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EDİTÖR’DEN

Her dergi bir iddia ile yola çıkar. Bir derginin iddiası yoksa o 
derginin var olmasının da bir anlamı yoktur. Güçlü bir iddia 
ile yola çıkıp da yolunun hakkını veremeyen ama çoğu zaman 
kuru bir inat uğruna yayınını sürdürmeye çalışan dergilerin 
sakil hâli bize ne de çok şey anlatır... İddiayı bir kişiye ya da belli 
kişilere hasretmenin sebep olduğu geçiciliği de bu kapsamda 
düşünmeli. Şu hâlde bir derginin artık çıkamaması pek çok 
diğer etkenden ziyade iddiasını yitirmesiyle ilişkilendirilebilir. 
Türk düşüncesinin hayli bereketli(!) bir dergiler mezarlığına 
sahip olmasını bir de bu açıdan düşünmeye ne dersiniz?

Dergiler Dergisinin önümüzdeki sayılarında bu konuya da 
eğilmeye çalışacağız nasipse. Bu sayıda ise çocuk dergiciliği 
üzerinde durduk. Elbette ki konunun önemi çok daha 
kapsamlı ve derinlikli bir dosyayı iktiza ederdi. Neyse ki ele 
aldığı konuları tüketip rafa kaldırma iddiasında olmayan 
Dergiler Dergisi, tekrara düşmeyip farklı bir bakış açısı sunarak 
dergicilerin idrakini kuvvetlendirmeye yaradığı sürece her 
sayısında benzer konularda yazılara yer vermeye hazırdır.

Çağrımızı yineliyoruz: Dergiler Dergisi’ne Türkiye’deki ve 
dünyadaki dergilerin ve dergiciliğin meseleleri ve ufku ile 
ilgili yorum, eleştiri ve katkı göndermek isteyen herkese 
sayfalarımız açıktır. Konunun şu tarafı eksik kalmış, neden buna 
değinilmemiş diye düşündüğünüz dergicilikle ilgili her tür 
mevzuda yazılarınızı bizime gönderebilirsiniz.

Sekiz yıldır düzenli bir şekilde yapılan Uluslararası Dergi 
Fuarının (UDF) dergicilere sağladığı dinamizm ortada... 
Türkiye’nin merkezi İstanbul’da, İstanbul’un kalbi Sirkeci’de 
8-13 Mayıs 2018 tarihlerinde dokuzuncu kez kapılarını açacak 
Uluslararası Dergi Fuarında buluşmak dileğiyle…

İbrahim Şamil Köroğlu

Dergiler Dergisi’nden...
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TÜRDEB, dergicilik alanındaki mesleki 
gelişimi desteklemek, yöntemler 

geliştirmek, uygulamaya dönük çalışmalar 
yürütmek ve dergiciliği güçlendirmek 

amacıyla 2008 yılında bir araya gelen dergi 
editörlerinin ve yayın yönetmenlerinin 
oluşturduğu bir sivil toplum örgütüdür.  

 
Dergiler Dergisi’nde yayınlanan yazı 

ve söyleşilerdeki görüş ve düşünceler 
kişilerin özgür fikirleri olup Türkiye Dergiler 

Birliği’nin kurumsal genel yaklaşım ve 
tutumlarını yansıtmayabilir. Fakat bu 

özgürlükçülüğümüz, fikirlerin ‘fahşa’ya 
hizmet edenlerin övgüsüne dönüşmesine 

müsaade edileceği anlamına gelmez.
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İÇİNDEKİLERSÖYLEŞİ

Ankara’da çıkardığınız Kandil Çocuk Dergi-
sinin Mayıs 1986’da yayımlanan ilk sayısı 10 bin 
adet basılıyor ve ücretsiz dağıtılıyor. Daha sonra 
2500’ün üzerinde abone sayısıyla devam edi-
yorsunuz ve 13 sayı neşrediliyor dergi. Dergiden 
önce, 1983’te kurduğunuz Kandil Yayınları’nda 
da çocuklar için kitaplar yayımlıyorsunuz. Dergi-
niz de bu yayınevinin sağrısında kuruluyor zaten. 
1979’da Diyanet Çocuk Dergisinin kuruluşunda 
da yer aldığınıza göre neredeyse 40 yıllık bir de-
neyiminiz var bu alanda. Günümüzden bakınca o 
yılları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi çocuk der-
gisi çıkarmaya iten saikler nelerdi; niyet ve yöneli-
minizi hangi şartlar belirledi?

Ankara İmam Hatip Okulunda yedi sene oku-
dum, parasız yatılı olarak. Ortaokul ve lise yıllarım-
da çeşitli dergilere şiirler ve yazılar yazdım. İmam 
Hatip Okulunun 6. ya da 7. sınıfında iken, 17-18 
yaşlarındayım o sıra, bir yarışma düzenlendi ve 
benim yazdığım hikâyeler dereceye girdi. Daha 
sonra bu metinler kitap olarak basıldı ciddi bir 
kuruluş tarafından. Ben de öyle kapaklı, resimli 
bir kitap olarak görünce hikâyelerimi, Allah’a dua 
ettim: ‘Allah’ım bundan sonra fırsat verirsen ben 
çocuklar için kitaplar yazmak istiyorum.’ İşte o va-

kitlerde niyetim kesinleşmiş demek ki. O zaman-
dan beri çocuklar için yazmaya, çizmeye devam 
ediyorum Allah’a şükür.

1979 yılına geleyim. O sıralar TRT Genel Mü-
dürlüğünde memur olarak çalışıyorum. UNESCO 
o yılı Dünya Çocuk Yılı ilan etmişti. Diyanet İşleri 
Başkanlığı da bir çocuk dergisi neşretmeyi plan-
lamış. Benim de Diyanet Gazetesinde öteden beri 
yazılarım ve şiirlerim yayınlanıyordu. Beni çağırıp, 
böyle bir dergi yayınlanacak, senin de bu derginin 
editörlüğünü üstlenmeni istiyoruz dediler. Ben de 
kabul ettim. Diyanet İşleri Başkanlığında Derleme 
Yayın Müdür Muavini olarak işe başladım sonra 
da Diyanet Çocuk Dergisini çıkarmak için kolları 
sıvadık. Yayın kurulumuzda, Müdürümüz Mehmet 
Topkaya, Başkan Yardımcısı Hamdi Mert, Mehmet 
Kervancı vardı. Diyanet İşleri Başkanı, Tayyar Al-
tıkulaç Beyefendi idi. Allah yaşayanlara sağlıklı 
uzun ömürler versin, vefat edenlere de rahmet 
etsin.

Diyanet Çocuk Dergisini neşretmeye başladık 
ve 40 sayı yayımlandık. Önce iki aylıktı sonra üç 
aylık oldu bir ara, akabinde yine iki aylık ve sonra 
da aylık oldu. 40. sayıya geldiğimizde 1983 yılına 
varmıştık. Bir yandan da çocuklar için kitaplarım 

Kandil Çocuk

Kandili ile Çocukları Aydınlatan Bir Dergi: 

SÖYLEŞİ

Dergiciliğimiz çocuk bahsinde önemli bir kilometre taşı olan Kandil 
Çocuk Dergisini ve çocuklar için yayıncılık yapmanın sorumluluklarını 

derginin editörü Ahmet Efe ile konuştuk. 

Volkan YAHŞİ 
[ SÖYLEŞİ ]
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çıkıyor. 1983’te bir ağabeyimizin ve bacanağım 
Nasrullah Beyin de desteğiyle artık resmi kurum 
ve formalitelerden kurtulup daha özgür çalışabi-
leceğimiz, daha rahat çocuk kitapları yayınlayabi-
leceğimiz, belki çok sayıda yayınlayabileceğimiz 
bir yayınevi kurmaya karar verdik. Kandil Yayıne-
vini böylece kurduk Ankara’da. Ben de istifa ettim 
memuriyetten bu imkân doğunca. 

O dönemde çocuk edebiyatında, öz kültürü-
müzden beslenen yayın pek yok idi; kitaplarımız, 
yayınlarımız sınırlıydı. Yani bir boşluk, bir ihtiyaç 
vardı bu alanda. İstiyordum ki çocukların ansiklo-
pedileri, antolojileri, kitapları olsun. Bunun heye-
canıyla acaba daha neler yapılabilir, diye düşünü-
yordum. Yayınevimizi bu düşüncelerle kurduk. 

Yazar arkadaşlarımızdan çocuklar için kitaplar 
yazmalarını istiyorduk. Nitekim Üzeyir Gündüz, 
Hasan Demir, Muzaffer Taşyürek, Mustafa Yazgan, 
Hekimoğlu İsmail, Zekai Eryalaz, Bestami Yazgan, 
Rıfkı Kaymaz, Vahap Akbaş, Mustafa Ruhi Şirin, 
Rahmetli Cahit Zarifoğlu gibi isimler hep düşün-
ce dünyamız içindeydi. Temastaydık hepsiyle. İlk 
kitaplarını biz bastık birçoğunun. Çok sık bir araya 
gelemiyorduk belki ama haberleşiyorduk sık sık; 
gündemler belirliyor, üzerine konuşuyorduk. Ya-
yınladığımız kitaplar böylece ortaya çıkıyordu.

Anladığım kadarıyla süreç biraz da kendi-
liğinden gelişmiş. Daha ziyade edebiyatçılar, 
okur ve yazarlar çevresinde toplanılmış. Şimdi-
lerde pedagoji, psikoloji gibi disiplinler çocuk 
yayıncılığı alanını etkiliyor. Bu manada çocuk 
gelişimine dair tavrınızı, çocuğun dünyasına 
yaklaşımınızı, üslubunuzu neler belirliyordu?

Öyle oldu biraz. Bir düzen, bir sistem, teşkilat 
gibi bir durum yoktu; yani arkamızda bir hizip, or-
ganizasyon yoktu demek istiyorum. Mesela Rasim 
(Özdenören) abiyle, Erdem (Beyazıt) abiyle, Cahit 
(Zarifoğlu) abiyle görüşüyorduk. Ankara’da bir 
çevremiz vardı o dönem. Rahmetli Mahmud Es’ad 
Coşan var o dönem orada. Onun dergisi var. Ye-
rimiz de müsaitti buna. Kocatepe Camiine yakın-

dık. Taşradan gelen yayıncılar, kitapçılar, oradaki 
büyüklerimiz uğrarlardı.

Diğer hususta ise biz Kandil Yayınevini kurar-
ken dedik ki çocuklarımıza kendi öz kültürümüze 
ve medeniyetimize dair, inancımıza dair şeyler 
anlatacağız. Üslubu ise kendimiz arıyor, araştırı-
yorduk. Öyle pedagojik bir eğitim, sosyolojik bir 
eğitim verme gibi bir gayemiz yoktu. Ben kendi 
nefsim adına konuşayım daha doğrusu.

Yine de bakınca sözünü ettiğiniz yazar muhi-
tinin ve sizin bir edebî birikiminiz, kaynaklarla 
sıkı bir irtibatınız var. Kur’an ve hadislerin va-
zettiği eğitim düsturları, tebliğ usulü gibi sahih 
kaynaklarla bağınız çocuklarla iletişim için de 
bir birikim sağlamış olmalı; bir bakış açısı ve 
metot belki…

DERGİ TASARIMISÖYLEŞİ

5

Kandil Çocuktaki resimlerin 
bir kısmını elle ben yapıyordum. 

Kapak tasarımlarını da ben 
yapardım mesela.

A
hm

et EFE
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Muhakkak ki... Ferdi öykümden anlatmaya de-
vam edeyim. Nefsim adına konuşuyorum çünkü. 
Rahmetli Babam, Allah razı olsun ondan müftü 
idi. Bir müftünün çocukları olarak büyüdük yani 
biz. İlkokul çağında Arapça öğrendim. Kur’an-ı 
Kerim okumayı, ilmihal bilgilerini... Hep kitaplar 
arasında büyüdük yani. Aile içinde, arkadaşlarım 
arasında şiir ve hikâye yarışmaları yapardık. Böy-
le bir aile ortamında büyüdüm. Dolayısıyla az çok 
bir alt yapımız var idi. 

Yani hoca-talebe, yazar-okur, öğretmen-öğ-
renci ilişkisini tevarüs etmişsiniz, diyebiliriz sanı-
rım.

Biraz öyle oldu, babamız sayesinde. Allah on-
dan razı olsun. Çok etkisi oldu onun bana. Mesela 
İmam Hatip Okuluna gitmeye de onun vesilesiyle 
karar kıldım. İlmi bakımdan kendimizi geliştirme-
mizi isterdi. Ben bu bakımdan avantajlıydım. 

İmam Hatip Okulunda da güzel bir arkadaş 
çevremiz vardı. Vatanı, milleti, dini için mücadele 
etmeyi seven gençlerdik. Bunun için çalışmalar 
düzenler, bir araya gelir, tartışmalar ve okumalar 
yapardık, çaba sarf ederdik. Daha 1972-73’te Pı-
nar Dergisinde yazılarım çıkıyordu. Mesela Eylül 
1983’te çıkan İslam Dergisinin ilk sayısında da ora-
daydım ben, Ankara’da. Kadın ve Aile Dergisi çıktı 
Nisan 1985’te. Bir ay sonra, İlim ve Sanat Dergisi 
çıktı. Gül Çocuk Dergisi çıktı. Bu dergileri Merhum 
Mahmud Es’ad Coşan çıkardı.

1983’te biz Kandil Yayınevini kurduk ve 1986 
yılına kadar yüzden fazla eser neşrettik. Her bas-

tığımız kitabı 2-3 bin adetten aşağı basmıyorduk. 
Çocuk kitapları, şiir ve hikâye kitapları, ansiklo-
pediler, antolojiler yayınladık bu süreçte. Kart-
postallar, posterler hazırladık. Üç yıllık yoğun bir 
çalışmamız oldu. Sonra da 1986 Mayısında Kan-
dil Çocuk Dergisini çıkardık. İlk sayımızı 10 bin 
adet bastık. Ücretsiz dağıttık ve abone talebinde 
bulunduk ilk sayıda. 2600-2700 kadar abonemiz 
oldu bu sayede.

O dönemin teknik kısıtlarına, baskı ve dağıtım 
koşullarına göre iyi bir sayı bu. Günümüze oran-
larsak daha da belli olacaktır. 

Tabii. O dönem şimdiki gibi bilgisayarlı baskı-
lar yoktu. Diyanet Çocuk Dergisinin sayılarını da 
hatırlıyorum. Kes yapıştır işlemini elle yapıyorduk 
mesela. Onun filmini çekiyorduk. Yeniden kalıbı 
alınıyordu. Bir sürü şey... Bilgisayar dizgileri yoktu, 
matbaa dizgileri vardı. Matbaaya gidip kendimiz 
dizgisini yapıyorduk, kurşun harflerle fontlarına 
göre veya letrasetler vardı, farklı karakterlerde, 
başlıkları yapıştırarak çalışıyorduk.

Kandil Çocuktaki resimlerin bir kısmını elle 
ben yapıyordum. Kapak tasarımlarını da ben ya-
pardım mesela. Doğadan manzaralar, kaligrafiler, 
desenler, fotoğraf ve resim kolajları koyuyorduk. 
Merakım vardı resim çizmeye. Bir kısmını ben 
kendim halletmeye çalışıyordum, bir kısmını da 
ressam arkadaşlarımız yapıyordu. Orhan Akça, 
Soner Hızarcı, Erhan Dündar, dergimizin ressam 
ve çizerlerindendi. Diyanet Çocuk Dergisinden de 
Ahmet Yozgat ve Kasım Özkan isimleri hatırıma 
gelenlerden.

SÖYLEŞİSÖYLEŞİ
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O dönemde görsel anlamda bir arayış da söz 
konusu sanırım. Çocuklara görsel malzemenin 
sunumuyla ilgili bir dil ve üslup da aranıyor be-
nim gözlemlediğim. Aynı kaygı ve hassasiyet Gül 
Çocuk, Selam Çocuk gibi dergilerde de var mıydı?

Tabii. Hem edebi üslubu arıyoruz, hem çizgi-
yi ve resmi arıyoruz. Çocuklara sunabileceğimiz 
güzel örneklerin arayışındaydık hep. Fotoğrafları, 
desenleri, resimleri buna göre derliyor, akabinde 
de sunuyorduk. Çizerlerimiz, yazarlarımız, res-
samlarımız buna dikkat ediyordu.

Bu noktada, Müslüman duyarlılığın aktarımı 
konusunda hangi editöryal ilke ve önceliklere 
dikkat ediyordunuz?

Çocuklarla ilgili, Peygamber Efendimizin, sün-
nette terbiye dediğimiz olguyla ilgili hususi bir yer 
var. İslam kaynaklarında ayrıca değerlendirilen bir 
başlıktır. Efendimizin çocuklarla ilişkisi, tabiatla 
ilişkisi, hayvanlarla ilişkisine dair, müstakil çok gü-
zel çalışmalar var. Biz az uyuyarak yoğun çalışıyor, 
yazıyor, bir yandan da bu metinleri okuyorduk. 
Eksikliğini hissettiğimiz antolojiler, ansiklopediler, 
tarih kitapları hazırlıyorduk buna göre.

Peygamberler Tarihi, İslam Büyükleri Ansik-
lopedisi, Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi… Ayrıca 
antolojileriniz var derlediğiniz. Çiçek Yağmuru, 
Çocuklar Güle benzer…

Osmanlı Tarihi Ansiklopedisini dergimizle bir-
likte fasiküller şeklinde verdik örneğin. Her ay bir 
fasikül veriyorduk. Dolayısıyla bizim arayışlarımız 
devam etti, çalışmalarımız devam etti, kendimize 
uygun üslubu bulmaya çalıştık. Arkadaşlarımızla 
beraber bir gayret gösterildi. İnşallah Allah katın-
da makbul olmuştur. Belki insanlar şöyle küçük 
görebilir, diyebilirler ki bu metinler edebi metinler 
midir, didaktik metinler midir, yoksa sıradan şey-
ler midir? Bunlar da konuşulabilecek şeyler.

Bir edebiyat geleneği var Müslümanların; 
çocuk eğitimine dair, terbiyeye dair bir geleneği 
var. Sizin de bu gelenekle irtibatınız var. 

Bizim aktarmaya çalıştığımız yegâne şey de 
buydu. Çocuklara dinimizi, tarihimizi, öz kültürü-
müzü, medeniyetimizi aktarmaktı çabamız. İslami 
bir duyarlılık, milli bir duruş kazandırmaktı gaye-
miz. Kıssalar, meseller, hikâyeler, resimler, tarih ve 
ilmihal bilgileri… Bu nedenle yer verdik dergimiz-
de bunlara hep. Bakın sizinle rast gele bir sayfa 

açalım dergiden. 

--Kur’an kursunda yapılmış bir röportaj çıkı-
yor sayfada--

“Sizlerle Beraber” diye bir bölüm var burada. 
Kur’an Kursunda yapılmış bir röportaja yer ver-
mişiz. Niye yer veriyoruz buna? Çünkü çocuklara 
Kur’an öğrenin diyoruz. Desinler ki ne güzel ço-
cuklar Kur’an öğreniyor. Kurtuluşunuz bunda de-
mek istiyoruz. Bakın bir sayfa daha açalım.

--Alâeddin’in sihirli lambası çıkıyor bu sefer--

Bu bildiğimiz meşhur masalın çok güzel re-
simlenmiş bir anlatımı; Orhan Dündar’ın resimleri 
bunlar. Karşı sayfada da ‘Oku-Anla-Düşün’ yazıyor 
bak. Bundan başka da ne yapılabilir? Amacımız 
çocukları anlamsızca eğlendirmek, sadece hoş 
vakit geçirsinler diye eğlemek değildi. Onlara bir 
şeyleri hatırlatmak ve düşünmeyi özendirmekti 
çabamız.

Eleştirel bir bilinç kazandırmaya çalışmışsı-
nız anladığım kadarıyla, röportajlarda onları 
da muhatap almışsınız. Bu didaktik tavrı da aşı-
yor bir yerde, tepeden değil göz hizasında ba-
kabilmişsiniz çocuklara. Gündemler açmışsınız 
onlara özel. Muhabirler, haberciler gibi yazıla-
rına yer vermişsiniz çocukların. Yarışmalarınız 
var mesela, hikâye yarışması…

Bak burada (Parmağıyla gösteriyor.) yarışma-
nın birincisi olan hikâye var. Vefa Eroğlu. Küçük 
Mücahid. Afganistan Savaşını konu ediyor. Mek-

SÖYLEŞİ
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tuplara yer veriyorduk. Masal yarışması açmışız. 
Küçük Hanımların Köşesi diye bir bölüm açmışız 
kızlar için. Onlarla ilgili de epeyce kitap yayınladık 
biz. Alişin Çizgileri var, Gürbüz Azak’ın. Meşhur bir 
çizerimiz, ağabeylerimizden, büyüklerimizden. 
Üzeyir Gündüz mesela, bakın ashaba yer vermiş, 
seferleri, cihatları anlatmış. Mustafa Özçelik, Evliya 
Çelebi’nin rüyasını anlatmış, meşhur hikâyeyi. Bir 
kuş masalı var burada, doğa ve tabiat manzaraları. 
Bak mesela yazar Vahap Akbaş var. Rahmetli oldu, 
onun da kitabını yayınladık biz.

Bir yandan büyüklere de seslenen bir yanı var 
Kandil Çocuk’un. Aileyle okunması, abi kardeş, 
abla kardeş birlikte okunması için gayret sarf et-
mişsiniz. Çocuğu tekil bir özne olarak almıyorsu-
nuz, çevresine de sesleniyorsunuz. 

Evet. Zaten öyle bir ayrımı sağlıklı bulmuyo-
rum. Yani çocukların okuyacağı kitabı önce bü-
yükler okumalıdır. Yine büyüklerin okuyacağı bazı 
kitaplar küçüklere de hitap edebilir. Mesela siz 
zannediyor musunuz ki Gulliver’in Gezileri çocuk-
lar için yazılmıştır? Tam aksine büyükler okusun 
diye yazılmıştır. Ya da Jules Verne, romanlarını sırf 
çocuklar için mi yazmıştır? Yani çocuk kitabı bü-
yük kitabı ayrımı ne kadar sağlıklıdır üzerine tar-
tışmak, konuşmak gerek. Burası önemli. Elbette 
çocuğa has şeyler olmalı konusu, anlattıkları itiba-
riyle önemlidir ama edebi açıdan, üslup açısından 
bir yazar halini tavrını nasıl değiştirebilir ki? Muh-
teva ve içerik çocuğa göre belirlenmeli.

Cahit Zarifoğlu için bu eleştiri getirilmişti. 
Onun çocuklar için yazdığı metinleri ağır bulanlar 

oluyor. Bir yandan da gündemde olan Afganis-
tan Cihadı var, Kudüs yine gündem, öte taraftan 
yükselen liberal politikalar. Yeni, renkli ve tehli-
keli bir dünyaya karşı çocukları koruma çabasını 
görüyoruz. Bir nevi erken uyarı diyebiliriz. Ahmet 
Mercan, Selam Çocuk özelinde bu öz eleştiriyi ge-
tirmişti. Müslümanların ortak gündemine çocuk-
lar da müdahil oluyorlar ister istemez. 

Bu doğru. Siz süt içen bir çocuğa onun sindi-
remeyeceği besinler vermemelisiniz. O süt çağın-
dadır. Meme emen çocuğa su da içirilmez. Yani 
bir çocuğa vakti geldiğinde cihadı anlatmalısınız, 
çevresinde olan biteni bilmeli. Bir cihat bilinci ka-
zanmasının, cihadı anlamasının vakti vardır zaten. 
Ondan önce de o bilinci vermeye çalışmak doğru 
değildir. 

Mesela bir hikâye yazdım o yıllarda, Dağdaki 
Oyuncak diye. Afganistan savaşındaki gerçek bir 
olayı esas alıyordu. Bir gazete haberinden yola 
çıkarak yazdım onu. Bir savaş var, acımasız bir sa-
vaş. Dağlara tuzaklı oyuncaklar bırakıyor Ruslar o 
dönem. Şehit oluyor çocuklar. Bununla ilgiliydi. 
Orada Necip isimli bir çocuğun ailesiyle birlikte 
Afganistan dağlarından kaçış hikâyesi anlatılıyor. 

Bu manada geleneksel temalar, içerikler günü-
müz dünyasına daha sağlıklı nasıl aktarılabilir? 
Bu konuda bitmeyen bir arayış söz konusu... Gü-
nümüz medyasını, kültür piyasasını da düşünün-
ce gürültülü bir görünüm var.

Bu noktada Hz Ömer’in sözünü hatırlamamız 
gerekiyor. O, çocuklarınıza güzel hikâye ve şiirleri 

SÖYLEŞİSÖYLEŞİ
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öğretiniz, diyor. Bu bir emir mahiyetinde olmasa 
bile mutlaka tavsiye mahiyetindedir. Biz çocukla-
rımıza güzel hikâyeler öğreteceğiz. Güzel hikâye 
ne, nerede? Daha önce yazılmış, anlatılmış, insan-
lığın ortak hikâyeleri, ortak masalları olabilir bun-
lar. 

Bu hikâyeleri değiştirmenin fazla da gereği 
yoktur. O hikâyeleri biz biliyoruz belki ama çocuk 
ilk defa duyuyor. Onun için hikâye taze, yeni daha. 
Güzel hikâye ve şiirleri öğretin derken zaten var 
olan, bize güzel gelen hikâyeler söyleniyor. Bize 
güzel geleni de biz çocuğa anlatacağız. Öncelik-
li görevimiz bu olmalı. Gökten zembille inmedik 
hiçbirimiz. Hikâyeler var, masallar var, fıkralar 
var… Çocuğa önce bunları öğreteceğiz, ondan 
sonra değişik şeyler denenebilir ama asıl olan bu-
dur. 

Mesela diyorlar ki bunları zaten herkes biliyor, 
herkesin o hikâyeyi anlattığı zannediliyor. Hâlbuki 
çocuk ilk defa duyuyor o hikâyeyi. Yani burada-
ki ayrımı görmemiz lazımdır. Keloğlan masalla-
rı, Nasreddin Hoca fıkraları, Beydeba masalları, 
Peygamber kıssaları, kıssa ve hisseleri… Ben Hz. 
Ömer’in öğüdünü dinleyerek bunları anlattım. 
Kandil Çocuk’ta da bunları anlattık. Çünkü çocuk-
larımıza güzel hikâyeleri anlatmaktı amacımız. 

Bunu dışında ne yapılabilirdi? Mesela masal, 
masal anlatabilir; muhayyilemden kurgulayabi-
lirdim, uydurabilirdim. Bunları da yaptık. Mesela 
benim Gökkuşağındaki Salıncak isimli kitabımda 
masallar var. Kel Oğlan Keleş Oğlan kitabında, be-
nim uydurduğum dört tane Keloğlan masalı var. 
Keloğla’na mal etmişim o kitabı. 

Hz. Ali, “Çocuklarınızı yaşayacakları zamana 
göre yetiştirin.” diye öğütlüyor bizlere. Masallar 
uydururken günümüzün, hatta yarının çocuğu-
nu muhatap alıyorsunuz. 

Bence günümüzdeki çocuğa bile var olan hikâ-
yeleri anlatalım, öğretelim öncelikle. Mesela Nas-
reddin Hoca fıkrasını nasıl değiştirirsiniz? Aynı şeyi 
anlatacaksınız yani. Beydeba masalı değişmez. 

Yani otantik, özgün halini, aslolan kodlarını 
değiştirmemeli diyorsunuz. Aslına sadık kalma-
lı, bozulmamalı…

Tabii. Eğer onları bozarsak, kendi gerçekli-
ğinden uzaklaştırırsak, o zaman çocuklara yazık 
ederiz. Çünkü onlar insanlığın ortak malı olmuş-

1983’te biz Kandil Yayınevini kurduk 
ve 1986 yılına kadar yüzden fazla eser 

neşrettik. Her bastığımız kitabı 
2-3 bin adetten aşağı basmıyorduk.
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tur. Kuran’daki bir kıssayı, Peygamber efendimizin 
bir hadisini değiştirirseniz haram işlemiş olursunuz. 
Öncelikli olan bizim hikâyelerimizdir, bize güzel ge-
lenlerdir. Ondan sonra daha zarif, daha farklı şeyler 
yapılabilir. Aslına sadık kalarak. Bir konuyu kendi di-
linizde, kendi kelimelerinizle anlatmanız başka bir 
şeydir. Biz kardeşlik, fedakârlık, okumanın önemi 
konularını odağa alarak bunu da yaptık. Okumanın 
önemini özellikle vurguluyorduk. Aynı hikâyenin İn-
gilizce, Arapça ve Türkçesini koyuyorduk mesela bir 
sayfamızda. Bir merak oluşsun, Arapçayı öğrensinler, 
İngilizceyi gözlerinde büyütmesinler gibi.

Günümüz çocuk dergiciliği ve yayıncılığıyla il-
gili neler düşünüyorsunuz? Günümüz dünyasında-
ki teknik düzey ve medyaların çeşitlenmesi, çocuk 
yayıncılığında nasıl bir üslup ve hangi formatları 
gerektiriyor sizce? 

Çocuk dergilerinin şu an için çocukları ortak bir ai-
diyet, ortak bir gündem çevresinde toplamasının zor 
olduğunu düşünüyorum. Medyatik ortamda, inter-
netin etkin olduğu bu zamanda zor bir iş... Piyasada 
örneklerini gördüğümüz dergiler böyle bir iddiadan 
uzak işin aslı. Çocuk dergilerimiz işlerini daha ciddiye 
alacaklar ki bir fayda ortaya çıkabilsin. Yavaş ve ya-
vanlar maalesef bu bahiste. İyi yazarlardan istifade 
edilmediğini düşünüyorum. Editöryal eksikler var, 
görsel olarak zayıflar.

Televizyonda ses getiren işler oluyor, diziler çekili-
yor. Çocuklar için de ciddi şekilde hazırlanmış sinema 
filmleri çekilebilir özellikle. Yüksek kalitede, içerikle-
ri özenle belirlenmiş. 7-12 yaş arası çocuklara hitap 
eden filmler... Onların ilgisine göre senaryolaştırılmış, 
çekilmiş filmler gerekir. 

Ben dünya çapında böyle filmlere ihtiyaç oldu-
ğunu düşünüyorum. Animasyonlar yapılabilir daha 
küçükler için. Onlara da hitap ediyor çünkü. Televiz-
yon için daha kısa süreli filmler çekilebilir belki. Ben 
çok faydalı bir hizmet olacağı kanaatindeyim bunun. 
Uzun uzun da üzerinde durmalı nasıl yapılmalı diye.

Ben şu anda gençler için romanlar yazıyorum. Bu 
benim yapabildiğim. Bir çocuk dergisi yayınlamak 
istemem şu an. Belki bunun yerine çocuk kitapları 
yayınlanabilir daha fazla, daha kaliteli. Köy okullarına 
varıncaya kadar dağıtılabilmeli, oradakiler de fayda-
lanabilmeli. Şehirlerde çocuklar daha kolay ulaşıyor 
kitaba. Kırsala da ulaşmalı yayıncılarımız. Oradakiler 
tabiatla daha iç içe. Bir yandan bu güzel çocuklar için. 
Fakat hepimizin okumaya öğrenmeye ihtiyacı var. 

SÖYLEŞİSÖYLEŞİ
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“Çocuklar için dergi” alt baş-
lığıyla Nisan 1996’da raflarda 
yerini alan ve ömrü takriben iki 
yıl (18 sayı) süren Mavikuş der-
gisinin ilk cildini Erol Erdoğan 
ağabeyden emaneten almamla 
geri vermem arasında iki hafta 
kadar bir süre geçti. Bir Cuma 
günü, namaz öncesi semtimiz-
deki camide buluştuk. Derginin 
ilk cildi o kadar yoğundu ki üze-
rine konuşmaya ayrıca vakit ayı-
ramadık. 

Mavikuş, bir süreli yayın ola-
rak ömrünü tamamlamasının 
üzerinden geçen 10 seneyi aş-
kın süreye rağmen konu, yazar 
ve yazı çeşitliliği ve derinliğiyle, 
tavrıyla güncelliğini ve tazeliği-
ni koruyordu. Erol ağabey, “biz 
söyledik zaten dergide söyleye-
ceğimizi” dercesine teknik so-
rularımı geçiştirdi ki gerçekten 
de Mavikuş’un içeriği sorularımı 
yanıtlar mahiyetteydi. Sağ ol-
sun Mavikuş’la ilgili daha önce 
yayımlanan tanıtıcı röportaj ve 

metinlere de beni yönlendirdi. 

Çocuk Edebiyatı Ödüllü Dergi

Türkiye Yazarlar Birliği tarafın-
dan 1997’de, ‘Çocuk Edebiyatı’ 
ödülüne layık görülen Mavikuş, 
farklı ebadı, kapak tasarımı ve 
sayfa düzeni ile ilk bakışta ilgi 
çekiyor. Daha önce bir röportaj-
da da belirtildiği gibi bunun için 
resim defterlerini örnek aldıkla-
rını düşünmek zor değil. İlk sayı-
nın kapağındaki zürafayla oyna-
yan, boynunu kaydırak yapan, 

Semasında Cıvıltısı Hâlâ Yankılanan Bir Öncü: 

MAVİKUŞ

Volkan YAHŞİ [ Okur-Yazar ]

MAVİKUŞ
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besleyen, gülen çocuklar sizi 
elinizde çok eğlenceli bir dergi 
tuttuğunuza ikna ediyor. 

Derginin birbirinden ilginç 
dosya konuları arasında ne-
ler yok ki? “Kardan Adam, Hoş 
Geldin Bayram, Ağaç, Nisan Bir, 
Yerim Seni Karpuz, Kitap-Def-
ter-Kalem, Sonbahar ve Leylek, 
Ya Mevlana, Dünyayı Güldüren 
Adam Nasreddin Hoca”

Mavikuş’un içeriği çokça yazı, 
azca resimden oluşuyor. Hep-
ten resim yok da sayılmaz ama 
ilk bakışta mesele gibi duran bu 
durum, yazıların tadını aldıkça 
önemsizleşiyor. Çocukların aile-
leriyle, anne, baba, ağabey, ab-
lalarıyla birlikte okuyabilecekle-
ri şiirler, hikâyeler ve denemeler 
var bu dergide. Bu anlamda ai-

le-çocuk bağını güçlendirmeye, 
birlikte ve etkileşimli okumaya 
yönelten bir tavır hissediliyor. 

Çocuksu Bir Derinlik ve 
Duyarlılık

Beslendiği ana kaynağı ede-
biyat alanından seçen Mavi 
Kuş’un yazar kadrosu epeyce 
zenginmiş. Erol Erdoğan yayın 
yönetmenliğini, Salih Zengin ise 
yazı işleri müdürlüğü görevini 
yürütmüş. Mevlana İdris, Dağıs-
tan Çetinkaya, Ali Burhan, Ersin 

Şahin ekibin diğer üyeleri. Ha-
san Aycın, Ebubekir Kurban, Nec-
det Konak, Yavuz Turhan, Aysel 
Berk, Demirhan Kadıoğlu, Gök-
han Özcan, Sadık Yalsızuçanlar, 
M. Emin Ay, Ferman Karaçam ya-
zar kadrosunda gözüken isim-
lerden bazıları. Rahmetli Necdet 
Konak’ın daha sonra filmleşen 
Aliya ve Dudayev çalışmaları da 
ilk olarak Mavikuş’ta yayımlan-
mış.

Bünyesindeki isimlerle ede-
biyatla, kültür sanatla dirsek te-
ması bu kadar güçlü bir çocuk 
dergisinin kısa bir süre için bile 
tedavülde olması önemli bir 
katkı sağlamış çocuk yazınına. 
Öyle ki dergi içinde bulunan Ah-
vah Baba, Kuş Takvimi, Bahçede-
kiler, Ayniyle Vâki, Kitap Kurdu, 
Behram’ın Defterinden, İncik 

Mavikuş, bir süreli yayın olarak 
ömrünü tamamlamasının 

üzerinden geçen 10 seneyi 
aşkın süreye rağmen konu, 

yazar ve yazı çeşitliliği ve 
derinliğiyle, tavrıyla güncelliğini 

ve tazeliğini koruyor

Erol ERDOĞAN

MAVİKUŞ
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Boncuk, Aklımı Seveyim isimli 
bölümler, çocuksu bir derinliğin 
ve duyarlılığın içine çekiyor sizi.

Mavi Kuş editöryal anlam-
da da çocuklara yer vermiş. Bir 
dönem çocuklardan oluşan bir 
yayın kurulu oluşmuş, okuyucu-
lardan gelen metinler de dergi-
nin yapraklarında kendisine yer 
bulmuş. Yani sadece “çocuklar 
için” değil “çocuklar tarafından” 
da üretilen bir dergi hüviyeti 
kazanmış Mavikuş; çocukları tü-
ketici konumunda bırakmayıp, 
editöryal ve yazı kadrosunu da 
açarak üretken bir rol fırsatı ver-
miş okurlarına. 

Çocuk gözüyle / çocuğa göre 
edebiyatın ruh arındırıcı etkisi 
pek çok yazıda etkisini gösteri-
yordu okuduğum metinlerde. 
Bu sayede geleneksel konular 
bile tekrar ve taze bir yerden ku-
rulabilmiş. Nasihat eden, didak-
tik bir tutum yerine dostane bir 
havaya sahip metinlerin geneli. 
Pedagojiden veya psikolojiden 
ziyade edebiyatın yön verdiği 
bir dergiden de böylesi bir tavır 
beklenirdi zaten. Bu bağlamda 
Mavikuş’un çocuğa bakıştaki 
modernist, aydınlanmacı, bas-
kıcı tutuma karşı da bir duru-
şa sahip olduğunu söylemek 

mümkün. Türkiye’nin 1996-1997 
yıllarındaki pek çok yönden bo-
ğucu toplumsal atmosferini akla 
getirince bunun değerli bir çaba 
olduğunu belirtebiliriz.

Mavikuş’un Bereketi 
Devam Ediyor

Erol Erdoğan Ağabey çocuk-
larla ilgili gündemini devam et-
tiriyor şükür ki. 2014 yılında, beş 
kitaptan oluşan çocuklara yö-
nelik bir oyun kitabı seti Kültür 
AŞ İstanbul Kitapçısı tarafından 
yayınlandı. 2017’de de Kültür 
Bakanlığıyla birlikte yürüttükle-
ri Çocuk Oyunları Sözleri (Oyun 
Sözü) projesi ile dedelerden 
ninelerden dinlediği-derledi-
ği sayışmaları, tekerlemeleri ve 
manileri bir kitap ile on bölüm-
lük televizyon belgeseli olarak 
istifadeye sundu. Böyle çalışma-
ların şu an tedavülde olduğunu 
bilmek bile, insana iyi duygular 
hissettiriyor. 

Çocukların, oyunların ve ede-
biyatın izleğinde kurulmuş 
Mavikuş, basılı bir yayın olarak 
olmasa da bir düşünce ve tavır 
olarak uçuşuna devam ediyor 
belli ki. Yazar kadrosundaki he-
men hemen bütün isimlerin de 
benzer çabalar sergilediğini akla 
getirince Mavikuş’un bereketi 

daha da belirginleşiyor. Mese-
la H. Salih Zengin, şu anda Tur-
kuvaz Medya Grubunun çocuk 
dergileri olan minika ÇOCUK 
ve minika GO’nun yayın yönet-
menliğini yürütüyor. Erol Erdo-
ğan, aynı dergilerin yayın da-
nışmanı. Mevlana İdris, ÇETO’yu 
çıkarıyor. Yavuz Turhan, Ersin 
Şahin, Hasan Aycın, Demirhan 
Kadıoğlu hala çocuklar için üret-
meye, yazmaya, çizmeye, hayal 
kurmaya devam ediyorlar.

Mavikuş çocuk edebiyatımız-
da, dergiciliğimizde hoş bir seda 
bırakmış olmalı ki yankısı devam 
ediyor, kalite bakımından gide-
rek artan nitelikte eserler yayın 
dünyamızda dolaşıma giriyor. 
Kim bilir belki de göçtüğü di-
yarlardan bir gün çıkıp gelir, tek-
rardan şenlenir dergi bahçemiz. 
Ne de olsa kuşlar ve çocuklar 
cıvıldıyorsa dünyamızda, ümit 
vardır. 

MAVİKUŞ
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Ahmet Mercan ile sırasıyla Selam Çocuk, 
Çocuğa Selam, Selam Ümit Nesline ad-
larıyla anılan çocuk dergileri odağında 

mümbit* bir sohbet gerçekleştirdik. Bu bereketli 
sohbette, ilk sayısı 1985 Mayısında yayınlanan ve 
4 yıl (48 sayı) boyunca aralıksız neşredilen Selam 
Çocuk özelinde çocuklar, tabiat ve fıtrat, edebiyat, 
dergicilik, medya, siyaset ve dünya hâlleri, kısaca 
hem bugünün hem de geçmişin meselelerine de-
ğinme imkânı bulduk.

Selam Çocuk, kendisinden sonra gelen Kandil 
Çocuk, Çocuk Bahçesi, Gül Çocuk dergileri için 
de tetikleyici bir başlangıç olmuş. Askerî darbe-

nin etkisiyle gelişen baskıcı atmosfer, 80’lerin 
ortalarına doğru önce entelektüel anlamda kit-
lesel bir dinginliğe, ardından da nispeten daha 
kararlı ve gür bir fikri atmosfere evrilmiş. Liberal 
ve sol cenahların defalarca tekrarladığı “apolitik 
ortam” ezberinin aksine geniş bir okuryazar kit-
lenin memleket meseleleri çevresinde beraberce 
dertlendiği bir habitustan ya da atmosferden söz 
etmek mümkün görünüyor bu manada. Buradaki 
başat aktörler İslami hassasiyetleri olan insanlar 
olmasına rağmen baskıcı siyaset ve kültür çevre-
leri tarafından bu pozitif yerli hamle görmezden 
gelinmiş. Öyle ki zaman zaman kültürel ve siyasi 

Volkan YAHŞİ  [ Okur-Yazar ]

Ahmet Mercan ile 
Çocuk Dergiciliği Üzerine  
Bereketli Bir Sohbetten Arda Kalanlar

SELAM ÇOCUK
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müdahalelerle bu uyanış baskılanmaya çalışılmış.

Kültürel İktidara Direnç Yazılı Mecrada 
Şekillenmekteymiş

Ahmet Mercan bu noktada döneme ilişkin tek-
nik bilgiler vermeyi uygun buldu. TRT’nin görsel 
ve sesli medyada tekel olduğu bu dönemde kül-
türel iktidara direnç, yazılı mecrada şekillenmek-
teymiş. İletişim altyapısındaki (matbaa, dizgi ve 
grafik sistemleri, dağıtım sistemi vb.) kısıtlar, açı-
ğa çıkan ve yayılma eğilimi gösteren mesajları da 
kendi formuna göre şekillendirmekteymiş. Neyse 
ki eldeki mesajın değeriyle doğru orantılı olarak 
insanlara hizmet aşkıyla bir araya gelen dostların 
çabaları, zamanla bu kısıtları aşacak güce ulaşmış. 
Hatta Selam Çocuk, bir sosyal medya platformu 
işlevine bile kavuşmuş vakti gelende. Kurucu eki-
bi içinde Kenan Yabanigül, Mehmet Burhan Genç, 
İbrahim Sadri, Mehmet Efe. Taner Yüncüoğlu gibi 
isimlerin bulunduğu Selam Çocuk’un, farklı renk 
ve dokuları bünyesinde barındırmasını bu dostluk 
ya da daha doğru bir ifadeyle kardeşlik bilinciyle 
açıklayabiliriz belki de.

84-89 arası bu enteresan ve üretken dönem-
de, Ahmet Mercan arkadaşlarıyla birlikte faydalı 
olmak, topluma hizmet etmek adına ne yapa-
bileceklerini düşünmüşler. Bakmışlar ki çocuk 
yayıncılığında önemli bir boşluk var, bu alana 
yönelmeyi uygun görmüş; okuma, öğrenme ve 
hareket adabını taşıyabilecekleri uygun alanın 
burası olduğunu değerlendirmişler. Bu değerlen-
dirme onları ister istemez didaktik, yani eğitici ve 
öğretici bir üsluba yöneltmiş. Dönemin bir getirisi 
olarak dünya çapındaki Müslümanların hâllerine 
ilişkin duyarlılıkları da bu üslup tercihlerinde etkili 
olmuş.

Ahmet Mercan ile sohbetimizde günümüzün 
koşullarını da ele aldık ve çocukların, modern za-
manlarda tüketim kültürü güdümünde şekillenen 
algılarıyla ilgili konuştuk. Yerinden edilen çocuk-
luğu ve çocuksuluğu korumanın daha insani yol-
larını tartıştık.

Çocuk Duyarlılığına İlişkin Okuma ve 
Öğrenme Girişimleri

Her şeyden önce Selam Çocuk, belirli bir idealist 
çabayı ilim, edebiyat ve sanat çerçevesinde kur-

muş gözüküyor. Öte yandan oldukça etkileşimli, 
çocuğu sadece tüketici konumunda bırakmayan 
işlere de imza atmış bir dergi. Mesela mektup ar-
kadaşlıkları kurulmuş derginin okurları arasında. 
Yerel muhabirler; yazarlar, çizerler, müzisyenler, 
tiyatrocular yetişmiş dergi çevresinde. Yayın ku-
rulundaki isimler de kendilerini geliştirmişler bu 
süreçte. Çocuk duyarlılığına ilişkin okuma ve öğ-
renme girişimleri olmuş. Çocuğun algı ve bakışına 
dair yönelimlerini tekrardan kurma** ihtiyacı his-
setmişler örneğin.

Belirli bir noktada dergi için yeni bir isim arayışı-
na girilmiş ve yarışma düzenlenmiş okurlar arasın-
da. Nihayet, Selam Ümit Nesline ismini almışlar. 
Dergiye Mevlana İdris de katılmış bu sırada, yine 
A. Vahap Akbaş, Mustafa Özçelik, Cahit Zarifoğlu, 
Nevzat Yüksel, Muharrem Ergül, A. Baki Kömür, 
Şaban Abak, Cevdet Karal ve Ahmethan Yılmaz da 
yazılarıyla destek vermişler dergiye.

Dergi, kavram yarışmaları düzenlemiş. “Salih 

SELAM ÇOCUK
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Amel”, “Tevhid”, “Cihad”, “Şirk” gibi kavramları oku-
yucularıyla birlikte soruşturmuşlar. Ahmet Mer-
can bu çabanın gelenekselden ziyade modern bir 
çaba olduğuna dikkat çekiyor. Derginin okuyucu-
larından ve genç yazarlarından Asım Gültekin, Al-
paslan Durmuş ve Cihad Gökdemir büyük ihtimal 
bu kavramlar üzerinde kafa yormuş olmalılar diye 
düşünüyorum.

Geleneksel ile Bağ En Rahat, Geniş 
Ailede Kurulabilir

Çocuklar İçin İslam Tarihi ve Hamit Yüksek’in 
hazırladığı Dört Halife Dönemi metnini fasikül 
olarak verse de dergi, gelenekle ilişkisini asgari 
tutmuş, dönemin yaygın tutumuna paralel ola-
rak. Diğer yandan dünyadaki Müslümanların gün-
demi, onları da güncelin bilgisine yöneltmiş olsa 
gerek. Belki de Millî Eğitim’in sağrısında oluşmuş 
müesses tedrisat, toplumun otantik yapısıyla ba-
ğını koparıp donuk ve katı nevzuhur bir gelenek-
seli tedavüle sürdüğü içindir derginin bu kadar 
mesafeli olması gelenekselle.

Dijitalleşen dünyamızda çocuklar hızla tüketici 
“küçük insanlar” konumuna indirgeniyor. Büyük-
ler gibi konuşan, hatta büyükleri aşağılayan ço-
cuklar taltif ediliyor. Varoluşsal ayetlerden, kendi 

doğallığından koparılan çocuklar, aşırı steril or-
tamlarda tüketim toplumunun gereklerine(!) göre 
formatlanıyor. Çocukların kültürel evrenlerinin, 
özümüzden kopuk bir alanda kurulmasına dikkat 
çekiyor Ahmet Mercan.

Bu eleştirisinin akabinde geleneksel ile bağın en 
rahat, geniş ailede kurulabileceğini ifade ediyor 
Ahmet Bey. Dede-torun, nine-torun bağlarının 
hayatın iki yakasına bakan pencereler olarak, ge-
len haber ile gidecek haberin konumunda oluşan; 
yolun başındaki ile sonundaki arasındaki mesafe-
de, kendi doğal ortamında kurulması gerektiğini 
savunuyor. Çocuklar hayret ve sevinci kendi do-
ğallıklarında, hayatın doğal akışında aileleriyle, 
sevdikleriyle doya doya yaşamalılar diye ekliyor.

Büyük aile, ailedeki büyüklerin hayata ilişkin 
duruşları, hâlleri çocuklar için en uygun örnek 
olacaktır. Bu ise meşkle, doğaçlamayla kendili-
ğinden olabilecek bir şeydir. Küreselleşmenin ve 
medyanın olumsuz etkilerini yenebilecek en güç-
lü direncin bu hatta oluşabileceğine işaret eden 
Ahmet Mercan, masallar tabiatla, kevni (kozmo-
lojik) ayetlerle örtüşüyorsa, çocukların sevinç ve 
hayretinin de bu duyarlılığa göre şekillenmesine 
destek olunması gerektiğinden dem vuruyor son 
olarak. 

* Ahmet Mercan beni misafir etme nezaketini gösterdi, gelin görün ki İstanbul’un berbat trafiğinden çıkıp da ev sahibimin yanında soluklanınca ses kaydı 
almayı unutmuşum. Üstüne üstlük bir zamanların etkili dergilerinden İslam dergisiyle ilgili bir kafa karışıklığı yaşamayayım mı daha ilk sorumda? Sağ 
olsun üzerinde durmadı Ahmet Bey, kibarca düzeltti yanlışımı ve akabinde önemli bir bilgi paylaştı benimle: Selam Çocuk dergisi en çok sattığı dönemde 
10 bin tiraja ulaşırken İslam dergisinin satışı 100 bini buluyormuş! O yılların teknik altyapısı ve ideolojik koşulları ile günümüzün şartlarını göz önünde 
bulundurunca, bugün dergilerin görece ne kadar az basılıp satıldığına hayret etmemek mümkün değil.

** Burası önemli: Ahmet Mercan çocuklara o dönemde sundukları rol modeller, semboller ve kavramlar ile dergide mevzu ettikleri konularla çocukları bazı 
konularda “erken uyardıkları” için bir özeleştiri yapılması gerektiğini düşünüyor.

Her şeyden önce Selam Çocuk, belirli bir idealist çabayı ilim, 
edebiyat ve sanat çerçevesinde kurmuş gözüküyor. Öte yandan 

oldukça etkileşimli, çocuğu sadece tüketici konumunda 
bırakmayan işlere de imza atmış bir dergi. 

SELAM ÇOCUK
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Bir gerçeği kabul ederek başlayalım: 
Dünyadaki her şey teknolojiye bağ-
lı olarak değişti. Tüm paradigmaların 

yeniden kurgulandığı bir çağdayız. Ve yine kabul 
edelim ki her şey parmaklarımızın ucunda, do-
kunmatik ve bir yönüyle de metazori bir hüviyet 
taşıyor. 

Durum bu minvaldeyken olanı, olduğu gibi 
kabullenme kolaycılığına teslim mi olmalıyız? Bu 
ortamın gereklerine uygun bir içerikle yeniden mi 
kurgulayacağız her şeyi? Çocuklar bunun nere-
sinde olacak? Saf çocukluk nasıl korunacak? Onu 
koruyacak sağlam bir kalkan mümkün olacak mı? 
Bir dergi, bir kitap, bir metin, bir çizgi, bu gidişat 
karşısında bir itiraz, bir duruş ve bir nida anlamı 
taşımayacak mı? Taşısa da hükmü ne olacak? Bir 
hüküm taşıma iddiası yoksa o zaman bunları yazı-
yor ve konuşuyor olmanın anlamı ne?

Siber Zorbalık Çağında 
Çocuklara Dergi Hazırlamak

Uzun yıllardır çocuklara yazan, kitaplar çıka-
ran, çocuk kitaplarını okumaktan büyük zevk 
duyan ve çocuklara dergi hazırlayan biri olarak, 
teknolojiyle değişen çevrimiçi çocukluğun para-

metreleri üzerine çok da kafa yorulduğunu dü-
şünmüyorum. Yoruluyorsa bile eldeki veriler, hızlı 
değişimin, üzerinde düşünülen konudan çok fazla 
ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Bu dayatmacı ve 
karşısında bir set kuramadığımız siber zorbalık, 
her geçen gün çocukluğun sınırlarını aşındırmak-
ta ve masum çocuklarımızı belirsiz bir geleceğe 
sürüklemektedir. 

Yeryüzünde yaşayan 15-24 yaş arası gençlerin 
%71’inin çevrimiçi olduğu; 18 yaşından küçük ço-
cukların dünyadaki internet kullanıcılarının üçte 
birini oluşturduğunu düşünürsek, çocuklara hâlâ 
basılı dergi ile seslenmenin, insana beyhude bir 
çaba içinde olduğunu hissettirmesi normaldir. 
Çevrimiçi yaşamın çocuğu, odadan çıkmama kül-
türünü besleyerek daha az denetime yol açan ve 
mahremiyetini dünyaya açık bir saldırı alanına çe-
ken dijital teknoloji karşısında dezavantajlı konu-
ma ittiği açıktır. 

Kur’an’ın ilk çağırısı ‘Oku’ nidasıdır. Onun şerhi 
sayılan Hz. Mevlâna’nın Mesnevisi de bu çağrıya 
‘Dinle’ diye karşılık verir; yani okunanı dinle. Gü-
nümüzde ise çocuklarla beraber büyükler de artık 
sadece birer izleyici... Oysa düşünmeyi, okumayı 
ve dinlemeyi kaybettiğiniz an, her şeyin ötesine 
savrulursunuz. Dergiler bu açıdan çocukların yü-
zünü ekranların prize bağlı ışıltısından yazının ay-
dınlığına çağırıyor. Bu açıdan dergileri ve kitapları, 
dijitalleşmenin sunduğu dezavantajı avantaja çe-
virme yönünde az da olsa bir direniş çabası olarak 
görmek lazım. 

Modern Dadılara Teslim Olmayalım
Böylesi bir ortamda 3-6 yaş grubu için çıkardı-

ğımız minikaÇocuk ve 7-14 yaş grubu için çıkar-
dığımız minikaGO dergileri, olana teslim olmama 
çağrısı yapıyor. Çocukların zihinsel duyuşlarını 

Çevrimiçi 
Çocukluk Çağında

Salih ZENGİN 
[ Yazar, minikaGO ve minikaÇOCUK Genel Yayın Yönetmeni ]

Çevrimdışı 
Kalmak

MİNİKA ÇOCUK
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artırmanın yolu, okumaktan ve hayal kurmaktan 
geçer zira. 

Bu dergilerin bir yıllık macerası bana şunu 
gösterdi: Özellikle okul öncesi dönem açısından 
dergiye büyük talep var. Sanırım anne-babaların 
çocuklarını ekrandan uzak tutma gayretinin bir 
göstergesi bu. Çocukları “modern dadılara” teslim 
etmenin nasıl bir sonuç doğuracağını sezinlemiş 
olmalılar. Zaten araştırmaların ortaya koyduğu 
gerçek de şu: Dijital teknolojinin aşırı kullanımı, 
çocuklarda depresyona ve kaygıya yol açıyor. Bitti 
mi? Bitmedi… Dijital teknoloji ve etkileşim; çocuk-
ların güvenliğini, mahremiyetini, 
sağlığını ve mutluluğunu tehdit 
eden riskler barındırır. Çocukların 
hâlihazırda gerçek dünyada karşı 
karşıya bulunduğu tehditleri ve 
tehlikeleri artırması da cabası... 

Bu yüzden olsa gerek, erken 
çocukluk döneminde çocuğu ola-
bildiğince doğaya, yazıya, kitaba 
ve dergiye yakın tutmanın ge-
rekliliği, minikaÇocuk’a talebi her 
geçen gün yükseltiyor. Sayfaları-
mızdaki zengin içerik, ürettiğimiz 
özgün oyunlarla o yaş grubunun 

beklentilerini karşıladığımızı düşünüyorum. 

7-14 yaş grubu ise teknoloji ile fazla iç içe geç-
miş, yüzünü oyundan ekrana dönmüş bir kitle... 
Hâliyle o yaş grubunu dergiye, kitaba çekmek 
daha zorlu bir süreç... Buna rağmen iyi bir ivme 
yakaladık ve artık kendi kararını veren ve kendi 
dergi seçimini yapan bu yaş grubundaki çocukla-
ra da sesimizi duyuruyoruz. Onlar da kendilerine 
çelme takan yüzlerce dijital unsur arasından bize 
ulaşabiliyor ve dergimizi tercih ediyorlarsa bir bağ 
kurulmuş demektir. Tek derdimiz bu bağın bütün 
çocuklara ulaşması. Çünkü dergimizi aylık olarak 
takip eden çocuklar, kendilerine titizlikle hazır-
lanmış metinleri ve illüstrasyonları görünce hayal 
güçlerini devreye sokuyorlar. 

Edebiyatın ve ona eşlik eden görselliğin tadını 
alan çocuğu, başka bir şey mutlu etmez. 

Dergi ve Kitap Biter mi?
Bitmez. Edebiyat, dergi, gazete gibi unsurla-

rın çok kısa vadede bütünüyle dijital bir alana 
evrileceğini düşünmüyorum. Bu olacaksa uzun 
bir süreci kapsayacaktır hiç kuşkusuz. Çünkü bazı 
duyguların ekranlar vasıtasıyla tatmin edilmesi 
mümkün değildir. Gidişata bakarak yorum yapa-
cak olursak, elektronik dergi ve kitapların görün-
tülerle ve ses efektleriyle desteklenen bir formata 
taşınması mümkündür. Milyonlarca içeriğin ol-
duğu dijital çöplükte değerli bir şeyi bulmak ne 
derecek mümkün olur, onu ise zaman gösterecek. 

Bilgisayarlarla büyüyen çocuklar bizden farklı 
düşünürler, hipermetin zihinler geliştirir, daldan 
dala atlarlar. Bilişsel yapıları sanki sıralı değil pa-
raleldir. Düşünme kalıpları da değişmiştir. İngilte-
re’de yapılan bir araştırmaya göre 8 ila 12 yaş aralı-
ğındaki çocukların %64’ü artık doğada, bahçede, 
parkta oynamıyor ve zamanının çoğunu evde çe-

şitli ekranlar karşısında geçiriyor. 

Özgürce keşfetmenin duvarlar 
arasına sıkıştırılması çok absürt 
değil mi? Bunun zarar bilanço-
sunu açıklayıp tekrar doğal ola-
na dönmek bir süreç ister. Ancak 
bugüne kadar yapılan onlarca 
araştırmanın ortaya çıkardığı bir 
gerçek var: Doğaya kısacık da olsa 
temas etmeleri; bir kitabı, dergiyi 
ellerine alıp okumaları, çocuklar-
da özgüveni ve zihinsel esenliği 
artırıyor. 

Yeni teknolojilerin 
doğurduğu gidişata 

edebiyat, kitap ve 
dergi bir bariyer; 
geri dönülecek, 

sığınılacak bir limandır. 
Teknolojinin ardınd 
 yatan ideolojilerin 

çatışmasında, 
çocukların safında 

yer tutmalıyız. 

MİNİKA ÇOCUK
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Genel yayın yönetmeni olduğum minikaGO ve 
minikaÇOCUK’un her geçen gün yükselen tirajla-
rına bakarak, iyi ve doğru yapılan bir dergiciliğin 
geleceğinin olduğunu ve dergilerin çocukların 
zihnen kurtulmasına sarkıtılan bir ip olduğunu 
rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki derginin çocuk 
edebiyatı ilkelerini göz önünde bulundurması, 
iyi metin ve illüstrasyonlarla çocuğa yakalanması 
kaydıyla… İçerikte yer alan sosyal, dinî veya gün-
cel temaların da edebiyat disiplini içinde ve her 
türden ideolojik saplantıya takılmadan verilmesi 
önemlidir. Günümüz çevrimiçi çocuklarının algı-
larını, düşüncelerini ve hayata bakış açılarını ıs-
kalamadan çocuğa seslenen bir yayının, çocuklar 
nezdinde her zaman avantajının olacağını bilmek 
gerekli. 

Yani bir bağ kurmak lazım... 
Çocuklar Bağ Kurmayı Yeniden Öğrenmeli

Peki, bağ nedir? Artık anne-babasından bile 
uzaklaşan çocuklar için bağ kurmak ne anlama 
gelir? Bunu da isterseniz Küçük Prens’ten bir alın-
tıyla açıklayalım:

“Evcilleştirmek ne demek?” diye sordu Küçük 
Prens.

“Çoktan unutulmuş bir şey” dedi tilki. “Bir an-
lamda ‘bağ oluşturmak’ diyebiliriz buna...”

“Bağ oluşturmak mı?”

“Kesinlikle,” dedi tilki. “Sen, benim için, diğer 
yüz bin küçük oğlan çocuğuna benzeyen bir oğ-
lan çocuğundan başka bir şey değilsin şimdilik. 
Sana ihtiyacım yok. Senin de bana ihtiyacın yok. 
Ben de senin için diğer yüz bin tilki gibi bir tilki-
yim yalnızca. Ama beni evcilleştirirsen, birbirimize 
ihtiyaç duyarız. Sen benim için dünyada bir tane-
cik olursun. Ben de senin için dünyada bir tanecik 
olurum.”

“Anlamaya başlıyorum,” dedi 
Küçük Prens. “Bir çiçek var. Gali-
ba, o çiçek beni evcilleştirdi...”

Dijital Teknolojiye Edebi-
yat Bariyeri

Yeni teknolojilerin doğurdu-
ğu gidişata edebiyat, kitap ve 
dergi bir bariyer; geri dönülecek, 
sığınılacak bir limandır. Teknolo-
jinin ardında yatan ideolojilerin 
çatışmasında, çocukların safında 

yer tutmalıyız. 

İnsanlığın ilerlemesi fikrinin yerini teknolojik 
ilerleme fikrinin aldığı yeni dünyada; cehaletin, 
bilgisizliğin ve kültürsüzlüğün giderilmesi yerine 
kendimizi yeni teknolojilerin gereklerine uydur-
duğumuz gidişata ancak kitap, yazı ve dergi ile 
karşı durabiliriz. 

Çocuğun yüzünü yeniden bu kaynaklara dön-
dürmek durumundayız. 

Bunun yol ve yöntemini bulmak, çocukların 
değil büyüklerin görevidir. Çocukların hayal güç-
lerine seslenen, zihinlerini besleyen kitap, dergi 
gibi yayınları desteklemek, daha çok çocuğa ulaş-
tırmak hem basılı kitapla haşır neşir olmayı hem 
de doğru dijital okur-yazarlığı öğretmek, sivil 
toplum kuruluşlarının çabaları yanında bir devlet 

politikası olarak da ele alınmalı, bu 
yönde yoğun ve hızlı bir çaba içine 
girilmelidir. 

Evet, çevrimiçi çocukluk ça-
ğındayız. Evet, bu gidişata kesin 
bir şekilde dur demek çok anlamlı 
gözükmüyor. Evet, çocuklar böyle 
bir dünyanın içine doğuyor. Evet, 
çevrimiçi çocukları anlamak ve 
önlerini bu dünyaya da açmak zo-
rundayız. Bütün bunlar doğru ama 
en azından dengeli bir biçimde, bu 
dijital dünyaya karşı neden çevrim-
dışı olmayalım? 

MİNİKA ÇOCUK
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Kendimi bildim bileli-
nin birkaç sene son-
rasından beri dergi 

hastasıyımdır. Tabii ki birçok 
çocuk dergisinin iyi takipçile-
rinden biri oldum ilk zamanlar. 
O zamanlar da ‘dinci’ idim yani 
9-10 yaşındayken de. Cuma 
günleri son derse girmez Cuma 
namazına kaçardık. Devlet Para-
sız Yatılı Sınavlarına Amasya’ya 
gitmiştik. Ramazan’ın ilk günle-
riydi. Sene 85. Oruçluyuz tabii. 
Zorla orucumu bozdurmuşlardı 
müdür ve öğretmenler. Okulda 
anlattıkları tarihin bize anlatıldı-
ğı gibi olmadığını bilirdim. 

İşte o zamanlar sıkı bir Türki-
ye Çocuk okuruydum. Magazine 
yer veriş biçimlerini o zamanlar 

da sevmezdim. O sevmediğim 
televizyondaki şarkıcıları, fut-
bolcuları bize iyiymiş gibi gös-
termeye çalışıyorlardı. İsteyen 
istediği kadar karşı çıksın, mese-
la şimdi de futbolcuların pek iyi 
adamlar olmadığına inanırım.

Hızır Reis çizgi romanını çok 
severdim. Çizgiye düşkünlüğüm 
de belki oradan başladı. Sonra 
Tercüman Çocuk Dergisini gör-
düm bir çocukta. Baktım, pek 
sevmedim. Çok vahşi bulmuş-
tum çizgi romanlarını. Milliyet 
Çocuk’taki çizgiler ise fazla ya-
bancı idi. Bir ara Hürriyet Çocuk 
Gazetesi çıkmış idi. O gazetenin 
de iyi bir okuru olduğumu iti-
raf etmeliyim. Ama gazete fazla 
uzun ömürlü olmamıştı.

Selam ve Gül Çocuk 
Dergilerinde kimler yoktu ki

Asıl dergimi Selam Çocuk 
Dergisi çıktığında bulmuştum. 
Tam bana göre bir dergiydi. 
Din, ümmet hatta sanat edebi-
yat bile vardı Selam’da. Yazarları 
sahici yazarlardı. Edebiyatla bu 
dergi vesilesiyle tanıştım deni-
lebilir. Cahit Zarifoğlu, Ahmet 
Mercan, Ulvi Alacakaptan, Meh-
met Efe, Mevlana İdris, Taner 
Yüncüoğlu, eski İbrahim Sadri, 
Gökhan Özcan, Mustafa Ruhi 
Şirin daha kimler kimler hep bu 
dergideydi.

Daha sonra Selam’ın yanına 
Kandil Çocuk dergisini de ekle-
dim. Kandil Çocuk kısa ömürlü 

Asım GÜLTEKİN

Çocuk Dergilerini 
Küçümsememek Gerekiyor
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olmuştu. Selam kadar da cez-
betmemişti beni ama yine de 
çok sevmiştim. Onu da Ahmet 
Efe çıkartıyordu.

Ortaokulun ilk yılı hazırlık 
okumuştum o zamanların Bey-
koz Anadolu, şimdinin Kartal 
Anadolu İHL’sinde. Mayıs ayında 
hafta sonu yanlarına kalmaya 
gittiğim Cemaleddin Kapusuz 
Abi’ler beni fuara götürmüş-
lerdi. Sultanahmet Kitap Fuarı-
na. Sene 86, kaçıncısı ise artık. 
Standlar arasında gezinirken 
Gül Çocuk dergisi adında bir 
dergi gördüm. Hemen oraya yö-
neldim. Biraz sonra Gül Çocuk 
tanıtım sorumlularından biriy-
dim. Gül Çocuk da Selam’a göre 
biraz çocuksuydu ama ben de 
zaten daha 11 yaşında idim ve 
derginin kendisini sevdiren bir 
tarafı vardı. Hasan Aycın’ı, Sezai 
Karakoç’u Gül Çocuk’tan öğren-
dim ben. Tabii Esad Coşan’ı da. 
Hasan Aycın’ın Gül Kardeşler çiz-
gi hikayesi bölüm bölüm çıkardı 
dergide. Sezai Bey’in Diriliş’i tek-
rar çıkarmaya başladığı haber 
olarak yazılırdı mesela. Esad Ho-
ca’nın biz çocuklar için yazdığı 
sevimli başyazılar olurdu. Cahit 
Zarifoğlu’nun vefat ettiğini Se-
lam’la Gül Çocuk’tan öğrendim. 

Çocuk dergilerinden 
büyüklerin dergilerine

Ufaktan ufaktan abimin der-
gilerini de karıştırıyordum. İs-
lam, Altınoluk, Girişim şimdi ak-
lıma ilk gelen ‘büyük dergileri’. 

Ne yalan söyleyeyim, şimdi basit 
bulunan bir dergidir ama ab-
lamların aldığı Mektup dergisi 
de ilgimi çekerdi o yaşta. Sızıntı 
ile ilk gördüğümden beri ilgi-
lenmediğimi itiraf edeyim ama 
Zafer dergisi bir şekilde ilgimi 
çekerdi. Garip bir albenisi vardı 
Zafer’in. İnsanları şaşırtacak şey-
ler yayınlamayı severlerdi. Bu 
arada Selam ve Gül Çocuk ka-
panmıştı. Yine bir Sultanahmet 
Fuarında kocaman ve upucuz 
Can Kardeş cildi elime geçmiş-
ti. O cilt, sonradan Gül Çocuk 
ciltleri ve ciltletmediğim Selam 
dergileri yeğenlerimin ellerinde 
dolaştı durdu ama onlar o dergi-
leri benim okuduğum heyecan-
la okudular mı bilmiyorum. Der-
gilerim elden ele mahvolmuştu. 
Yenilemek de mümkün değil ki 
diye üzülürken geçende değerli 
sanatçı Taner Yüncüoğlu Bey’in 
yanına uğradığımda Selam cilt-
leri görmeyeyim mi. Nasıl sevin-
dim. Bu sevinmeyi Gül Çocuk 
için de yaşamak istiyorum ama 
hayli zor görünüyor. 

Dergiler önemlidir. O der-
gilere ne kadar müteşekkirim. 
Hz. Hamza’yı İslam dergisinden 
öğrenmiştim mesela. Dergiler 
gazeteler gibi değil bence. Daha 
etkili. Kitle üzerinde değil kişi 
üzerinde. Kitleyi ne yapacaksın, 
bize ‘kişi’ lazım, kişi oğlu kişiler...

O dergiler beni kitaplara ta-
şıdı. O dergiler müzikte seçici 
olmamı sağladı. Şimdiki neslin 

müzikte seçici olamamaları bi-
raz da dergisizliklerinden kay-
naklanıyor. Abdurrahman Ars-
lan anlatmıştı arkadaşlarla bir 
sohbetimizde. Bir sempozyum-
da ‘farklı’ cenahtan konuşmacı 
arkadaşı şöyle demiş: ‘ Abdur-
rahman Bey, sizin gençler artık 
okumuyor mu ne?! On yıl önce 

muhteşem sorular sorarlardı, 
şimdi soru sormuyorlar. Sorsalar 
bile son derece sığ şeyler soru-
yorlar.’ Abdurrahman Bey bunu 
gençlerimiz arasında eskisi gibi 
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61. Nüsha 

Çıktı

Mâturîdîliği; 
rejimin, demokrasinin, 

laikliğin meşruiyeti 
hakkında konuşturmak 
anakronizmdir ve bâtılı 

hak kisvesinde sunmaktan 
farklı değildir.

Denizler Durulmaz Dalgalanmadan...

61. Nüshamızın
Yazar Kadrosu

Saadeddin Ustaosmanoğlu
Melikşah Sezen

Abdurrahman Hacımelek
Yakup Köse
Harun Çetin

Ruçhan Barış Şahin
Halid Salih Mustafa

Orhan Akdemir
Osman Zahid

Üstad Necib Fazıl Kısakürek ve Şehid 
Hızır Ali Muratoğlu Hocaefendi posterleri 
Furkan’ın 61. nüshasıyla birlikte hediye!

dergi okunmayışına bağlamıştı. 

Adam olacak çocuk dergisinden belli 
olur

Ne dergileri ne de çocuk dergilerini kü-
çümsememek gerekiyor. Şöyle bir tarıyo-
rum da dergilerdeki okuyucu şiirlerini, mek-
tuplarını kimlerle karşılaşıyorum, kimlerle. 
Aralarında milletvekili olanı mı dersiniz, şa-
iri mi, sahafı mı.. her türlüsü var. Ama tabi 
mektuplarını yazarken daha ilkokuldalar, 
ortaokuldalar. Adam olacak çocuk okuduğu 
dergisinden belli olur diyeceğim neredeyse. 

Size ilginç gelebilir belki ama mesela 
Zarifoğlu’nun son yıllarda hayli zikrediliyor 
oluşunu ben biraz çocuk dergilerine bağlı-
yorum. Bizim çocuk zihnimizde Zarifoğlu el-
den giden önemli bir değer idi. Vefat eden 
biriydi bizim çocukluğumuz için Zarifoğlu. 
Şimdi aradan on- on beş yıl geçti, o dergi-
leri okuyan çocuklar büyüdüler. Dergilerde, 
gazetelerde yazmaya başladılar.( Bir de bu 
bid’at (!) siteler eklendi başımıza!) O çocuk-
lar ne zaman çocukluklarına dönseler vefat 
eden Zarifoğlu’nu hatırlıyorlar. Etraflarına 
baktıkça kolay kolay o denli temiz, güzel in-
sanları göremiyorlar ve Zarifoğlu’nu anma-
dan edemiyorlar. 

Hem kendimizin hem de çocuğumuzun, 
kardeşimizin dergi okuyup okumadığını bir 
sormakta fayda var bence.

Taze yazı kaygısı

Bu yazıyı 2005 yılında yazmışım. Yanlış 
hatırlamıyorsam Genç Dergisi bünyesinde 
yayın yapan Medya Pazarı isimli site için 
yazmıştım. Orada bir köşem vardı, haftada 
bir yazıyordum. Şimdi Dergiler Dergisi’nin 
yeni sayısına Çocuk Dergiciliği dosyası ha-
zırlayınca, Çocuk dergileriyle ilgili neler yaz-
mışım vaktinde, bir bakayım dedim, maksa-
dı anlattığına kanaat getirdim. Taze bir yazı 
değildir ama bayat olduğunu da hissetme-
dim. Yeni bir yazı yerine eski yazısını vermek 
yaşlanmış yazarlık emaresi midir, bilemi-
yorum. Yaşlandıksa da dergilerin yolunda 
yaşlandık. Bizlere bir cümle de olsa güzellik 
katan, mesuliyet katan, şevk katan, bilgi ka-
tan tüm dergicileri hürmet ile, dua ile yad 
ediyorum… 

ÇOCUK DERGİCİLİĞİ
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Bilginin çok hızlı tü-
ketildiği bir çağda 
yaşıyoruz. Bir nesil 

öncesi için kitap, dergi gibi ya-
yınlar yenisi alınana ya da yeni 
sayısı çıkana kadar defalarca 
okunan, biriktirilen, arşivlenen 
bir nitelik taşırken günümüzde 
durum biraz farklı. Hızla deği-
şen gündeme, sürekli yenilenen 
haber akışına yetişebilmek için 
adeta ekranlarla yarışıyoruz! 
Çocuklarımız sıkılmasın diye 
gittiğimiz ortamlara yanımızda 

götürdüğümüz boya kalemleri, 
resim defterleri ve oyuncaklar 
yine aynı ortamlarda çoğunluk-
la tabletlerle, akıllı telefonlarla 
yer değiştirebiliyor. 

Bu ve benzeri birçok örnek 
ebeveynler, eğitimciler ve ya-
yın dünyası için yeni sorunlar, 
imkânlar ve gündemler oluştu-
ruyor. Derin sularda yüzüyoruz, 
çoğu zaman nasıl mücadele 
edeceğimizi bilemiyoruz ya da 
biliyoruz ama çocuklarımızın ya 

da öğrencilerimizin direnciyle 
karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla, 
bu zorlu yolculuğumuzda des-
tekçilere ihtiyacımız var. 

Çocuklara yönelik yayınlar ve 
özellikle çocuk dergileri işte bu 
yüzden çok önemli…

Bilginin ve eğlencenin telefon, 
televizyon, bilgisayar ya da tab-
letten hap şeklinde sunulduğu 
bu çağda asıl yoğunlaşmamız 
gereken konu; çocuklarımıza 
herhangi bir ödev sorumluluğu 

Dinî Kavramların Aktarımında 
Çocuk Dergilerinin 
İşlev(ler)i Nelerdir?

Derya YÖNEY [ Eğitimci-Yazar ]

ÇOCUK DERGİLERİ
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ya da sınanma kaygısı yükleme-
den okuma kültürü edindirmek 
olmalı. Bunun yollarından biri 
de çocuklarımızı nitelikli çocuk 
dergileriyle tanıştırmaktır. 

Nitelikli bir çocuk dergisi, bir-
çok bölüm içerir ve okur, der-
giden ilgisini çeken bölümü 
seçebilir. Gündelik ve sade bir 
dil kullanarak, çocukları merak-
landırmayı, heyecanlandırmayı, 
çocuklarda edebî bir lezzet oluş-
turmayı amaçlar. Nitelikli çizgi 
öyküler, çizimler, etkinliklere yer 
verir ve okurla iletişim kurar. Ço-
cuklar, düzenli olarak takip ettik-
leri bu dergilerde kendi eserleri-
nin yayınlandığını da görebilir 
ve böylece tüketici konumdan 
üretici konuma da geçebilirler. 

Çocuk dergileri, yukarıdaki 
özellikleriyle birlikte eğitimde 
de doğrudan ya da ders kitap-
larının dolduramadığı boşluğu 
doldurmak açısından destek-
leyici olarak yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bu durum, dinî 
kavramların tanıtılması, aktarıl-
ması ve kullanılması açısından 

da bir fırsat olarak değerlendiril-
melidir. 

Çocuğun dünyasında ve gele-
ceğinin şekillenmesinde dinin, 
inanç ve tutumların önemli ve 
hassas bir rolü var. Çocuklara 
doğru bilgiyi sunmak kadar, bu 
bilginin nasıl sunulduğu ve ço-
cuklarda nasıl bir karşılık buldu-
ğu da önemlidir. Bundan dolayı, 
çocuklara yönelik eğitim araçla-
rının ve her türlü materyalin din 
eğitiminin bilimsel verilerinden 
de yararlanılarak hazırlanması 
gereklidir. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersleri, ülkemizde bu talebi 
tevhidi tedrisat çerçevesinde 
karşılama özelliğinden dola-
yı önemli bir misyona sahiptir. 
Özellikle son yıllarda dersin, ge-
rek içerik gerekse de materyal, 
sunum ya da teknolojinin kulla-
nılması açısından bilimsel veri-
lerin ışığında oluşturulması için 
hassasiyet gösterilmektedir. 

Temelde Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi dersi kapsamında verilen 
seçmeli Siyer, Temel Dinî Bilgiler 
ve Kur’an-ı Kerim derslerinde 
yakın geçmişte ihtiyaç dâhilin-
de bazı güncellemeler yapılmış-
tır. Önceki yıllarda “Siyer” adıyla 
okutulan dersin adı “Peygambe-
rimizin Hayatı” olarak değiştiril-
miş ve sahiplik ifade ederek öğ-
renciler tarafından daha kolay 
benimsenmesi amaçlanmıştır. 
Böylece, kavram olarak “siyer” 
kelimesinin anlamına da açıklık 
getirilmiştir. Dersin içeriğinde 
çocuk sahabelerin hayat hikâye-
lerine yer verilmesi çocukların o 
değerli zatları kendilerine örnek 
almaları; “Bir Hadis Öğreniyo-
rum” başlığı altında yeni bir içe-
rik oluşturulması da hadislerin 
ve dinî literatürün etkili bir şekil-
de öğretilmesine zemin hazırla-
mak bakımından önemlidir. 

Seçmeli Temel Dinî Bilgiler 
dersinde konular İslam’ın ve 
imanın şartları üzerinde yoğun-
laşmaktadır. Son düzenlemeyle 
birlikte Esma-ül Hüsna konu-
suna da yer verilmiş ve böylece 
çocukların belki daha önceden 
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duydukları ama anlamını bilme-
dikleri bazı kavramların daha 
anlaşılır olması hedeflenmiştir. 
Ders kapsamında, kadirşinaslık, 
vefa, diğerkâmlık gibi bazı kav-
ramların kullanılması da çocuk-
ların dinle ilişkili kavramların 
gündelik hayatımızdaki karşılı-
ğını kavrayabilmeleri açısından 
yerinde olmuştur. Çünkü dinî 
düşüncenin gelişmesi din dili-
nin benimsenmesiyle doğrudan 
ilişkilidir ve dinî kavramların 
doğru ve yerinde kullanımının 
çocuklarımıza öğretilmesi ha-
yatî bir konudur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersi kapsamında yapılan bazı 
değişikliklerin çocuklara yönelik 
hazırlanan dinî ve ahlakî içerikli 
yayınlarda da yer bulması öğ-
rencilerin öğrenmelerinde sü-
reklilik ve kalıcılığın sağlanması 
yönünden etkili olacaktır. 

Peki günümüz çocuk dergile-
rinde durum genel olarak nasıl? 

Biraz zaman ayırır, kitapçılar-
daki ve gazete bayilerindeki ço-
cuk dergilerine göz gezdirirse-
niz, büyük bir kısmının popüler 
çizgi film kahramanlarının rek-
lam alanı olarak kullanıldığını 
fark etmeniz uzun sürmeyecek-
tir. Bu yazının konusu yalnızca 
ticari kaygılarla hareket eden o 
tarz yayınlar değil, aksine o tu-
tumun bağlayıcılığından uzak 
durmaya çalışarak, çocukları 
düşündürmeyi, heyecanlandır-
mayı, dinî-ahlaki ve milli-ma-
nevi değerlerimiz açısından 
çocuklarda farkındalık oluştur-
mayı amaçlayan, bu yönüyle de 
anne-baba ve eğitimcilere ümit 
veren dergilerdir. 

Söz konusu dergilere baktı-
ğımda, her ne kadar çoğunu üs-
lup ve içerik olarak geliştirilebilir 
bulsam da özellikle çeşitlilik ve 
görsel içerik bağlamında “Nerde 
o eski dergiler?” diyemiyorum. 

Çünkü günümüz çocuk dergi-
leri, eskiye göre daha zengin 
bir içeriğe ve görsel yönden de 
daha yüksek bir kaliteye sahip. 

Şimdi bu dergilerden bazıları-
nı yakından inceleyelim.

Diyanet Çocuk Dergisi
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

aylık süreli yayınlarından biri 
olan Diyanet Çocuk Dergisi, ya-
yın hayatının 38. yılında... Ocak 
2018’de 450. sayısı okurlarıyla 
buluşan derginin künyesinde 
şu isimler yer alıyor: Sahibi ve 
Genel Yayın Yönetmeni: Dr. Fa-
tih Kurt, Sorumlu Yazı İşleri Mü-
dürü: Dr. Faruk Görgülü, Yayın 
Koordinatörleri: Esma Güner, 
Hasan Yıldırım, Tashih: Said Şan. 

Dergi, öncelikli olarak 7-14 
yaş grubuna hitap etmekte ve 
bu yaş grubundaki çocukların 
gelişim özelliklerini göz önün-
de bulundurmaktadır. Dergide 
her ay düzenli olarak yayınlanan 
bazı bölümlerinde Peygambe-
rimizin hayatından, sahabeler-
den ve İslam tarihinden önemli 
şahsiyetlere yer verilerek, ço-
cukların güzel ve anlaşılır bir 
dil ile doğru bilgilere ulaşmaları 
amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 

müfredatıyla da örtüşmesi se-
bebiyle önemlidir. Ayrıca “Bul-
macalı Mini İlmihal” ve “Gele-
neksel Sanatlar” gibi bölümlerle 
pek çok kavram, çocukların eğ-
lenerek öğrenmesi amaçlanarak 
eğlenceli testler yoluyla veril-
meye çalışılmaktadır. Yine müf-
redatla örtüşen bir konu olarak 
peygamber kıssaları, caminin 
bölümleri ve kimi dinî kavramlar 
da çocuklara sunulmuştur. 

Dergide yer alan hikâyeler 
ve çizimler, hitap ettiği yaş kit-
lesinin özelliklerine uygun bir 
hassasiyetle hazırlanmaktadır. 
Diyanet Çocuk Dergisi’nde “ce-
hennem, ölüm, şeytan” gibi kav-
ramların az kullanılıyor olması 
da din dilinin, hitap ettiği yaş 
grubuna uygunluğu açısından 
isabetlidir. Ancak, toplumsal ha-
yatta birçok hurafeyle ve yanlış 
bilgi ile karşılaşan çocukların 
doğru bilgilendirilmesi açısın-
dan bu gibi kavramlara ilişkin 
açıklayıcı bilgilere da zaman za-
man yer verilmesinin bir ihtiyaç 
olduğu söylenebilir. 

Dergiyle birlikte düzenli olarak 
verilen “Bilgi Kartları” çocuklarda 
dinî kavramlara ilgi uyandırma 
açısından güzel düşünülmüş bir 
çalışmadır. Derginin her yıl yaz 
tatili için özel olarak yayınladığı 
“Tatil Arkadaşım” eki de eğlen-
ce, oyun, bilmece-bulmaca ve 
hikâyelerden oluşan içeriğiyle 
çocuklara nitelikli bir okuma al-
ternatifi sunmaktadır. 

Diyanet Çocuk Dergisi’nin 
hedef kitlesi ilköğretim çağın-
dakiler olsa da dergide bu yaş 
grubunun altındakilerin veya 
üstündekilerin de ilgisini çeke-
bilecek sayfalar bulunmaktadır. 
Ayrıca anne babalar, din eğiti-
mine ilgi duyan kişiler ya da pro-
fesyonel olarak bu alanda görev 
yapan eğitimciler, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, 
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din görevlileri de Diyanet Çocuk 
Dergisi’nden rahatlıkla faydala-
nabilirler. Derginin geçmiş sayı-
larının tam sürümlerine Diyanet 
İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Ge-
nel Müdürlüğünün sayfasından 
ulaşmak mümkün.

TRT Çocuk Dergisi
TRT Çocuk Dergisi, çocukların 

eğlenceli zaman geçirmelerini 
sağlayarak onlara olumlu dav-
ranışlar kazandırma ve kültürel 
değerlerimize ilişkin farkında-
lıklarını artırma amacı taşımak-
tadır. Ocak 2018’de 87. sayısı 
raflarda yerini alan derginin 
künyesindeki editöryal ekipte 
şu isimler yer alıyor: Yazı İşleri: 
Bekir Yıldızcı, İsmihan Yılmaz, 
Nihat Kaşıkçı, Editör: Gökçe Öz-
der, Sanat Yönetmeni: Reyhan 
Cerit Bala, Grafik Tasarım: Yu-
nus Emre Şimşek, Serhat Batur 
Karadeniz. Derginin kapak dos-
yası ve içeriği genellikle önemli 
gün ve haftalar ya da TRT Çocuk 
kanalının kahramanlarıyla şekil-
lenmektedir. 

Dergide yer alan türler, özel-
likle 7-14 yaş grubu çocukların 
ilgisini çekecek görsellerle ha-
zırlanan bilmece, oyun ve hikâ-
yelerle hayvanlara ya da doğaya 
yönelik bilgilendirici metinler-

den oluşmaktadır. Dergide yer 
alan bölümlerde genel itibariy-
le geleneksel kavramlara ağır-
lık verilmekle birlikte, öyküler 
ve çizgi dizilerle yardımlaşmak, 
engelli çocuklar, hayvanlara iyi 
davranmak gibi değerler eğitimi 
içerikli kavramlara ve konulara 
da yer verilmektedir.

TRT Çocuk Dergisi, tamamı çiz-
gi film karakterlerinin macerala-
rından oluşan karakter dergile-
rinden ya da çocuklara yönelik 
genel kültür dergilerinden farklı 
olarak her iki türü birleştiren bir 
yayın olma özelliği taşımaktadır. 
Yerli karakterlere yaptığı vurgu 
ve popüler kültür ürünleri karşı-
sında çocukların kendi kültürel 
değer, kavram ve sembollerinin 
farkında olmalarına verdiği gö-
rece önemle aynı kulvardaki po-
püler yayınlardan ayrılmaktadır. 

Derginin çocuk dergiciliği ala-
nında özgün ve yerli yayınları 
özendirerek bu yayınların çeşit-
lenmesine zemin hazırlayarak 
seçenek sunmasının çocuklar, 
eğitimciler, ebeveynler ve yayın 
dünyası için bir kazanç olduğu-
nu söyleyebiliriz. 

Siyer Çocuk Dergisi
 Siyer Çocuk Dergisi, 2017 yılı-

nın başında üç ayda bir yayınla-
nan bir genel kültür dergisi ola-
rak yayın hayatına atıldı. Dergi, 
Hz. Peygamber’in ve sahabenin 
hayatlarını güncel gelişmele-
ri ve gündemi de göz önünde 
bulundurarak, çocukların geli-
şimine uygun bir dil, üslup ve 
çizimlerle okuyucuya sunmayı 
amaçlamaktadır. Dergide, “Kus-
va’nın Günlüğü”, “Safa ve Mer-
ve”, “Rehberimiz Esma”, “Medine 
Şekercisi Salih Amca”, “Erkam’ın 
Evi’nin Öğrencileri”, “Nesibe 
Nine Anlatıyor” gibi bölümler ön 
plana çıkmaktadır.

Başlı başına Peygamberimizin 
Hayatı’nı konu edinen böyle bir 
dergi, çok önemli bir boşluğu 
doldurma niyetinin ürünü ola-
rak ortaya çıkmış ve çocukla-
rımıza Hz. Muhammed(sav)’in 
hayatını öğretme aşamasında 
eğitimciler ve ebeveynler için 
umut verici olmuştur. Dergide, 
Peygamberimizin Hayatı anla-
tılırken, sünnetlere, sahabe ha-
yatlarına, peygamber kıssaları-
na ve konu bağlamında birçok 
dinî kavrama yer verilmektedir. 
Kavramların yerinde kullanımı 
için gereken hassasiyet göste-
rilmiş ve hatta derginin sonun-
da yer verilen eğlenceli kelime 
bulmacalarıyla bazı kavramların 
pekişmesi için gayret edilmiştir. 

Derginin başlığında “SİYER” 
vurgusunun yer alması, siyer 
kavramının öğrenilmesi ve kav-
rama dikkat çekilmesi açısından 
güzel düşünülmüş olmakla bir-
likte; seçmeli ders olarak verilen 
“Siyer” dersinin isminde yapılan 
revizyon da dikkate alınarak, 
küçük bir tasarımsal dokunuşla 
“Peygamberimizin Hayatı” ifa-
desinin de logonun yanında be-
lirtilmesi faydalı olabilir. 

Derginin ilerleyen sayıların-
da örnek sahabeler arasında 
kadın sahabelere daha fazla 
yer verilmesi, kız çocukların da 
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onları rol-model alıp özdeşim 
kurabilmesi açısından etkili ola-
caktır. Dergi, Peygamberimizin 
Hayatı’nı anlatmak konusunda, 
büyük bir boşluğu doldurma-
ya talip olması açısından çok 
önemlidir. 

Beyaz Bulut
“Her yaştan çocuklara edebi-

yat dergisi’’ sloganıyla yürüyü-
şünü sürdüren Beyaz Bulut, gü-
nümüz çocuklarının değerler ve 
duyarlılıklar etrafında iyi yetiş-
melerine katkıda bulunmayı he-
defliyor. Dil ve edebiyat duyarlı-
lığı taşıyan Beyaz Bulut’ta öykü, 
masal, şiir, deneme gibi türler-
de özgün yazılar ve birbirinden 
renkli çizimler yer almaktadır. 

Dergide ahlaki ve toplumsal 
değerlerin aktarılmasına büyük 
önem verilmektedir. Yazılarda 
buyurgan ve didaktik bir üslup 
yerine çok yönlü duyarlılık (din, 
dil, ahlak) taşıyan bir anlatım 
tarzı tercih edilmekte ve bu yön-
de kavramlar çocuklara sunul-
maktadır. 

Hikâyelerde yer alan merha-
met, sabır, dua, iyilik, namaz, 
oruç gibi bazı dinî, ahlakî içerikli 
kavramlar, bu kavramların ço-
cuklara sevdirilerek aktarılması 
açısından önemli bir amaca hiz-
met etmektedir. Kurgularda bu 
ve benzeri kavramlar dışında, 
bir kısım problemlerin Allah’ın 
büyüklüğüne sığınarak üstesin-
den gelinebileceğine yönelik 

inanç da tamdır ve bu da önemli 
bir yaklaşımdır. 

Beyaz Bulut, eğlenceli içeriği, 
çevresine duyarlı, ailesine, tari-
hine, geleneklerine saygılı ço-
cuklar yetiştirme yolunda hem 
anne-babalar, hem eğitimciler 
hem de çocuklar için nitelikli bir 
kültür eseri olarak yayın hayatı-
na devam etmektedir. 

Bizim Bahçe Dergisi
Çocuklar İçin Karakter Eğitimi 

Dergisi üst başlığıyla 2005 yılın-
dan bu yana yayımlanan Bizim 
Bahçe Dergisi, değerler eğiti-
mini önceleyerek bu alandaki 
bilgileri eğlenceli bir şekilde ve 
görsel ögelerle destekleyerek 
çocuklara sunmayı amaçlıyor. 
Derginin hedeflediği yaş grubu 
9-12 olsa da bazı yazılarla bu yaş 
grubunun üstüne çıkabildiği 
gibi bazı yazılarda da yaş grubu 
düşebiliyor. 

Dergiyi incelediğimizde, genel 
yaklaşımının “eğlendirerek öğ-
retmek” olduğunu görüyoruz. 
Çocukları ilgilendiriyor olması 
şartıyla, ülkemizin ya da İslam 
milletinin gündemine de zaman 
zaman dergide yer veriliyor ol-
ması günceli yakalaması açısın-
dan önemlidir. 

Derginin çeşitli sayılarında 
kendisine yer bulan, “kardeşlik, 
nimet, tefekkür etmek, muci-
ze, abdest, namaz, ibadet” gibi 
dinî-ahlakî içerikli kavramlar, 
derginin hitap ettiği yaş grubu-
na uygun metinler ve rengârenk 
sayfalarla çocuklara sunulmuş-
tur. 

Dergideki şiirler, çizgi öyküler, 
bulmacalar, eğlenceli testler, 
Peygamber Efendimiz ve arka-
daşlarının hayatlarından hikâ-
yeler, bilgilendirici yazılar ve ka-
rikatürler de çocukların ilgisini 
çekecek şekilde hazırlanmakta-

dır. Bu da çocukların kavramları 
merak etmesi ve dini literatüre 
karşı olumlu duygu beslemeleri 
amacına hizmet etmektedir.

Çocuklarımıza sunduğumuz 
yayınları, onlara vermek istedi-
ğimiz değerler doğrultusunda 
seçmek bizim elimizde! Rek-
lam dolu dergi yığınlarının ve 
kalabalık rafların arasında, ço-
cuklarımıza gönül rahatlığıy-
la sunabileceğimiz, beğeniyle 
okuyabilecekleri ve her sayısın-
da yeni bir keşfe çıkacakları der-
gileri bulmak için biraz zaman 
ayırmamız, bazen belli kitapçı-
larda arayıp bulmamız ya da en 
iyisi abonelik yoluyla bu fırsatı 
yakalamamız gerekse de inanın 
bu zahmete değer… 

Elbette bu yazıda kısaca de-
ğindiklerimizin dışında da nite-
likli çocuk dergilerimiz mevcut. 
Şimdi izninizle ben de çocukla-
rıma ve öğrencilerime güvenle 
sunabilmek ve hatta çocukken 
okuma imkânı bulamadığım 
renkli ve eğlenceli dergilerin te-
lafisini yapabilmek için o nitelikli 
dergilerin peşine düşüyorum. O 
dergiler de bir başka yazının ko-
nusu olsun mu, ne dersiniz? 

ÇOCUK DERGİLERİ
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Diyanet Çocuk Dergisi Yayın Koordina-
törleri Esma Güner ve Hasan Yıldırım: 
“Dergimizin amacı, çocuklarımıza dini-

mizi sahih kaynaklara dayanarak güzel bir şekilde 

anlatmaktır.”

Türkiye’nin yayınını kesintisiz sürdüren en köklü 
çocuk dergilerinden Diyanet Çocuk hakkında yö-
nelttiğimiz soruları, derginin yayın koordinatörle-
ri Esma Güner ve Hasan Yıldırım cevapladı.

Editöryal ilke ve öncelikleriniz ile okurlarınız için 

ÇOCUK DERGİLERİ

Diyanet Çocuk Dergisi Yayın Koordinatörleri 
Esma Güner ve Hasan Yıldırım: 

“Dergimizin amacı, çocuklarımıza dinimizi sahih kaynaklara 
dayanarak güzel bir şekilde anlatmaktır.”
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çizim ve anlatım dilini oluştururken özen göster-
diğiniz farklılıklar nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Birleşmiş Millet-
lerin 1979’u Dünya Çocuk Yılı ilan etmesiyle ya-
yınlamaya başladığı Diyanet Çocuk Dergisi, bugü-
ne kadar kesintisiz yayınlanmaya devam etmiştir. 
2018 yılının Şubat ayında 451. sayımız okurları-
mızla buluştu.

Diyanet Çocuk’ta, geleceğimizi emanet edece-
ğimiz çocuklarımızın dimağlarının sağlam dinî, 
millî ve ahlaki değerlerle buluşması için gayret 
sarf etmekteyiz. Dergimizin amacı, çocuklarımı-
za dinimizi sahih kaynaklara dayanarak güzel bir 
şekilde anlatmaktır. Dergimizde verilen bilgilerin 
sıhhatine gölge düşürmeden, çocukların ilgisini 
çekebilecek, eğlendirirken farklı öğretim metotla-
rıyla onları eğitecek bir dergi çıkarma yolundayız.

Çocuklarımızdaki dinî, ahlaki ve tarihî bilinci pe-
kiştirecek, Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımına 
katkı sağlayacak, çocuklarımızın hem okuma, yaz-
ma ve düşünme yetilerini hem de estetik zevkle-
rini geliştirecek çalışmalara ağırlık veriyoruz. Dil 
hususunda, yayınlanan çalışmaların, çocuk ede-
biyatı ve bilimsel ilkelere uygunluğuna ve çocuk-
ların seviyesinde olmasına dikkat ediyor, çizim ve 
anlatımda yerli ve millî karakterler ve mekânları 
tercih ediyoruz. Tarihimizin, değerlerimizin, ahlak 
ve sanatımızın; hem klasik hem de modern çizim 
tarzlarında aktarılmasına özen gösteriyoruz. 

Çocuk dergilerinde Müslüman hâl ve tavrı nasıl 
daha görünür kılınır? Geleneksel temalar günü-
müz dünyasına daha sağlıklı nasıl uygulanır?

Müslüman hâl ve tavrın görünür kılınması için 
öncelikle yayıncıların böyle bir niyete ve hassasi-

yete sahip olmaları icap eder. Çocuklarımızın her 
gün karşılaştığı ve/ya karşılaşması muhtemel me-
selelere verilecek cevapların çağımızın diline ve 
üslubuna uygun şekilde aktarılması gerekmekte-
dir. Geleneksel temalar günümüzde de geçerlidir. 
Ancak yeni bir dil ve üslupla, günümüz çocukları-
nın algısına daha yakın bir tarzla sunulmaları el-
zemdir. 

Okurlarınızla temas için ne tür çalışma ve et-
kinliklerde bulunuyorsunuz? Daha kaliteli içerik, 
etkin sunum ve dağıtım için önerileriniz nelerdir?

Fuarlar ve okul etkinlikleriyle çocuklarla iletişi-
me geçerek ilgi ve beğenilerini anlamaya çalışı-
yoruz. Bunun yanı sıra okuyucularımızdan gelen 
mesajları, takdir ve eleştirileri dikkate alıyoruz. 
Daha kaliteli içerik ve etkin sunum için çocuklar-
la çalışan din eğitimcileri, çocuk edebiyatçıları, 
çizerler ve çocuk eğitimcileri gibi çeşitli meslek 
dallarından uzmanlarla sürekli temas halindeyiz. 

Yerli ve yabancı birçok çocuk dergisini takip 
etmekteyiz. Bunların arasında dinî içeriğe sahip 
olan da olmayan da mevcut. Hem içeriği sunuşları 
hem çizim kalitesi açısından farklı çocuk dergileri-
ni incelemekte ve zaman zaman onlarla da irtibat 
kurmaktayız. 

Dergimizin dağıtımı ile Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ilgileniyor. 
Bununla birlikte sitemizden ücretsiz indirilebilen 
geçmiş sayılarımız, Diyanet Dergilik uygulaması, 
müstakil bir internet sitesi olan http://www.di-
yanetdergi.com gibi çeşitli dijital ortamlar vasıta-
sıyla dergimizi okuyucularımızla buluşturuyoruz. 
Sosyal medya sayesinde de hem ailelere ulaşıyor 
hem de okuyucularımızın taleplerini daha çabuk 
alıyoruz. 

ÇOCUK DERGİLERİ
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Teknolojinin yaygınlaşmasıyla bera-
ber yaş grubu giderek düşen internet 
kullanımı, yetişkinleri olduğu kadar 

çocukları da matbu kitaplardan ve dergilerden, 
esasında bildiğimiz anlamda fiziksel okumadan 
uzaklaştırıyor. Bu da çocuk kitabı ve dergisi yayın-
cılığının geleceğinin riske girdiğini düşündürüyor. 
Kısmen doğru olabilir tabii, lakin bugün için duru-
mun o kadar da vahim olmadığını düşünüyorum. 

Dünün çocukları, bugünün gençleri ve genç ye-
tişkinleri teknoloji ile hızlı ve bir anda buluştu. İlk 
karşılaşmanın yoğun heyecanına kapılıp kendile-
rini bu çılgınlığın ya da yeni medyatik gerçekliğin 
içinde buldular. Ebeveynler de benzer bir heye-
canla bilgisayar ve mobil cihazlara dalmış olduk-

larından çocuklarını saran bağımlılığı fark edeme-
diler.

Bilinçsiz sosyal medya kullanımı, bilgisayar ve 
cep telefonlarından oynanan oyunlar, bunların 
her yaştan kullanıcıyı uzun saatler boyunca esir 
alması giderek olumsuz sonuçlara yol açtı. Durum 
yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da zararlı 
bağımlılıklara ve ahlaki çöküntülere sebep olunca 
bunun önüne geçilmesi gereken bir mesele oldu-
ğu konuşulmaya başlandı. 

Günümüzün bilinçli yayıncıları, ebeveynleri ve 
eğitimcileri giderek kötüleşen soruna el atmış 
durumda. Çocukları dergilerin başat rol oynadığı 
kitabî dünyaya yeniden çekecek, düzenli okuma 
alışkanlığıyla birlikte ahlaki değerlerin korunma-

Hilal ACAR [ Bizim Bahçe Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ]

Çocuk Dergilerinin 
Bir Geleceği Var mı?

ÇOCUK DERGİCİLİĞİ
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sına ya da kazanılmasına katkıda bulunacak çö-
zümler arıyorlar. Okullardaki kitap okuma etkin-
likleri, düzenli dergi takibi önerisi ve tanıtımları; 
aileler için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluş-
ları ve özel kurumlarca verilen eğitimlerle okuma 
kültürünü geliştirici çalışmalar artmakta. Böylesi 
iyi örnekler, çocuk dergiciliğinin geleceğine dair 
karamsar havayı dağıtıyor.

Bu çalışmalarla beraber ülke genelinde birçok 
şehirde gerçekleştirilen kitap/dergi fuarları pro-
fesyonelleştikçe, okurların ilgisi giderek artıyor. 
Çocuklar ve gençler bu sayede kitaplarla ve der-
gilerle daha sık ve dolaysız karşılaşıyor; dokunu-
yor, inceliyor ve seçiyorlar. Evet, en önemlisi bu, 
çocuklar kendi zevk ve beklentilerine uygun ya-
yınları bizzat seçiyorlar. Çocuklar dergi seçerken 
çizimlerine, karakterlerin öykülerine, eğlenceli 
kısımlarına, bulmaca bölümlerine ve hediyelerine 
dikkatle bakıyorlar. 

Olumsuz örneklere karşın çok zeki, duyarlı ve 
ne istediğini bilen bir nesil yetişmekte. Böylesi bir 
neslin varlığı, yayın dünyasının bütün bileşenleri-
nin süreli veya süresiz yayıncılıkta daha dikkatli ve 
özenli çalışmalar üretmesi gereğini kaçınılmaz bir 
ihtiyaç olarak ortaya koyuyor. 

Ülkemizde erken dönemde yayınlanan dergiler 
genel itibariyle eğitim veya eğitimi destekleme 
amaçlı olsalar da günümüzde çocukların ilgi dün-
yasına doğrudan hitap edebilen dergiler mevcut. 
Bu dergilerin birçoğunun internet üzerinde de 
sayfaları var ve çocuklara eğlenceli vakit imkânı 
veriyorlar. Zekâ gelişimine katkısı olacak interaktif 
oyunlarla desteklenmiş siteler dergilerin reklamı-
nı yapmakla birlikte çocuklara okuma alışkanlığı 
kazandırmayı da hedefliyor. 

Çocuk deyince akla ilk önce oyun ve eğlence ge-
lir. Günümüzde okul dönemindeki çocuklar; eği-
tim sistemi kaynaklı yoğun ders, sayfalar dolusu 
ödev ve yarış atı misali sınavlara hazırlık çalışma-
ları derken dinlenmeye dahi vakit bulamıyorlar. 
Öğretmenler, anne ve baba, diğer aile büyükleri, 
kısaca herkes sürekli bir şeyler öğretme ve aka-
demik başarı elde etme derdinde olabiliyor. Bu 
kadar didaktik söze ve davranışa muhatap olan 
çocuk telefona, tablete yani oyuna sarılabiliyor. 

Okumaya sığınan çocuklar ise en azından dergi 
sayfalarında didaktik metinler değil; daha kendi-
lerinden, daha eğlenceli ve keyif veren metinler 

okumak istiyorlar. Merak uyandıracak konuları 
yine merak uyandıracak soru ve cevaplarıyla bir-
likte görmek istiyorlar. Okuduklarından almaları 
gereken dersi kendileri bulup çıkarmak istiyorlar. 
Onları zihnen yoracak değil eğlendirecek/dinlen-
direcek bilgilere ihtiyaç duyuyorlar. 

Çocuk dergicileri hitap ettikleri çocuk gruplarına 
ulaşmak ve kalplerinde yer edinmek istiyorlarsa 
yukarıda işaret ettiğimiz beklentileri karşılamayı 
önemsemeli. Tabii bu, derginin kendine özgü bir 
çizgisi olmamalı mı sorusunu akla getirebilir. Bir 
dergi yayın çizgisinden sapmadan da çocuklara 
ulaşabilir; yeter ki onların beklentisini karşılamayı 
küçümsemesin.  

Dünyadaki ve Türkiye’deki kültürel gelişimi ve 
toplumsal talepleri takip ederek kendini hem içe-
rik hem de görsel açıdan diri tutan dergiler var-
lıklarını uzun yıllar boyunca sürdürebiliyorlar. Bu 
dergilerin sevimli okurlarındaki yeni sayı heyeca-
nını görmek beni çok mutlu ediyor. Örneğin; 242. 
sayısını çıkarmış olan Bilim Çocuk dergisi her sayı-
da çocukları farklı âlemlere götürürken eğlenceli 
hediyeleri ile de mutlu etmeyi başarıyor. Bununla 
birlikte görselliği ve baskı kalitesini de önemsiyor. 
Böylece çocukların dergi tercihleri arasında yer al-
mayı başarıyor. 

Biz de Bizim Bahçe dergimizde içerik, çizim ve 
baskı kalitesini çok önemsiyoruz. Dergimiz, ülke-
mizdeki ilk karakter eğitim dergisi olma unvanına 
sahip. Bir eğitim dergisi olsa da didaktik değil. Ço-
cuğu anlayan, yanında olan, çocuğun seviyesine 
çıkarak her sayıyı oluşturan güçlü bir kadroyla 
yoluna devam ediyor. Evet, yanlış okumadınız, ço-
cuğun seviyesine çıkan yazıyor, zira o seviye öyle 
erişilmeye layık ki oraya ancak çıkılabilir. 

Çocukluk bambaşka bir dünya, bambaşka bir 
âlemdir. Çocukların safiyetleri, hassasiyetleri, mer-
hametleri, rengârenk düşleri insanlığa ışık oluyor. 
Derginin her sayfasında içimizdeki çocukları ko-
nuşturuyor, meraklandırıyor ve coşturuyoruz. 

Biz; dergilerimizde çocuk yüzümüzü gösterirsek 
çocuklar da içlerini bize açacaktır; dergilerimizde 
değerlerimizi korur ve öne çıkarırsak çocuklar da 
bizi örnek alacaktır, biliyoruz.

Çocuk dergiciliğini anlamlı ve başarılı kılacak 
vizyon da bu olsa gerek. 

ÇOCUK DERGİCİLİĞİ
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Teknolojinin öngörülemeyecek şekilde 
ilerlediği, yenilik ve değişikliklerin baş 
döndürücü bir hızda yaşandığı yıllar-

dayız. Bundan çok değil sadece 20 sene önce ‘lüks’ 
sayılan cep telefonu simdi ‘elzem’ kabul ediliyor. 
Hane halkının ciddiyetle kullandığı sabit telefon-
ların yerini, evdeki bireyler sayısınca cep telefonu 
aldı bile. Yine bundan 5-10 sene öncesine kadar 
‘lüks’ kabul edilen ‘internet paketleri’ çoktan her-
kesin hayatına girdi. Birkaç sene öncesine kadar 
‘telefon sadece konuşmak için değil mi, ne gerek 
var renkli ekrana?’ diyen insanların elinde şimdi 
kocaman ekranlı akıllı telefonlar mevcut. Bu bah-
settiklerimizin mübalağa olmadığı gözle görünür 
bir gerçek.

Akıllı telefonların ve internetin hayatımızın baş-
köşesine yerleşmesiyle gündelik alışkanlıklarımız-
da da değişiklikler oldu elbette. Artık yolda durup 
kimseye yol sormamakta, onun yerine telefondan 

açıp harita uygulamasına bakmaktayız. Su, elekt-
rik faturalarını online olarak yatırmakta, hastane 
randevumuzu bile bu şeklide almaktayız. 

Orta yaş ve üzerindekilerden kimileri bu yeni-
liklere direnmekte, kimisi ise bir ucundan dâhil 
olmaya çalışmaktalar. Gençler ve çocuklar ise bu 
ortamın içinde gözlerini dünyaya açmış olmaları 
hasebiyle yenilikleri takip etmekte ve adapte ol-
makta zorluk çekmiyorlar.

Peki, yayıncılar bu durum karşısında nasıl bir ta-
vır sergilemeliler? Bu değişime karşı durmaları mı 
gerekli, kendilerini akıntıya bırakmaları mı? Yoksa 
alternatifler mi üretmeliler? Meşhur örnek akla 
geliyor; bir bıçakla insan da öldürülebilir, ekmek 
de kesilebilir. Bıçak iyi veya kötü değildir, önem-
li olan bıçağı kullanış amacınızdır. Bu noktada şu 
soruya cevap aranmalıdır: ‘Yayıncılar, internet ve 
mobil uygulamalardaki bu değişimden nasıl isti-

Dr. Şerife Nihal ZEYBEK  [ Yazar ]

Çocuk Dergilerinin
Teknoloji ile İlişkisi

YENİ NESİL
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fade edebilir?’ 

Bu yazıda çocuk dergiciliği üzerinden konuya 
değinmek istiyoruz. Öncelikle belirtelim ki çocuk 
dergilerinin mobil uygulamalara veya youtube 
gibi video sitelerinde paylaştıkları içeriklere sahip 
olması gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle çocu-
ğun söz konusu dergiye sempati duyması, dergiyi 
daha çok benimsemesi sağlanabilir. 

İnternet dünyasında ‘çok tıklanma, çok yükleme, 
çok abone kazanma, çok satma’ esasına dayalı pek 
çok içerik çocuklara cazip şekilde sunuluyor. Bun-
ların çoğu ise ‘öğretme, ahlaki meziyetler kazan-
dırma, ilime, bilime teşvik’ gibi olumlu özellikleri 
asla umursamıyor. Çocuk dergilerimiz ise bunların 
aksine genelde çocuklara kültürel, bilimsel ve ah-
lakî kazanımda bulunmayı amaçlıyor. Öyleyse ço-
cukların pek çok ‘zararlı’ içeriğe maruz kaldığı sa-
nal dünyada, çocuk dergileri ‘biz de varız’ demeli; 
güzel ve faydalı içerikler sunarak sanal dünyada 
olumlu alternatifler oluşturmalılar.

TRT Çocuk, yayınladığı çizgi film karakterlerinin 
oyunlarının ücretsiz mobil uygulamalarını hazırla-
mış. Bir anne ve eğitimci olarak belirtmek isterim 
ki bu uygulamaları gönül rahatlığıyla indirip ço-
cuğuma kullandırıyorum. Çünkü çocuk, çevresin-
de pek çok kimsenin akıllı telefon ya da tablet ile 
meşgul olduğunu görüyor, kendisi de onlar gibi 
davranmak istiyor ama ne yazık ki ‘zararlı olmayan’ 
içerik bulmak oldukça güç. Dolayısıyla güvenilir 
içerik ebeveynleri mutlu ediyor. 

Bahsettiğim mobil uygulamalarla şüphesiz söz 
konusu TV kanalının ve çizgi karakterlerinin rek-
lamı da yapılmış, kullanıcı/çocukların bunları be-
nimsemesi de kolaylaştırılmış oluyor. Böylece hem 
yayıncının hem de hedef kitlenin kazançlı çıktığı 
bir durum söz konusu oluyor. Hemen bütün ço-
cuk dergilerinde çizgi hikâyeler ve bu hikâyelerin 
kahramanları mevcut olduğuna göre onlarla ilgili 
de bu tarz çalışmalar yapılabilir.

Dergi sayfalarındaki bazı içerikler internet si-
tesinde sesli, efektli olarak sunulabilir. Özellikle 
okuma bilmeyen, 4-6 grubu için bu tür uygula-
malar cazip olacaktır. Elbette asıl olan derginin ta-
mamının incelenmesi/okunması dolayısıyla satın 
alınmasıdır. Bu nedenle tüm içeriğin internette 
yer alması uygun görülmeyebilir; bahsettiğimiz 

içerikler her sayının üç beş sayfası için hazırlana-
bilir. Böylece derginin reklamı yapılmış, o sayı için 
merak uyandırılmış olur. 

Çocuk dergileri için kullanılabilecek bir diğer 
uygulama da ‘artırılmış gerçeklik’ adı verilen uy-
gulamadır. ‘Zenginleştirilmiş gerçeklik’ olarak da 
tercüme edilen ‘augmented reality’ ile dergideki 
bir sayfanın fotoğrafının çekilmesiyle, hazırlanmış 
bir uygulama ile o sayfa hareketlenmekte, ses ve 
efekte sahip olmaktadır. Bu uygulamayı kullana-
bilmek için kişinin elinde o derginin olması ge-
reklidir. Artırılmış gerçekliği kullanmak, sesi ve ak-
siyonu çok seven çocuklar için güzel bir yöntem 
olabilir.

Bu uygulamalar profesyonel teknik destek sa-
yesinde hazırlanmaktadır. Maliyeti sebebiyle her 
dergi bu imkâna sahip olamayabilir. Neyse ki 
daha sınırlı bir bütçe ile de çocuklara hitap etmek 
mümkündür. Örneğin videolar çocuklarca me-
rakla takip ediliyor. Dergideki bir yazının güzelce 
seslendirilmesi; bazı oyuncaklarla, kuklalarla veya 
oyun hamuruyla hazırlanmış figürlerle canlandı-
rılması çocukların ilgisini çekebilir. Yine dergideki 
bir bulmacanın, videoda çözümünün gösterilme-
si dikkat çekici olabilir. Kısacası farklı online ses-
li ve görsel uygulamalarla bir yandan çocuklara 
faydalı içerikler sunarken bir yandan da derginin 
reklamının yapılması mümkündür.    

TÜBİTAK tarafından yayımlanan Meraklı Minik 
ve Bilim Çocuk dergilerinin artırılmış gerçeklik 
kullanarak hazırladığı uygulamalar bulunmakta. 
Diyanet Çocuk dergisinin uygulamasını ise ‘Diya-
net Dergilik’ içinde bulabilirsiniz. 

Yeni nesle hitap ediyorsak eğer, onların anladı- 
ğı, sevdiği, talep ettiği dilde ve mecralarda da ko-
nuşmamız gerekiyor. Bu anlamda yeni nesil uygu-
lamaları kullanmamız, çocuklara dergimizi okuma 
ve sahiplenme bilinci kazandırma açısından fay-
dalı olabilir. 

Elbette bu yazımıza ‘Biz çocuklarımızı sanal dün-
yadan kurtarmaya/korumaya çalışıyoruz. Bir de 
kendi elimizle onları bu dünyaya dâhil mi edelim?’ 
gibi bir eleştiri gelebilir. Teknolojiye karşı koyama-
yan çoğunluk için artık akıllı telefonlar ‘yasaklana-
maz, önüne geçilemez’ bir hâle geldi, bu çağın bir 
realitesi sanılmaktalar. Bunu gerçek kabul edenle-
rin, bu teknoloji ile nasıl olumlu şeyler yapabilirize 
kafa yormaları yerinde olacaktır. 

YENİ NESİL
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Mâlûmdur: Yeni tanışan insanların bir-
birlerine ilk nazarları, diğer bir de-
yişle, birbirlerine dâir ilk izlenimleri, 

sonrasındaki münâsebetlerinin nasıl şekillenece-
ği husûsunda çoğu zaman belirleyici olur. Birçok 
insan, kendisinde ya bir ön kabul ya da bir ön yar-
gı meydana getiren bu ilk bakışın tesirinden kolay 
kolay sıyrılamaz.  

Peşin hükümlü olmanın doğruluğu yanlışlığı bir 
tarafa, bir vâkıa olarak bu durum, dergicilikte “ka-
pak” konusu için de geçerlidir. Raflara sıra sıra di-
zilmiş dergilere şöyle bir göz atan okur, öncelikle 
ve hâliyle dergilerin kapaklarını inceler. Bu ilk göz 
atışta okurun hüsnünazarını celbeden dergiye ne 
mutlu! Ancak aksi olursa, Albert Einstein’ın dedi-
ği gibi: “Ön yargıyı kırmak, atomu parçalamaktan 
daha zordur.”

Bu bakımdan dergilerin kapakları âdeta mağa-
zaların vitrinlerine benzer. Mağazanızdaki bilgi-
ler, düşünceler, duyuşlar ve söyleyişler ne kadar 
doğru, ne 

kadar anlamlı, ne kadar derin, etkileyici ve estetik 
olursa olsun, yoldan geçen kişi için şâyân-ı tercih 
olan, vitrini güzel olan mağazadır. Öyle değil mi-
dir? 

Tabiî ki burada mağazanın iç dekorunu da unut-
mamalıyız. İç dekoru; yâni tasarımı. Zîra nasıl ki in-
sanlar, sûretlerini beğendikleri, güzel buldukları 
kimselerin aynı zamanda iyi bir insan olduklarını 
düşünürler, bunun gibi, güzel bir tasarım da oku-
ra güven verir, muhtevâ hakkında “iyi” bir intibâ 
uyandırır.    

Çocuklar ve Dergi

Aslında yetişkin bir okur, adı üstünde bir “yetiş-
kin” olarak, hangi dergiyi alacağını ve o dergiyi 
niçin okuyacağını, okuduğunu bilir. Çünki o, bir 
dergide kendisi için gerekli olanın ne olduğunun 
farkındadır, bilincindedir. Ya da bilincinde olması 
kendisinden beklenir. 

ÇOCUK DERGİCİLİĞİ

Mehmet Akif KARAYEL

Derginin Vitrini: 
KAPAK  

DERGİ KAPAKLARI
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Fakat aynı farkındalığı çocuk-
lardan da bekleyebilir miyiz? 
Yâhut beklemeli miyiz? Düşün-
meye lüzum yok, cevap kısa ve 
kesin: hayır. Neden diye sorar-
sanız, adı üstünde, “çocuk”tur 
onlar.

Genellikle çocuklar dergiler-
le, yararlılık bağından ziyâde, 
duygusal bir bağ kurarlar. Yâni 
dergileri, okumaları gerektiğini 
düşündükleri için değil, sevdik-
leri için okurlar. Bir dergi bir çocuğu ne kadar eğ-
lendiriyor, ona heyecan veriyor, onun duygularına 
ne kadar dokunuyorsa, o çocuk o dergiyi o kadar 
benimseyecek, o kadar sevecektir. 

Çocukla dergi arasındaki bu sevgi bağının ku-
rulmasında, derginin tasarımı, ciddî bir etkiye, do-
layısıyla da hayli öneme sahiptir.

Çocuk Dergisi Kapakları

Bir çocuk dergisinin kapağı, görsel üslûbu açı-
sından, o derginin en önemli ve en öncelikli say-
fasıdır. 

Zevkler pek tabiî izâfî olabilir, bâzı çocuklar sâde 
ve zarif tasarımlardan hoşlanabilirler. Nitekim bu 
tarzı benimseyen ve okurlarının karşısına her ay 
gâyet başarılı sembolik kapaklarla çıkan çocuk 
dergilerimiz mevcuttur. 

Ancak çocukların çoğu için cezbedici olan şu-
dur: bol ve şirin çizimler, cıvıl cıvıl renkler…

Bâzen afacan, muzip ve se-
vimli çocuk tipleriyle, bâzen 
şirin hayvan çizimleriyle her 
şeyden önce eğlenceli olan bir 
kapak, sâdece çocukları değil, 
dergiyi eline alan yetişkinleri 
bile gülümsetir. Bilhassa, zekî-
ce kurgulanmış karikatürize 
kapaklar çocukların dâima be-
ğenisini kazanır.

Bir kapaktaki çizimlerin her 
zaman reel (gerçek) tarzda yapılmış çizimler ol-
ması kuşkusuz gerekmez. Ama âdeta hilkat garî-
besi olan, gerçekten büsbütün kopuk, insicamsız 
insan biçimleri çizmenin ne mânâsı vardır?

Bunun yanı sıra ve tam tersine, sanki 80’li yıl-
larda yaşıyormuşuz gibi kapaklar çıkarmak, hatta 
bunda diretmek hiçbir haklı sebeple îzah edile-
mez. 

Haddizâtında “Bir çocuk dergisi kapağında 
mutlaka çizim olmalıdır” da denemez. Kapak pek 
tabiî ki fotoğraf da olabilir ki bazı konseptleri çiz-
mekten öte fotoğraflamak daha doğru olacaktır. 
Çünki gerçek olan, hayâl olandan her zaman daha 
tesirlidir. Kapak çizimi veya resmi ile kapak cüm-
lesi arasındaki uyumu sağlamanın da bir zarûret 
olduğu unutulmamalı, ayrıca, hazırlanan kapağın, 
derginin muhatap kitlesinin yaş seviyesinin altı-
na inmemesine yâhut üstüne çıkmamasına özen 
gösterilmelidir. 

DERGİ KAPAKLARI
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Türkiye Dergiler Birliği’nin Okullar-
da düzenlediği TÜRDEB DERGİ SOH-
BETLERİ 2018’in girmesi ile birçok 
okulda başladı. Aşağıda okuyacağı-
nız metinler bu sohbetlerden Ataşe-
hir Kız AİHL’de Ayşe Zarifoğlu ve Asım 
Gültekin’in gerçekleştirdiği Necip Fa-
zıl Dergiciliği ve Çilesi konuşmasına 
katılan gençlerin metinleri.

ÜSTADLARI ANLAMAK
Zehra Korkmaz

Asım Gültekin Ağabey ve Ayşe Zari-
foğlu Abla sahneye çıkana kadar her 
şey normaldi aslında. Doğrusunu söy-
lemek gerekirse, edebiyat kapılarını 
sonuna kadar açmayıp ısrarla kapalı 
tutan biri için normal bir seminer gibi 
görünebilirdi.

Yine doğrusunu söylemek gerekirse 
“normal” bir seminer değildi. Bundan 
kastım sorulacak olursa eğer; o gün 
o sahnede sana bir şeyler anlatılıyor, 
buraya kadar her şey normal. Ama 
anlatılanların altında çok şey yatıyor. 
Anlayabilen için, o andan itibaren nor-
mallik kavramı siliniyor.

Sahnedeki perdede başlı başına bir 
edebiyat duruyor. Hissiyat bambaşka, 
o sahneden size bir edebiyat aynası tu-
tuluyor. Belli ki gençliğe bir ümit besle-
niyor, gençlikten bir şeyler bilmesi bek-
leniyor. Senin yürümek istediğin yolun 
her bir köşesine dizelerini döşemiş bir 
Necip Fazıl var. O an kafanda binlerce 
düğüm çözülüyor aslında. “Neden yaz-
mış?”, “Niçin yazmış?”, “Amacı neymiş?” 
sorularının cevapları tek tek Asım 
Gültekin Ağabeyin ve Ayşe Zarifoğlu 
Ablanın dilinden dökülüp konuyor ak-
lının bir köşesine. Önemli olan okumak 

değil, önemli olan anlamak diyebili-
yorsun. “Necip Fazıl’ın hayatı anlatılı-
yor işte.” diyen bir kesimin olabileceği 
ihtimaline karşı, “Bu hayat değil, bu; 
öğüt.” diyebiliyorsun mesela. Semine-
rin bir bölümünde Asım ağabey tam

arkadaki fotoğrafta Necip Fazıl bir 
kürsüde iken şunu demişti. “İl il dola-
şarak

halka konferanslar verirdi.” Yahu bu 
adam ömrü boyunca kendini parça-
lamış. Davasını, özünü, benliğini hay-
kırmış. O döneme, biz de üstümüze alı-
nalım diye seslenmiş. Yıllar öncesinden 
bize seslenmiş Üstad. İnce çizgi işte. Bir 
fidan dikip sabırla beklemek gibi yıllar 
öncesinden var olacak gençliğe seslen-
mek…

Bunu en iyi Asım Gültekin Ağabey 
açıkladı bize.

Bir diğer taraftan edebiyat hisset-
mekmiş bunu anladık. “Ben” dedi Asım 
ağabey. Bu tek kelimeyi açıkladı. Şim-
di nasıl tarif edilir diye düşünüyorum, 
edilmiyor. “Ben” işte. Yunus Emre Ben 
dedikçe nasıl benlik davasından uzak-
laşmış Asım ağabey açıkladı biz his-
settik. Ruh dedik, beden dedik olma-
dı. Meğer En-el Hak demekmiş. Allah 
aşkında yok olmakmış “Ben” demek. 
O güzel adamlar da yazmaktan daha 
ziyade okudular ve hissettiler. Eylem 
hislerden doğar ya hani, Necip Fazıl 
hissedemeseydi eğer “Biricik mese-
lem sonsuza varmak.” yazabilir miydi 
kalemi? Cahit Zarifoğlu hissedemese, 
kalemini karanlıktan yana “inanana 
rahmet, inançsıza esef” olarak konuş-
turabilir miydi?..

Asım ağabey, Cahit Zarifoğlu dedi. 
Yanında Ayşe Abla. Ayşe Zarifoğlu… 
“Ayşe abla anlat.” der gibi baktık on-

dan tarafa. Biliyorduk Cahit Zarifoğ-
lu’nun ne kadar zarif bir insan oldu-
ğunu. Tefekkürü, tevazuu “Yaşamak” 
adlı kitabından öğrenmiştik. Ayşe Zari-
foğlu Abladan dinlemek çok başkaydı 
tabii. Hep hayranlık duymuştum Cahit 
Zarifoğlu’na. Alâeddin Özdenören’in 
bir sözü vardı. “Cahit şiir gibi güreş tu-
tardı.” diye. Unutmak mümkün değil.

Anlatmak da öyle… Ayşe Zarifoğlu 
Abla anlatıyor, biz yaşıyoruz adeta. Bir 
babanın çocuklarıyla akşamları na-
maz kılması, bir babanın çocuklarına 
bu kadar ilgili olması, bir babanın bu 
kadar zarif olması, Bir babanın Cahit 
Zarifoğlu olması… Alâeddin Özdenö-
ren kalıbından deyimle; şiir gibi…

Ayşe Zarifoğlu Abla konuşmasında 
“Erdem Amca” demişti unutmadım 
hala. Erdem Beyazıt, Rasim Özdenö-
ren, Alâeddin Özdenören, Sezai Kara-
koç, Necip Fazıl… Bir edebiyat silsilesi 
adeta. Bu güzel adamların içinde bü-
yümüş biriydi Ayşe Zarifoğlu. Babası 
gibiydi diye tanımlayabiliriz. Naif, hay-
ranlık oluşturacak dereceden. Sultan 
şiiri yansıtıldı perdeye. İkinci dizesi… 
“İsmimim baş harfleri acz tutuyor.” 
Hayran bakışlarımızın arasına Asım 
Ağabeyin sözü girdi. “ACZ!” dedi. Tüm 
benliğini tek kelimede sınırlandır-

OKULLARDA 
TÜRDEB DERGİ 
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mak… Cahit Zarifoğlu tek kelimeyle o 
güzel tevazuuna hayran bıraktı bir kez 
daha. Asım ağabey açıkladı iki cümle-
de. Biz hissettik.

Tüm seminer boyunca her kelimeye 
dikkat kesildik. Akılda çok cümle var, 
anlatması güç. Biteceği sırada Asım 
ağabey eşliğinde Necip Fazıl’ın

dizeleriyle seslendik hepimiz:

“YARIN ELBET BİZİM, ELBET BİZİM-
DİR! GÜN DOĞMUŞ, GÜN BATMIŞ, 
EBED BİZİMDİR!”

Mana yüklü iki dize, anlayana…

Velhasıl, Üstâd gitti, o “Zarif Adam” 
kırlardaki çiçekleri yalnız bıraktı. O 
“Güzel Adamlar” bize meyus olmama-
yı, ebed için çalışmayı öğütlediler dize-
lerinde. Asım Gültekin Ağabey ve Ayşe 
Zarifoğlu Abla o gün gelmese bu hissi-
yatı kim bilir ne zaman hissedebilirdik 
bilemiyorum. Ayşe Zarifoğlu Ablanın 
gözlerimin içine baka baka o güzel 
zamanları anlatması, Asım Gültekin 
Ağabeyin bana verdiği o güzel öğüt-
ler… Güzel kelamlarınız için teşekkür 
eder, edilmemiş teşekkürleri borç bili-
riz. Yeni bir seminerde görüşmek dua-
sıyla…

Haa, bir de Sosyal medya camiası; 
Cahit Zarifoğlu’na ait olmayan cümle-
leri onun adıyla paylaşmayın artık!

BİR DAVA SAHİBİYİZ!
Esma Tüylü

Fikir adamı, dava insanı, söz ustası, 
kelime cambazı, iyi bir hatip… Zemini 
iyi tanıdığından ayakları yere sapa-
sağlam basan, bir eli Kur’an’da iken 
diğeri ile dokunabildiği her yerde, dev-
rin farkında, mekânın kucağındayken, 
çağlar sonrasına gür bir sesle seslenen 
büyük üstadın seslenişlerine “Biz bura-
dayız! Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir 
/ Gün doğmuş günbatmış ebed bizim-
dir!” dedik.

Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi olarak Asım Gültekin ve Ayşe 
Hicret Zarifoğlu’nuokulumuzda konuk 
ettik. Uzun bir Necip Fazıl sohbetiy-
le bizlere nerede olduğumuzu ne ile 
meşgul olduğumuzu ve bir dava sahibi 
olduğumuzu hatırlattılar, önlerimizde 
olan başlarımızı kaldırıp, daima ileri 
bakmamız gerektiği gerçeğine uyan-
dırdılar. Bu hatırlatmalar biz gençler 

için ne denli önemli anlatılamaz. Çün-
kü bazen uyanmak için bir parmak 
şıklatmasına bazense  omuzlarımızın 
sarsılmasına ihtiyacımız vardır. Bu ne-
denle biz imam hatipli gençleri yalnız 
bırakmadıkları için kendilerine teşek-
kür ederiz. 

Bir yol ki pek dar, çamurlu ve diken-
li. Bir kez çıktın mı yola dönüş yok de-
mektir. Eğer dönmüşsen bir kez, yola 
çıkmamışsındır. Çünkü yol bırakmaz. 
Tuttu mu yakandan, kenetlenen par-
maklarını sökemezsin. Sonra paçala-
rın çamur, üstün başın is olur. Bu böy-
ledir; yol yıpratır, yol kesen yıpratır. Bir 
de taşıdığın bir yük vardır ki omuzlarını 
yerle yeksan eder. Ama sen anlamaz-
sın. Gül, sümbül ve lavanta bahçelerin-
de kanatların varmışçasına hafifsindir. 
Arada bir alnından birkaç damla ter 
damlar. Bu ter, maddeci zihniyetlerce 
zenginin daha zengin, fakirin daha fa-
kir olması adına uğraşan küfrün elinde 
tutsak edilmiş kimselere, çölleşen ruh-
lara, testi testi su taşıyan bir adama 
aittir. Bu adam dostu-düşmanı inancı 
ve teslimiyeti

“Sende insan ve toplum sende temel 
ve bina 

Ne getirdin, götürdün, bildirdin ise 
amenna”; sözleriyle terennüm ediyor.

Bu adam karşı safımızdakinin bile 
değerini hatırlatır; “Ey düşmanım! Sen 
benim ifadem ve hızımsın / Gündüz 
geceye muhtaç, bana da sen lazımsın” 

Ardından kaybettiğimiz patikayı işa-
ret etti “İşte iz, geliniz&quot; dedi. Kor-
kuyu sildi attı; “Beni Allah tutmuş kim 
eder azat&quot; diye kulaklarımıza 
haykırdı. Bize korkuyu, yolu, düşmanı 
anlattı da kendi nasıl anladı? Bir Necip 
Fazıl nasıl yetişti? Gençliğini zindanlar-
da çürüttü. Bazen bir tiyatrocu, bazen 
tenkit ustası, bazen konuşmacı oldu. 
Alnını öpen yegâne varlıksa seccadesi 
oldu. Ancak onun ellerini öptüğü biri 
vardı; Abdülhakim Arvasi...

Siyah kâğıda simsiyah yazılar kara-
layan Necip Fazıl, Beyoğlu’nda Ağa Ca-
mii’nde mürşidini bulur ve kalemi şaha 
kalkar. Arvasi’yi;

  “Bana yakan gözlerle bir kerecik 
baktınız 

 Ruhuma büyük temel çivisini çaktı-
nız”

diye anlatır. İşte o günden sonra Ne-

cip Fazıl gibi yazdıkları da değişmeye 
başlar. Ak sütün içindeki ak kılı fark 
edecek gençliği de bir yandan yetiş-
tirme derdindedir. Beli bükülür, elleri 
ayakları nasır tutar. Ancak sahiplenip 
yüklendiklerinden   bir gün olsun vaz-
geçmez. Mühim mi ki baş ağrın, sen 
dönüp kat ettiğin mesafeye bak...

“GARİP GELDİK, GİDERİZ, RAFA KOY 
EVİ BARKI

YALNIZ DUDAKTAN DUDAĞA GEÇEN 
ÖLÜMSÜZ ŞARKI”

ASIM GÜLTEKİN VE 
AYŞE H. ZARİFOĞLU’NDAN 
NECİP FAZIL

Merve Engin

 Sabırsızlıkla beklediğim, heyecan-
dan ellerimin buz tuttuğu, sorulan 
sorulara cevap verdikçe hak edilen 
hediyeleri almak için çabalayıp durdu-
ğum bir söyleşi idi. Diğer söyleşilerden 
ayrılan yönü hem konusu hem de Asım 
Gültekin ve Ayşe Hicret Zarifoğlu’nun 
samimi anlatışlarıydı. Arkada Üstad 
Necip Fazıl’ın, Zarif şair Cahit Zarifoğ-
lu’nun resimleri, hemen önünde Asım 
Ağabey’in , Ayşe Hicret Abla’nın  bilme-
diklerimize ışık tutuşu… tek kelime ile: 
muazzam. Ayşe

Hicret Ablanın babası hakkında çok 
az bilgiye sahip olması, resimler olma-
saydı siması aklımdan silinip giderdi 
demesi beni çok şaşırtmış  hem de üz-
müştü. Babasına dair sor sorma hayali 
kurmuştum ama nasip... 

Yedi Güzel Adam’ın Üstad ile geçir-
diği zamanlarda olamadım.  Çıkarılan 
dergilerde şiir yazamadım ama her 
yağmur yağdığında “Bu yağmur ka-
nımı boğan bir iplik/ Tenimde acısız 
yatan bir bıçak” diye haykıran benim. 
Tüm salonda “Yarın elbet bizim elbet 
bizimdir/ Gün doğmuş gün batmış 
ebed bizimdir” mısraları yankılanarak 
sohbet son bulmuştu.

Kendimi diğer öğrencilerden şanslı 
hissediyorum. Çünkü Asım Ağabeyle 
Ayşe Hicret Abladan daha fazla bilgi 
edilebilme fırsatı elde etmiştim. Böy-
le güzel, nadide programlar inşAllah 
tüm gençlerimize ulaşır da günümü-
zün Necip Fazillari, Cahit Zarifoğulları 
oluşur.  Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve 
Yedi Güzel Adama saygı, özlem ve min-
netle... 
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FUAR ETKİNLİKLERİ

8 Mayıs Salı

AÇILIŞ 
Büyük Salon Girişi  
12:00

Zeynep Rana Kantepe 
Suskun Fanzin Dergisi Standı 
10:00

Sabanur Gümüş 
Suskun Fanzin Dergisi Standı 
10:00

Selma Ersoy 
Sebilürreşad Dergisi Standı 
10:00

Fatih Bayhan 
Sebilürreşad Dergisi Standı 
10:00

Fikri Akyüz 
Sebilürreşad Dergisi Standı 
10:00

Baran Demir 
Baran Dergisi Standı  
10:00

Erkam Aslanoğlu 
Hark Dergisi Standı   
10:00

Serra Tuzcu 
Hark Dergisi Standı  
10:00

Muammer Erkul 
Divanyolu Dergisi Standı  
13:00

Özkan Yaman 
İnzar Dergisi Standı  
13:00

Elif Düz 
Maaile Dergisi Standı  
13:00

Fatmanur Teke 
Maaile Dergisi Standı 
13:00

Ömer İdris Akdin 
Yolcu Dergisi Standı  
13:00

Fatma Toksoy 
Seyyide Dergisi Standı 
14:00

Demet Tezcan 
Önder Standı Etkinlik Salonu 
14:30

M. Fatih Özmen 
Araf Dergisi Standı 
15:00

Arif Emre Gündüz 
İrfan Mektebi Dergisi 
15:00

Hüseyin Rahmi Göktaş 
Ketebe Piyan Dergisi Standı 
15:00

Şefik Memiş 
Birnokta Dergisi Standı 
16:00

Aykut Artan 
Nüktedan Dergisi Standı     
16:00

Mehmet Akıncı 
H-aykırı Dergisi Standı 
16:00

Hazal Sezgin 
Ayasofya Çocuk Dergisi Standı 
16:00

Betül Zarifoğlu 
Ayasofya Dergisi Standı  
17:00

Yusuf Samet Çakır 
Nüktedan Dergisi Standı     
18:00

9 Mayıs Çarşamba

Musa Bayoğlu 
Köklü Değişim Dergisi Standı 
10:00

Zeynep Rana Kantepe 
Suskun Fanzin Dergisi Standı 
10:00

Mehlika Çakmak 
Suskun Fanzin Dergisi Standı 
10:00

Abdurrahman Dilipak 
Sebilürreşad Dergisi Standı 
10:00

Nizameddin Duran 
Sebilürreşad Dergisi Standı 
10:00
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Mehlika Çakmak 
Hark Dergisi Standı 
10:00

Şeyma Nur Lüleci  
Hark Dergisi Standı 
10:00

Hazal Sezgin 
Ayasofya Çocuk Dergisi Standı 
12:00

Rabia Bekitkol 
Milli Çocuk Dergisi Standı 
12:00

Mehmet Ali Gönül 
İnzar Dergisi Standı 
12:30

Elif Düz 
Maaile Dergisi Standı 
13:00

Fatmanur Teke 
Maaile Dergisi Standı 
13:00

Ömer İdris Akdin 
Yolcu Dergisi Standı  
13:00

Kübra Yalabık 
Seyyide Dergisi Standı  
13:00

Ahmet Can Şahin  
Lâ Dergisi Standı 
13:00

Bahtiyar Aslan 
Türk Edebiyatı Dergisi Standı 
13:00

Erhan Genç 
Türk Edebiyatı Dergisi Standı 
13:00

Recep Garip 
Şiar Dergisi Standı 
14:00

Dursun Çiçek 
Şehir Dergisi Standı 
14:00

Elif Tınbek 
Maaile Dergisi Standı 
14:00

Cumali Dalkılıç 
Baran Dergisi Standı 
14:00

Ahmet Menteş 
Mahfel - Tahrir Dergileri Standı 
14:00

Fatih Andı 
Keşkül Dergisi Standı  
14:30

A. Nur Mergen 
Keşke Dergisi Standı 
14:30

Halid Atlı 
Osmanlıca Dergisi Standı 
15:00

Elif Pınar 
Nüktedan Dergisi Standı 
15:00

Elif Nuran Özgün 
İkra’r Dergisi Standı 
15:00

Nazmiye Gülbaş 
Maaile Dergisi Standı 
15:00

Mustafa Nezihi Pesen 
H-aykırı Dergisi Standı 
16:00

Mustafa Şen 
Fikirname Dergisi Standı       
16:00

Abdüssamet Altuntaş 
Mola Dergisi Standı 
16:00

Mahmut Haldun Sönmezer 
Divanyolu Dergisi Standı 
16:00

Erem Şentürk 
Fikirname Dergisi Standı 
18:00

Nesip Hiçyılmaz 
Öze Dönüş Dergisi Standı 
18:00

Mahmut Topbaşlı 
Nüktedan Dergi Standı 
18:00

İbrahim Özgün 
Nüktedan Dergi Standı 
18:00

Uğur Canbolat 
Nüktedan Dergi Standı 
18:00

Cemal Kılınç 
BirNokta Dergisi Standı 
18:00
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Mehmet Nuri Yardım 
Divanyolu Dergisi Standı 
18:00

10 Mayıs Perşembe

Ramazan Gümüş 
Köklü Değişim Dergisi Standı 
10:00

Mert Sönmez 
Suskun Fanzin Dergisi Standı 
10:00

Fatma Rana Argun 
Suskun Fanzin Dergisi Standı 
10:00

Servet Hocaoğlulları 
Sebilüreşad Dergisi Standı 
10:00

Fatma Rana Argun 
Hark Dergisi Standı 
10:00

Hilal Arslan 
Hark Dergisi Standı 
10:00

Meryem Elif Öztop 
Hark Dergisi Standı 
10:00

Mustafa İbakorkmaz 
Şehir Dergisi Standı 
11:00

Fatma Nur Teke 
Milli Çocuk Dergisi Standı 
12:00

Berdal Aral 
Araf Dergisi Standı 
12:00

Abdulhakim Sonkaya 
İnzar Dergisi Standı 
12:30

Ali Emre 
Kemik Kadro Dergisi Standı 
13:00

Oktay Hafuz Halil 
Saklambaç Çocuk Dergisi Standı 
13:00

Nesibe Yerli  
Söyleşi, imza ve pamuk şeker 
dağıtımı 
Hark Dergisi Standı 
13:00

Demirhan Kadıoğlu 
Cankardeş Çocuk Dergisi Standı 
14:00

İlhan Kurt  
Doğu Batı denkleminde Eğitim 
Anadolu Gençlik Dergisi Standı 
14:00

Mustafa Şişman 
Önder Etkinlik Salonu 
14:00

Tuba Özek 
Maaile Dergisi Standı 
14:00

H. Salih Zengin 
Minika G0-Minika Çocuk Standı 
14:00

Faruk Hanedar 
Baran Dergisi Standı 
14:00

Asaf Ağar 
Mahfel - Tahrir Dergileri Standı 
14:00

Muammer Erkul 
Divanyolu Dergisi Standı 
14:00

Ebrar İlknur Arvasi 
Divanyolu Dergisi Standı 
14:00

Münir Ersan Tuna  
Keşke Dergisi Standı 
14:30

Ahmet Çakıl 
Şirin Kalem Dergisi Standı 
15:00

Musa Melih Demirbaşcı 
İkra’r Dergisi Standı 
15:00

Fatma Gülşen Koçak 
Nüktedan Dergisi Standı 
15:00

Hazal Sezgin 
Ayasofya Çocuk Dergisi Standı 
16:00

Fehmi Demirbağ 
Dörtaltı Gençlik Dergisi Standı 
16:00

Aykut Nasip Kelebek 
H-aykırı Dergisi Standı 
16:00

Hayrettin Taylan 
H-aykırı Dergisi Standı 
16:00

İhsan Aktaş 
Fikirname Dergisi Standı 
16:00

Bilgihan Kaya  
Yunus’un Odunları ve İhsan 
Şahit Dergisi Standı 
17:00

Gülüşan Göcen 
Lâ Dergisi Standı 
17:00

Aliye Akan 
BirNokta Dergisi Standı 
18:00

Erol Erdoğan 
Fikirname Dergisi Standı 
18:00

11 Mayıs Cuma

Mahmut KAR 
Köklü Değişim Dergisi Standı 
10:00

H. Belkıs Belge  - F. Alibaz Dursun 
Suskun Fanzin Dergisi Standı 
10:00

Cevat Akkanat - Ali K. Metin 
Sebilürreşad Dergisi Standı 
10:00

A.semi Aydın -  A. Büşra Mumcu 
Hark Dergisi Standı      
10:00

Bedreka Dergisi Ekibi  
Bir Cümle Bir Hikaye 
Bedreka Dergisi Standı    
10:00

Hülya Günay 
Divanyolu Dergisi Standı       
11:00

6-D Postası Ekibi 
Butimar Dergisi Standı 
11:00

Mehmet Göktaş -  Cemal Çınar 
İnzar Dergisi Standı 
12:30

Nevin Meriç 
Seyyide Dergisi Standı   
14:00

40
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Mürsel Sönmez  
Hayata Dair Rivayetler 
Etkinlik Salonu 
14:00

Yıldız Seçen 
Divanyolu Dergisi Standı         
14:00

Önder Kaya 
Şehir Dergisi Standı 
14:00

Abdülhamit Dindar 
Hasan Hüseyin Çaçan 
Erkam Öztürk 
Lâ Dergisi Standı     
14:00

Özcan Ünlü - İbrahim Öztürkçü 
Türk Edebiyatı Dergisi Standı  
14:00

Erol Kaf -  Emrah Ayhan 
Barbar Dergisi Standı 
14:00

Minika Çocuk Ekibi  
Kâğıt Uçak Yarışması 
Minika GO-Minika Çocuk Standı 
14:00

Ukde Ekibi ve O kurları 
Mürsel Sönmez Şiirleri Dinletisi 
Ukde Dergisi Standı 
15:00

Necmeddin Atlıhan 
BirNokta Dergisi Standı      
15:00

Divanyolu  Dergisi Şairleri 
Divanyolu Dergisi Standı 
15:00

Önder - Halit Bekiroğlu 
Etkinlik Salonu     
15:00

Muhammed Münzevi 
Ahmet Akın - Ahmet Menteş 
Mahfel -Tahrir Dergileri  Standı   
15:00

Abdullah Fuad Kılınçlı 
Lâ Dergisi Standı      
15:00

M. Fatih Özmen     
Goethe Şiirlerindeki 
İslâmî Motifler 
Araf Dergisi Standı      
15:00

Güray Süngü 
Muhayyel Dergisi Standı 
15:00

Ümit Yaşar Özkan  
Masal Dinletisi 
Hark Dergisi Standı 
15:00

Metin Uçar 
Osmanlıca Dergisi Standı 
15:00

Mavi Fidan Dergisi Ekibi  
Bilgi Bahçesi Ödüllü Bulmaca 
Yarışması 
Mavi Fidan Dergisi Standı  
15:00

İbrahim Veli 
Anadolu Gençlik Dergisi  Standı 
15:00

Murat Yaramaz  
Şiir Üzerine 
Kardelen Dergisi Standı       
16:00

Yusuf Genç 
İtibar Dergisi Standı       
16:00

Şakir Kurtulmuş 
Ömer Hatunoğlu 
İbrahim Eyibilir 
H-aykırı Dergisi Standı    
16:00

Dursun Ali Taşçı                                    
Fikirname Dergisi Standı                                
16:00

Recep Terler - Bülent Özdaman    
Edebiyat, Sinema ve Dergicilik 
Ayasofya Dergisi Standı    
17:00

Şiar Dergisi Ekibi     
Şiar 4. Yıl Kutlaması 
Etkinlik Salonu 
17:00

Zeynep Ünal - Sümeyye Yıldız  
Milli Çocuk Dergisi Standı    
17:00

12 Mayıs Cumartesi

Emrah Akay 
Köklü Değişim Dergisi Standı 
10:00

Ubeydullah Erdoğan 
Abdullah Uçar 
Suskun Fanzin Dergisi Standı 
10:00
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Recep Garip - Ahmet Belada 
Sebillüreşad Dergisi Standı 
10:00

E.Betül Öksüz - Zeynep Hamarat  
Hark Dergisi Standı   
10:00

Bedreka Dergisi Ekibi  
Bir Cümle Bir Hikaye 
Bedreka Dergisi Standı 
10:00

Minika Çocuk Ekibi  
Hayalini Yaz-Çiz Etkinliği 
Minika GO-Minika Çocuk  Standı  
10:00

Fatih Bayhan - Cevat Akkanat 
Ali K. Metin 
VEFATININ 80. YILINDA 
MUHAMMED İKBAL 
Etkinlik Salonu       
11:00

Mustafa Tekin 
Yetkin Düşünce Standı      
11:00

Fatma Yılmaz - Şeymanur Cantay 
Maaile Dergisi Standı      
12:00

Mehmet Akıncı 
Barbar Dergisi Standı 
12:00

İsrafil Kurt - Sümeyra K.bekiroğlu 
Hatice Kübra Dayı 
Çocuklarda Tarih Şuuru 
Esmanur Çocuk Dergisi  Standı 
12:00

Mahmud Ergin 
Müzik Dinletisi 
Araf Dergisi Standı 
12:00

Gülser Zirek - Suheyla Sancar 
Milli Çocuk Dergisi Standı      
12:00

Mehmet Zülküf Yel 
İnzar Dergisi Standı 
12:00

Ulvi Alacakaptan 
Ketebe Piyan Standı 
13:00

Yavuz Selim Yaylacı 
Lâ Dergisi Standı  
13:00

Mustafa Akar - Furkan Çalışkan 
İtibar Dergisi Standı 
13:00

Kuddusi Demir 
Şiar Dergisi Standı 
13:00

Uluslararası Dergicilik Ödülleri 
Ödül Töreni 
Büyük Salon 
14:00

Yusuf Samet Çakır - Ebru Aytekin 
Salih Doğan 
Unutulan Değerimiz; Nüktedan 
Nüktedan Dergisi Standı     
15:00

Yusuf Samet Çakır 
Nüktedan Dergisi Standı     
15:00

Sıddık Ertaş 
BirNokta Dergisi Standı     
15:00

Davut Bayraklı - Ozan Bodur   
Abdülhamid Han’ı Anlamak 
Etkinlik Salonu      
15:00

Sinan Ayhan  
İlk Günden Bugüne 96 Sayılık 
Dergicilik Tecrübemiz 
Kardelen Dergisi Standı   
15:00

Muhammed Yıldırım 
Bursa’da Neşrolan 
Edebiyat Gençlik Dergileri  
Mahfel - Tahrir Dergileri Standı 
15:00

Abdulkadir Kızılboğa 
Abdulsamet Karaarslan 
Batuhan Ayber 
Eyyüb Selim Ünlü  
Furkan Samsama 
Şahit Dergisi Standı     
15:00

Kâzım Albayrak - Ercan Çiftçi 
Baran Dergisi Standı 
15:00

Yunus Emre Yaylacı 
Lâ Dergisi Standı 
15:00

Muammer Erkul 
Divanyolu Dergisi Standı    
15:00

Mehmet Lütfi Arslan - Süleyman 
Ragıp Yazıcılar - Salih Yüzgen 
Yusuf Temizcan - Ö. Faruk Özbil 
Genç Dergisi Standı   
15:00

Burak Koç - Hacer Selçuk 
Sevim Güldürmez - Büşra Can 
Ümmügülsüm Önder 
Mehmet Sebih Oruç- Oğuz Demi 
İmge Dergisi Standı    
15:00

Tan Haskol 
Küresel Sistem ve Jeo-Kültür 
Keşkül Dergisi Standı 
15:00

Ezgi Aşık 
Dış Politika-Kadın Standları     
15:00

Metin Uçar 
İrfan Mektebi Dergisi Standı     
15:00

Süleyman Ragıp Yazıcılar 
M. Lütfi Arslan - Hamit Kardaş 
Okur Dergisi Standı 
15:00

Murat Avşar  
Tamburumda Şiirler 
Barbar Dergisi Standı       
15:00

Salih Doğan 
Nüktedan Dergisi Standı 
16:00

H. Mehdi Yağız - Enes Bahtiyar 
Esma Kılıç 
Serçe Edebiyat Dergisi Standı 
16:00

Şenol Tombaş - Filiz Çırpıcı 
Mustafa Aydın - Faruk Yılmazer 
Zeynep Becer - Mehmet Ballı   
Bizim Edebiyatımız 
Halk Edebiyatı Standı 
16:00

Fatma Toksoy 
Filistinliler Topraklarını Sattı mı? 
Seyyide Dergisi Standı 
16:00

Ulaş Konuk 
BirNokta Dergisi Standı   
16:00

Cins Dergisi Ekibi   
Cins Dergisi Yazarları Buluşması 
Cins Dergisi Standı    
16:00
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Turan Demir 
Ekrem Kubilay Karadeniz 
Akademya Dergisi Standı     
16:00

Yakup Köse 
Kemik Kadro Standı   
16:00

Mustafa Sefa Güvenir 
Simit Dergisi Standı 
Yıldız/Hilal Mecmuası Standı   
16:00

Sinan Özyurt  
28 Şubat Dönemi Dergiciliğine 
Bir Şahit 
Şahit Dergisi Standı      
16:00

Yağız Gönüler 
Şiar Dergisi Standı 
16:00

Recep Yılmaz 
Barbar Dergisi Standı 
16:00

Selime Sümeyye Abatay 
Maaile Dergisi Standı 
16:00

Zeynep Ünal - Sümeyye Yıldız 
Milli Çocuk Dergisi Standı 
16:00

Ebru Aytekin 
Nüktedan Dergisi Standı 
17:00

Köklü Değişim Dergisi  
Yusuf Tapar - Sıddık Karaman  
Gençliğin Sorunu Seküler Eğitim 
Etkinlik Salonu 
17:00

İbrahim Kaya 
BirNokta Dergisi Standı 
17:00

Elmacık Kemiği Dergisi Ekibi  
İçinden tren geçen şiir dinletisi 
Elmacık Kemiği Standı    
17:00

Mehmet Akif Demirelli 
Şiar Dergisi Standı 
17:00

Mehmet Ali Genç 
Usta-Çırak 
Olağan Şiir Dergisi Standı       
17:00

Erol Kaf - Emrah Ayhan 
Recep Yılmaz - Helim Dur 
H-aykırı Dergisi Standı   
17:00

Seyfullah Yürek 
Öze Dönüş Dergisi Standı      
18:00

İbrahim Baran 
Fikirname Dergisi Standı 
18:00

13 Mayıs Pazar

Hakan Bolat 
Köklü Değişim Dergisi Standı 
10:00

Ubeydullah Erdoğan 
Ahmet Salih Çınar 
Eymen Enes Çalık 
Suskun Fanzin Dergisi Standı 
10:00

Mehmet Cemal 
Çiftci Güzeli 
Sebillüreşad Dergisi Standı 
10:00

Halise Rana Yüm - Saadet Kor 
Hark Dergisi Standı 
10:00

Bedreka Dergisi Ekibi  
Bir Cümle Bir Hikaye 
Bedreka Dergisi Standı 
10:00

Divanyolu Dergisi Genç Ekibi   
Gençler Yarışıyor 
Divanyolu Dergisi Standı   
12:00

Selvigül K. Şahin - Fatma K. Sümer 
Halime Erva Kılıç - Hatice Çay 
İklime Kara - N. Feyza Lezgioğlu 
Özden Aydın - Özlem Karapınar 
Saliha Güngör - Serap Aslı Araklı 
Sevgi Korkusuz - Zeynep Seyyah 
Ak Yedi İklim Düşünce ve Sanat 
Geleneğinde Kadın Yazarlar 
Etkinlik Salonu     
12:00

Araf Dergisi Ekibi     
Araf’tan Şiirler - Şiir Dinletisi 
Araf Dergisi Standı     
12:00

İdris Mahfî  Erenler 
Şiar Dergisi Standı      
12:00
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Selime Sümeyye Abatay 
Milli Çocuk Dergisi Standı 
12:00

Cihat Ahmet 
Saklambaç Çocuk Dergisi Standı 
12:00

Abdulkadir Turan  
İnzar Dergisi Standı 
12:30

Süleyman Eldeniz 
Divanyolu Dergisi Standı 
13:00

Muhammet Çelik  
Yetkin Düşünce Standı 
13:00

Ahmet Zarifoğlu 
Serçe Edebiyat Dergisi Standı 
13:00

Bekir Tuncer Salihoğlu 
Nüktedan Dergisi Standı 
14:00

İbrahim Yarış 
BirNokta Dergisi Standı 
14:00

Gülçin Şenel 
Fatma Aslıhan Doğan  
Büşra Gün 
Akademya Dergisi Standı     
14:00

Kübra Sönmezışık 
Deniz Ersoy 
Kadın Dergisi Standı 
14:00

Mavi Fidan Dergisi Ekibi  
Dergi Okuma Saati 
Mavi Fidan Dergisi Standı 
14:00

Cihan Eroğlu     
Kabak kemane eşliğinde 
Barbar Şiirleri dinletisi 
Barbar Dergisi Standı 
14:00

Ayşe Yüksek 
Milli Çocuk Dergisi Standı 
14:00

Yusuf Yavuz Yılmaz 
Öze Dönüş Dergisi Standı   
14:00

Ali Murat Duman 
Dörtaltı Gençlik Dergisi Standı 
14:00

Hatice Çay 
Kalbim Yenilgi Saatleri / İmza 
Butimar Dergisi Standı 
14:30

İslam Boztepe - Muhammed Özen  
Sosyal Medya ve Gençlik 
Etkinlik Salonu 
14:30

İskender Cüre   
İstanbul ve Medeniyet 
Keşkül Dergisi Standı 
14:30

Merve Dülger - Ceren Öztürk 
Enes Batman 
Serçe Edebiyat Dergisi Standı 
15:00

Kadir Ünal 
BirNokta Dergisi Standı 
15:00

Sabahattin Aydın - Ali Sözer   
Tasavvuf ve Nakşibendilik 
Etkinlik Salonu 
15:00

Abdulkadir Bölücek 
Kemik Kadro Standı 

15:00

Metin Uçar 

Şirin Kalem Dergisi Standı 

15:00

Yusuf Temizcan 

Okur Dergisi Standı 

15:00

Emin Burak Hıra 

İkrar Dergisi Standı 

15:00

Mustafa Karasoy 

BirNokta Dergisi Standı 

16:00

Yavuz Sert 

Kardelen Dergisi Standı 

16:00

Serap Kadıoğlu 

Şiar Dergisi Standı 

16:00

Mürsel Sönmez 

H-aykırı Dergisi Standı 

16:00

Süleyman Karakaş 

Fikirname Dergisi Standı 

16:00

Ahmet Şefik Vefa 

BirNokta Dergisi Standı 

17:00
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8 Mayıs Salı

Erkam Aslanoğlu 
Hark Dergisi Standı  
10:00

Serra Tuzcu 
Hark Dergisi Standı 
10:00

Hazal Sezgin 
Ayasofya Çocuk Dergisi Standı 
16:00

9 Mayıs Çarşamba

Mehlika Çakmak 
Hark Dergisi Standı 
10:00

Şeyma Nur 
Lüleci Hark Dergisi Standı 
10:00

Masal Dergisi Atölyesi 
Mehtap Şenkaya Çocuk Dergileri 
Alanı  11:00

Hazal Sezgin 
Ayasofya Çocuk Dergisi Standı 
12:00

Rabia Bekitkol 
Milli Çocuk Dergisi Standı 
12:00 

10 Mayıs Perşembe

Fatma Rana Argun 
Hark Dergisi Standı 
10:00
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Hilal Arslan 
Hark Dergisi Standı 
10:00

Meryem Elif Öztop 
Hark Dergisi Standı 
10:00

Fatma Nur Teke 
Milli Çocuk Dergisi Standı 
12:00

Oktay Hafuz Halil 
Saklambaç Çocuk Dergisi Standı 
13:00

Nesibe Yerli  
Söyleşi, imza ve pamuk şeker 
dağıtımı Hark Dergisi Standı 
13:00

Demirhan Kadıoğlu 
Cankardeş Çocuk Dergisi Standı 
14:00

H. Salih Zengin 
Minika G0-Minika Çocuk Standı 
14:00

Hazal Sezgin 
Ayasofya Çocuk Dergisi Standı 
16:00

11 Mayıs Cuma

Abdüssemi Aydın - Aybüke Büşra 
Mumcu Hark Dergisi Standı     
10:00

Mehtap Şenkaya 
Masal Dergisi Atölyesi 
Çocuk Dergileri Alanı 
11:00                                                                               

Minika Çocuk Ekibi  
Kâğıt Uçak Yarışması 
Minika GO-Minika Çocuk Dergileri 
Standı 
14:00

Ümit Yaşar Özkan  
Masal Dinletisi 
Hark Dergisi Stand 
15:00

Zeynep Ünal - Sümeyye Yıldız  
Milli Çocuk Dergisi Standı    
17:00

12 Mayıs Cumartesi

Emine Betül Öksüz  
Zeynep Hamarat 

Hark Dergisi Standı   

10:00

Minika Çocuk Ekibi  
Hayalini Yaz-Çiz Etkinliği 

Minika GO-Minika 

Çocuk Dergileri Standı  

10:00

İsrafil Kurt 
Sümeyra Karabekiroğlu 

Hatice Kübra Dayı 

Çocuklarda Tarih Şuuru 

Esmanur Çocuk Dergisi Standı 

12:00

Gülser Zirek - Suheyla Sancar 

Milli Çocuk Dergisi Standı      

12:00

Oyun Çalışmaları Etkinliği                                                                          
Hark Dergisi Standı 

18.00

13 Mayıs Pazar

Halise Rana Yüm - Saadet Kor 

Hark Dergisi Standı 

10:00

Selime Sümeyye Abatay 

Milli Çocuk Dergisi Standı 

12:00

Cihat Ahmet 

Saklambaç Çocuk Dergisi Standı 

12:00

Ayşe Yüksek 

Milli Çocuk Dergisi Standı  

14:00

 Ümit Yaşar Özkan  

Masal Saati Hark Dergisi Standı 

14:00

*Ayrıca fuar boyunca tüm çocuk 
dergisi stantlarında birbirinden 
güzel aktiviteler, oyunlar, 
yarışmalar bulunmakta.
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AKADEMİK DERGİLER
TÜRK DÜNYASI

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI 
YILLIĞI BELLETEN

TALİM

NAZARİYAT İSLAM FELSEFE 
VE BİLİM TARİHİ DERGİSİ

İNSAN VE TOPLUM DERGİSİ

EUROPEAN JOURNAL OF 
RESEARCH İN DENTİSTRY

EDUCATİONAL RESEARCH İN 
INTERNATİONAL CONTEXT

ULUSLARARASI COĞRAFYA 
VE COĞRAFYA EĞİTİMİ 
DERGİSİ

INTERNATİONAL JOURNAL OF 
ADVANCES İN ENGİNEERİNG 
PURE SCİENCES

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE 
ÇALIŞMALAR DERGİSİ

AVRASYA SPOR BİLİMLERİ 
ARAŞTIRMALARI

MARMARA TÜRKİYAT 
ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

MARMARA MEDİCAL 
JOURNAL

JOURNAL OF RESEARCH İN 
ECONOMİCS

JOURNAL OF RESEARCH İN 
BUSİNESS

CLİNİCAL AND 
EXPERİMENTAL HEALTH 
SCİENCE

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
AVRUPA TOPLULUĞU 
ENSTİTÜSÜ AVRUPA 
ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK 
ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

SANAT-TASARIM DERGİSİ

TÜRK-ALMAN 
ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATİONAL JOURNAL OF 
POLİTİCAL SCİENCE & URBAN 
STUDİES (IPSUS)

JOURNAL OF RESEARCH İN 
PHARMACY

PARA VE SERMAYE 
PİYASALARI DERGİSİ

TÜRKİYE İLETİŞİM 
ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 
DERGİSİ

MARMARA SAĞLIK 
HİZMETLERİ DERGİSİ

MARMARA SOSYAL 
ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
KADIN VE TOPLUMSAL 
CİNSİYET ARAŞTIRMALARI 
DERGİSİ

ÖNERİ MARMARA 
ÜNİVERSİTESİ SOSYAL 
BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
HAKEMLİ DERGİSİ

ULUSLARARASI EĞİTİM VE 
İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ

SİYER ARASTIRMALAR

ALBASSEERA MAGAZİNE 

TEZKİRE

DIŞ POLİTİKA

EDEBİYAT DERGİLERİ
TÜRK DİLİ

TÜRK EDEBİYATI

YEDİ İKLİM

BİRNOKTA

YOLCU

İTİBAR

DİVANYOLU

KARABATAK

H-AYKIRI

KEŞKE

BARBAR

AYASOFYA

HALK EDEBİYATI

TEMMUZ

HAKSÖZ

ŞİAR

BÛTİMAR

ŞARKÎ

MİFTAH

MUHAYYEL

ÇOCUK DERGİLERİ
DİYANET ÇOCUK DERGİSİ

CAN KARDEŞ

MİLLİ ÇOCUK

FİDAN ÇOCUK

ALTINÇOCUK

ŞİRİN KALEM

NUR ÇOCUK

MİNİKAGO

MİNİKA ÇOCUK

OSMANLI ÇOCUK DERGİSİ

SAKLAMBAÇ

SİYER ÇOCUK DERGİSİ

AYASOFYA ÇOCUK

ÇETO

SEVGİ BİR KUŞ

GÖKKUŞAĞI 

ELİF MAGAZİN

ZANGOBANG CHİLDREN’S 
MAGAZİNE 

KARDELEN DERGİSİ

SAMAH MAGAZİNE

MAVİ KIRLANGIÇ

BİLGE ÇOCUK

BİLGE MİNİK

OKUL DERGİLERİ

ÇALAKALEM

EFLATUN

KALEMİN GÜCÜ

BEDREKA

KEMİK KADRO DERGİSİ

NEFES

PERTAVSIZ

ÜMMET COĞRAFYASI

SÜHAN

KÖRDÜĞÜM

SULTAN ALPARSLAN 
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 
OKUL DERGİ

İNŞİRAH DERGİSİ

SİYER DERGİSİ

BABAYANİ DERGİSİ

ÂGÂH

TEORİK

40 TİLKİ

AZADE

BELLEK

KÜLTÜR MANTARI

MAVİ ELMA

MECELLETÜ’L-CELALE

SEHER

SİLÜET

WİNGS

PERSPEKTİF (BEYOĞLU AİHL)

VUSLAT (BEYOĞLU AİHL)

DEM

FERZAN

KARA DELİK

YANSIMALAR

GENÇLİK DERGİLERİ
PANORAMA

DÖRTALTI

SERÇE

İKRA’R

TAHRİR DERGİSİ

MAHFEL

OLAĞAN ŞİİR

LÂ

İMGE

ARAF

KETEBE PİYAN

MEKAN

KÜTTÂB

PASTEL

MOLA

İNTİBAH DERGİ

SEFERBER

NÜKTEDAN

ÖZÇEKİM

FİKİRNAME

DOKUZONİKİ

NEFER

HİLAL MECMUA

YILDIZ MECMUA

VELHASIL

AVAZE

ŞAHİT

NÂRA EDEBİYAT FANZİN

DİYERGAM FANZİN

ÂTİ FANZİN

ÖZNE FANZİN

MERDÜMGİRİZ  FANZİN

VAVEYLA FANZİN

HASBELKADER FANZİN

BOŞ ARSA FANZİN

MÜJDE FANZİN

İSKELE FANZİN

SİMURG FANZİN

HASBİHAL

SİMİT

VARDİYA

FERİŞTAH DERGİSİ

HARK

SUSKUN FANZİN

UKDE DERGİ

ACZHANEM

ELMACIK KEMİĞİ
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İCTİMAİ DERGİLER
SEBÎLÜRREŞAD

BARAN

AYLIK

OKUR

ALTINOLUK

GENÇ DERGİ

GENÇ ÖNCÜLER

UMRAN

DİYANET AİLE DERGİSİ

DİYANET AYLIK DERGİ

SEMERKAND

SEMERKAND AİLE

GENÇ OKUR

MOSTAR

ANADOLU GENÇLİK

GENÇ İSTİKBAL DERGİSİ

VUSLAT

TURUNCU

ÖZGÜN İRADE

İNZAR

KÖKLÜ DEĞİŞİM

KARDELEN

AYRAÇ

NİSANUR

HÜKÜM

ESMA İLE YAŞAMAK: AYLIK 
ESMA-İ HÜSNA DERGİSİ

FURKAN

KUR’ANİ HAYAT

ALBATROS

OSMANLICA

İRFAN MEKTEBİ

THE PEN MAGAZINE

SEYYİDE

BİZİM AİLE

GENÇ YORUM

KÖPRÜ

REYHAN

LACİVERT

ŞEHİR VE KÜLTÜR

KEŞKÜL

ARKA KAPAK

İSMAİLAĞA

FİKRİ

MAAİLE

ŞEHİR

İSLAM DÜNYASI

ÖZE DÖNÜŞ

LAMURE

AKADEMYA

SİYER İLİM TARİH VE KÜLTÜR

İKTİBAS ÇİZGİSİ DERGİSİ

YARIN

Z

ZOKA MİZAH DERGİSİ

YETKİN DÜŞÜNCE

EVLAD-I FATİHAN EDİRNE

SOMUNCUBABA

KADIN

DIŞ POLİTİKA

İKTİBAS

HANCI

SADE SODA

TOHUM

GERÇEK HAYAT

CİNS

DERİN EKONOMİ

NİHAYET

SKYROAD

DERİN TARİH

LOKMA

YURT DIŞINDAN 
MİSAFİR DERGİLER
SİCUPAK MAGAZİNE

ESLAH E MİLİ WEEKLY 
MAGAZİNE 

“UNİVERS” MAGAZİNE

LAW STUDİES

BİZİM BERLİN

BİZİM HABER

DİTİB BÜLTENİ 

HAYAT

PERSPEKTİF

REFERANS

SABAH ÜLKESİ

QALAM

BAHRAİN İNSTİTUTE FOR 
POLİTİCAL DEVELOPMENT 

PALEMANTERY İSSUE 

BAŠKA 

ALEV

MÜSLÜMANLAR

AL-QUDS MAGAZİNE 

AL-ZOHOR MAGAZİNE

DEMOCRACY REVİEW 

FARS, ZAHRA MAGAZİNE

RU’YE TURKİYYE

SOTAK MAGAZİNE

FURKAN DERGİSİ

FIYAKA

PLATFORM

KADIN DERGİSİ HOLLANDA

QURANİY MAGAZİNE

DANESTANİHA

DASTAN MAGAZİNE

HAMSHAHRİ 24 MAGAZİNE

HAMSHAHRİ JAVAN

SARZAMİN-E-MAN

ANGAH MAGAZİNE

KÖPRÜ DERGİSİ

ALAKBAR İNFO

AVLIJA

RAİHANA

SHEHAB ISSA AMİN 
QAWASMEH

ANWAR KHOUJA

ALBAYAN MAGAZİN

AL SAMRA

CHAMS AL JANOUB

FAMİLY MAGAZİNE

GREEN NEST MAGAZİNE

ISLAMİC CİVİLİZATİON 
BULLETİNE

MAURİTANİE 1

ECHAAB 

ELAMEL

ALHİKMA MAGAZİNE, 

MAGAZİNE OF ISLAMİC 
SCİENCES AND CİVİLİZATİON,

AIİJTİHAD MAGAZİNE FOR 
LEGAL AND ECONOMİC 
STUDİES.

AL-TASEEL MAGAZİNE 

ZAM-ZAM MAGAZİNE 

READİNGS OF AFRİCA 
MAGAZİNE 

MAJALAT AL-AZHAR 

MAJALAT MİNBAR AL-ASLAM 

 MISR SHAMİ SHAMİ

SENT MAGAZİNE

SEMAH DERGİSİ 

REYHAN DERGİSİ 

MESHVAR DERGİSİ

DİWAN MAGAZİNE

THE LEGAL MAGAZİNE

POLİTİCAL DECİSİON-
MAKİNG 

LEGAL STUDİES MAGAZİNE 

SECURİTY MAGAZİNE

AL HAYAT 

AL THAQAFİA 

FOUNOUN

HAKKA DAVET

AVRUPA’DA OLAY DERGİSİ

HAMSHAHRİ KİDS

AMSHAHRİ HEALTH

NOJOM

SPORCA

AL_MOUSAWER 

ALSHABAB 

ALAA ELDİN4

SEMERKAND 

STAV 

PREPOROD

MARİFAT 

QAFİLA 

 DUNYA E JAWUAN

ALMİSHKAT,REVUE DE LA 
LİTTÉRATURE İSLAMİQUE 
CONTEMPORAİNE  

LA REVUE İSLAMİQUE 
EDİTEE PAR LA LİGUE DES 
UNİVERSİTÉS İSLAMİQUES 

LA REVUE MÉDİCALE 
MAROCAİNE DE LA 
FACULTÉ DE MÉDECİNE DE 
CASABLANCA

HAMSHAHRİ BACHEHA

KARGADAN

FİLM NEGAR

ELSEVİER DERGİSİ 

REVU DERGİSİ 

HP DERGİSİ

SHENJA 

ETİKA 

HİKMET DERGİSİ

YENİ BALKAN 

SESLER  

BAHÇE

İKRA DERGİSİ 

HRİSTİYANLIK VE KÜLTÜRÜ 

 LOVAT 

FİRST CALL LAW STUDİES 

SECOND CALL THE SECURİTY

THİRLD CALL DERASAT OR 
STUDİES 

FOURTH CALL THE LOW

ALATHKEİAA

AL-UMM MAGAZİNE 

JARİAH ILMU MAGAZİNE 

SHAFA MAGAZİNE 

 ASSUNNAH MAGAZİNE 

DAWSAT 

MADA ELKARMEL

EL EZHER 

EŞ ŞEBAB 

NISF ED DÜNYA

SİVORE

HİDAYATULLAH MAGAZİNE 

MULİA MAGAZİNE 

ACEH UNTUK DUNİA 
MAGAZİNE

MAJİD MAGAZİNE 

THE LİTTLE ARARB 
MAGAZİNE 

AL ARABİ MAGAZİNE 

SHEYDA 

PEPULE



Ziyaret Saatleri: 10:00 - 20:00

[ ANA TEMA ]

“ÇOCUK DERGİCİLİĞİ”

İstanbul Sirkeci Garı
8-13 Mayıs 2018

Sponsorluğunda


