'ten bu güne
Anadolu'ya gelen OĞUZ BOYLARI men
subu olun TUKOGLU TÜRKTÜR. Hele
Dersim (kalan) Bölgesinde yaşayan bu
günkü TUNCELİLİLER ile ERZİNCAN
yöresi alevîlerinin ataları Horasan eren
leridir. '
Alevî Türkmenler üzerinde yapılan
ilmi araştırmalar, bu Türk toplulukları
nın CUMHURİYETE ve ATATÜRK İL
KELERİNE bağlılığını vurgulamıştır.
Atatürk’ün işaret etmiş olduğu “milliyet
çilik” bu topluluklar içerisde TÜRKİYE
C U MH U R İ Y E T İ
DEVLETlnin
mevcûdiyeti için tutunulacak tek halka
dır. Tâ AHMET YESEVI'den HACI
BEKTAŞ-I VELÎ HAZRETLERl ne uza
nan müslümanlık çizgisinde Türk insa
nının birlik ve beraberliği bulunmakta
dır.
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