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Dergiler Dergisi, Türkiye Dergiler 
Birliği Derneği (TÜRDEB) 
tarafından, sanal ortamda ve 
ücretsiz olarak yayımlanır.

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’nin önceki 
sayılarına erişmek, TÜRDEB’in 
etkinlikleri konusunda detaylı bilgi 
almak ya da dernek yöneticileriyle 
temasa geçmek için http://www.
turdeb.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Alçaklığa Karşı Bildirimizdir - TÜRDEB
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Dergiler Dergisi, tıpkı TÜRDEB gibi paydaşlarının 
gönüllü ve özverili katkısıyla varlık buluyor. Bu sayı 
için de katkılarıyla bizi destekleyen ve takip eden 
sayfalarda isimlerini göreceğiniz bütün yazarlarımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz. 

Dergiler Dergisi’nin bu sayısında istifadenize 
sunduğumuz “15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu 
yazılar dizini çalışmasını güncelleyerek devam 
ettirmek niyetindeyiz. Yani nasipse sonraki 
sayılarımızda da dergilerimizin “15 Temmuz Darbe 
Girişimi” konulu yazılarının künyelerini dizinlemeye 
devam edeceğiz. Katkı sunmak ve/veya katkısını 
sürdürmek isteyen bütün dergicilerimizin mevcut 
dizin mantığını gözeterek içeriklerinden bizi haberdar 
etmesini istirham ediyoruz.

Dergiler Dergisi’nin 3. sayısının odak konusu 
“Dergilerimizin Dil Yâresi” olarak belirlenmiştir. 
Konuyla ilgili yazıların en geç 01 Şubat 2016 tarihine 
kadar künyede belirtilen yayın yönetmeni ya da 
editör e-posta adreslerinden birine ulaştırılması 
gerekmektedir. 

Dergiler Dergisi’ne odak konusunun dışında dergiler 
ve dergicilikle ilgili yazı göndermek isteyen yazarlar, 
diledikleri zamanlarda yazılarını gönderebilirler. 
Dergiler Dergisi’ne kabul edilen ve yayımlanan yazılar 
için telif ödemesi yapılmaktadır.

Saygılarımla.

İbrahim Şamil Köroğlu

TÜRDEB © Güz 2016 Sayı 02 Dergiler Dergisi’nden...Dergicilik Kültürü Dergisi

TÜRDEB Toplantısı - Karabatak Edebiyat Dergisi
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Dergi kelimesi derlemekten 
geliyor. Derli toplu 
ikilemesini kullandığımızda 
eğer biraz dikkatli biriyseniz 
derlemek fiilindeki anlamı, 
derlemenin toplamaktan 
farkını biraz daha fark 
edebilirsiniz.

Türkçede yapılma 
(oluşturulma mı 
demeliydim ey okur?) 
biçimlerine baktığımızda 
ikilemelerin eş, yakın, 
zıt anlamlı ve anlamsız 
kelimelerin biraraya 
getirilmesi ile oluştuğu 
okullarda anlatılır, geçilir. 
Evvelen “anlamsız kelime” 
ve “eş anlamlı kelime” 
gibi ifadeleri, bu terimleri 
kabul edemediğimi, 
bunların Türkçede mümkün 
olmadığına inandığımı ifade 
edeyim.

İkilemeler meselesinin 
muhteşem, derinlikli 
güzelliğine daha fazla 
dalamadan keşke o 
ikilemelerin her biri 
üzerinde şöyle tek tek 
durabilecek kadar uzun 
bir ömrümüz olsaydı. Hadi 
hepsine tek tek bakamadık, 
şöyle 80-100 kadar ikilemeyi 
her bir kelimesi ile tek tek 
incelesek Türkçeyi yeniden 
keşfederdik herhalde deyip 
geçeyim bu bahsi.

Sözlerimi derlesem mi 
dedim, hayır; sözlerimi 
toparlayabilirim, 
toplayabilirim ama 
sözlerimi derlemem biraz 
imkansız gibi görünüyor. 
Derleyebilmem için sözlerin 
birden fazla kişiye ait olması 
hatta biraz da toplaması zor 
bir yerlerde, dağınık durması 
gerekiyor sanırım. Derleme 
ile toplamanın arasındaki 
farkı hissettirmeye 
çalışıyorum değerli okur. 
Dergicilik toplayıcılığa her 
ne kadar benzese de ondan 
biraz daha farklı bir iş.

Türkiye’de matbaada ilk 
basıldığı zamanlar dergi 
için mecmua kelimesini 
kullanmışız. Mecmuadaki 
anlam daha çok cem 
etmekle yani toplamakla 
alakalı. Oysa dergi 
kelimesinde toplananın 
sunulması ile ilgili bir anlam 
da var. İşte bunları topladık, 
size sunuyoruz demiş 
oluyoruz dergi demekle. 
Şöyle düşündüm dergi 
kelimesi üzerine çalışırken: 

Mecmua kelimesi yerine 
dergi kelimesi konulmaya 
çalışılmadan önce dergi 
kelimesini biz Türkler 
gündelik hayatımızda 
kullanılır mıydık? Böyle 
bir meraka kapıldığınızda 

bakmanız gereken bir kaç 
iyi sözlük var. Biri Tarama 
Sözlüğü.  Biri Derleme 
sözlüğü biri de Tuncer 
Gülensoy’un sözlüğü. 

Dergi kelimesini eskiden, 
yayıncılık anlamında 
kullanmadan önce 
sofra anlamında 
kullanıyormuşuz. Bu 
anlama geldiğinin 
kaynağını vereyim: Cem 
Dilçin’in hazırladığı Yeni 
Tarama Sözlüğünde, 
Tuncer Gülensoy’un 
Kökenbilgisi Sözlüğünde 
ve Yaşar Çağbayır’ın 
Türkçe Sözlüğünde dergi 
kelimesinin bu anlamını 
görmek mümkün. Sofra 
anlamının yanı sıra tırmık 
için de dergi kelimesini 
kullanmışız. Pekmez veya 
turşu küpüne de dergi 
demişiz. Hasat zamanına da 
dergi demişiz. 

Dergi bilmediğimiz bir 
kelime değil yani. 

Dergi kelimesinin sofra 
anlamına geldiğini yazar 
Ömer Faruk Dönmez’e 
söylediğimde sofra için sergi 
kelimesinin de kullanıldığını 
ekledi. Yaşar Çağbayır sofra 
bezine sergi denildiğini 
ifade ediyor. Tabii sofra 
demişken yeni nesile sofrayı 

Dergi 
Kelimesinin Etimolojisi
Asım Gültekin

Sözlüksüz Olmaz 
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“Kurallardan biraz 
sapmanın ne sakıncası 
olabilir? Evet, ama bunlar 
okuyucunun duraklamasına 
ve fikirlerinizi düşünmek 
yerine kabiliyetsizliğinizi 
düşünmesine yol açar.” - J. 
Barzun, H. F. Graff

Öncelikle, “editör kimdir?” 
sorusunun cevabını 
arayarak başlayalım. Bu 
cevab arayışı, çok lüzûmlu 
bir meslek olmasına 
rağmen, maalesef çok az 
sayıda ehliyetli örneğine 
rastlanılan editörlüğün 

misyon ve fonksiyonuna 
da ışık tutucu olacaktır 
kanaatindeyiz.

Editör, özetleyici bir 
tarifle, özellikle bir gazete, 
dergi yahud yayınevinde, 
hangi yazıların “aynen 
yayınlanmaya değer” 
olduğuna karar veren, 
“düzeltme” gerektiren 
yazıları ise ya tekrar ele 
alınması için yazarına 
iade eden veya (yazım, 
gramer, noktalama, 
biçim, plân, bilgi hata ve 
çelişkilerini yok etme ve 

karanlık noktaları aydınlığa 
kavuşturma anlamında) 
bizzat kendisi düzelten 
veyahud da düzeltme 
gereği dahi hissetmeyerek 
“yayınlanmaya değmez” 
bulup reddeden “yetkili” 
yazar, sanatçı ve idarecidir. 

Yazarları, farklı 
enstrümanlar çalan 
müzisyenler olarak 
düşünürsek, editör aynı 
zamanda bir orkestra 
şefidir. Usta-çırak 
münasebeti çerçevesinde 
düşünürsek, yeni veya genç 

Türkiye kabuk değiştiriyor. 
Bu dinamik coğrafyada sadra 
şifa veren, kalıcı ve etkili 
fikirler üretmenin, mevcut 
fikriyatın meselelerini tahlil 
etmenin ve eksikleri tespit 
ederek güncellemenin 
en iyi yolu geçmişte 
olduğu gibi günümüzde 
de nitelikli matbuattan 
geçiyor. Mecranın 
mesajın önüne geçtiği ve 
neredeyse onu belirlediği/
dönüştürdüğü yeni medyanın 
egemenliğinde metalaşan 
fikirleri değerlendirmenin 

bizim bildiğimiz cazip 
yöntemlerinden biri ise hâlâ 
dergicilik. 

Peki dergiciliğimiz ne 
durumda? Hatırı sayılır 
örnekleri bir kenara koyarsak 
dergilerimizin editöryal 
bakımdan iyi bir noktada 
olduğunu söyleyebilir miyiz?

Dergiler Dergisi, TÜRDEB 
bünyesinde sürekli tartışılan 
ve çözümler üretilmeye 
çalışılan dergicilik sorunlarına 
odaklanan soruşturmalarla 

alana katkı sunmayı 
amaçlıyor. Bu anlamda, 
geleneğini oluşturan ya da 
belirli bir geleneğe yaslanan, 
türlü zorluklarla ve çoğu 
zaman da “ar belasına” 
çıkmaya devam eden 
dergilerimizin ve emektar 
dergicilerimizin sorunlarını 
ele almaya gayret edeceğimiz 
Odak dosyalarımızın 
ilkinde, kışkırtıcı bir soru ile 
dergicilerimizin görüşlerine 
başvurduk: “Dergi editörü 
kimdir, hünerleri nelerdir?”

Dergi Editörü Kimdir, 
Hünerleri Nelerdir?

Editör Ne İş Yapar?
Hayreddin Soykan (Akademya)

bir hatırlatmak gerekebilir. 
Sofra yerde kuruludur. 
İnsanların sünnet-i 
seniyyeye itibar ettiği, 
ittiba ettiği mekanlarda 
yemekler yerlere kurulan 
sofralarda yenilir. Sofranın 
altına da bir sofra bezi 
(işte “sergi” dediğimiz bu) 
serilir. Dökülen kırıntılar 
yerlere, ayak altına düşmez, 
kimse nimetin üstüne 
basmaz, onlar süpürülüp 
çöpe atılmaz; etraftaki 
hayvanata verilir.

Dergiye önceden mecmua 
derdik dedim. Mecmua 
kelimesinde 
toplamak anlamı 
var. Mecelle kelimesi 
de dergi için 
kullanılmış. Onda 
da bütün, çok gibi 
bir anlam var. Ceride 
kelimesi ise gazete 
için kullanılmış. 
İngilizcesi Periodical. 
Belli bir periyotla 
çıkmasından 
dolayı bu isim 
verilmiş. Bizde dergi ve 
gazeteler için süreli yayın 
kelimesinin kullanılması 
gibi. Bu anlamdan hareketle 
isimlendirme dünyanın 
başka dillerinde de 
görülüyor. 

İngilizcede magazin kelimesi 
de dergi için kullanılıyor. 
Magazin kelimesinin 
İngilizceye Arapçadan 
geçtiği kaynaklarda 
zikredilir. Biz Türkiye 
Dergiler Birliği olarak 
düzenlediğimiz Uluslararası 
Dergi Fuarının İngilizcesini 

yazarken ilk zamanlar 
“magazine” kelimesini 
kullanıyorduk. Sonradan 
periodical kelimesini 
kullanmamızın daha uygun 
olacağına kanaat getirdik.

Asyadaki diğer Türkler 
dergi kelimesi için hangi 
kelimeyi kullanmışlar diye 
bakacak olursak Azeriler 
jurnal, mecmua ve dergi 
kelimelerini kullanıyomuş. 
Başkurtlar jurnal, Kazan 
Türkleri jurnal, Kırgız 
Türkleri jurnal, Özbekler 
jurnalden başka ayname 
ve mecmua kelimelerini 

kullanıyormuş. Tatarlar 
jurnal ve mecmua, 
Türkmen ve Uygurlar jurnal 
kelimesini kullanıyorlarmış. 
Bizdeki Dergi kelimesi Azeri 
Türkçesine geçmiş sadece. 
Özbekçedeki ayname 
kelimesi ilginç ve güzel bir 
kelime.

Aynamedeki kuruluş 
mantığı ile Almanlardaki 
zeitschrift aynı mantık: 
Zeit zaman, schrift 
schreiben’dan geliyor 
yani yazmak anlamında. 
Yunancada periodiko 

deniyor. İtalyancada 
rivista, Arnavutçada 
reviste, Fransızcada revue, 
Latincede magazine, 
Baskçada aldizkari, 
Bengalcede patrika, Çekçe 
ve Boşnakçada casopis, 
Çinçede zazhi, Ermenicede 
amsagir, Fincede 
aikakauşlehti, Habeşçede 
metsiheti, Samoa dilinde 
tusiata, Endonezyacada 
berkala ve majalla, Nijer 
yahudilerinden İgboların 
dilinde iris, İzlandacada 
timeritie, Kürtçede kovar, 
Madagaskarın dili olan 
Malgaşçada dergi “gazeti” 

demekmiş. 
Makedoncada 
spisanie, Yeni 
Zellandadaki 
Maori dilinde 
moheni, 
Moğolcada 
setgüül, Seylan 
dilinde sangarava, 
Sindîlerin dilinde 
risale, Tay dilinde 
nitysar, Yoruba 

dilinde irohin, Lazcada 
svaru. Urducada risale, 
sahifa ve ceride kelimeleri 
kullanılıyormuş. 

Burada zikretmediğim diğer 
dillerin çoğunda ya jurnal 
ya magazin ya mecelle ya 
da  revista kelimeleri ve bu 
kelimelerin hafif değişmiş 
şekilleri kullanılıyor.

Dergileriniz bereketli 
olsun. Derginize haram 
bulaşmasın. 

OdakSözlüksüz Olmaz
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yazarların öğretmenidir. Ve 
yine editör, önüne gelen ve 
henüz bitmemiş bir heykel 
gibi duran yazının göze 
batan çıkıntılarını yontan, 
çarpıklıklarını düzelten, 
pütürlü sathını cilâlayan bir 
heykeltıraştır. 

Editörlük, dünyada ve 
ülkemizde, kıymeti ve tam 
olarak hangi fonksiyonu 
gördüğü pek bilinmeyen 
bir meslektir. Oysa editör, 
okuyucunun önüne “pırıl 
pırıl” çıkan çoğu yazı veya 
yazarın, bu prestiji “bir 
yönüyle” kendisine borçlu 
olduğu kişidir. Peter 
Morgan, güzel bir misalle 
şöyle ifade eder bunu:

Editörlük işi için modern 
deyim, bir hedefe varmaya 
çalışan bütün arabaların 
içinden geçmesi gereken 
bir ARABA YIKAMA 
MAKİNASIDIR. Çok kirli 
arabalar alınmaz, temiz 
arabalar çok az değişirken, 
kirli arabalar çok daha 
temiz olarak çıkar. (Day, 
2000: 83)

Bizim için Üstad Necib 
Fazıl, gelmiş geçmiş 
tüm editörlerin de 
Üstadı’dır. Toy bir yazarın 
denemesinden namlı 
profesör ve edebiyatçıların 
çalışmalarına kadar, Büyük 
Doğu’larda görünmüş 
hemen herkesin yazıları 
“baştanbaşa” O’nun 
elinden geçmiş, önüne 
getirilen yazıların 
birçoğunu değiştirmiş, 
düzeltmiş, hatta yeniden 
kaleme almış ve Büyük 
Doğu’da “yayınlanabilir” 

hâle getirmiştir. Önce 
yazarın sonra da, 
-hangisi varsa- tashihçi, 
redaktör veya editörün 
yapmakla mükellef 
olduğu “tashih” [yazım 
ve noktalama hatalarını 
düzeltme], Üstad için o 
kadar belirleyici bir yazar 
hasletidir ki öfkelendiği 
bir yazarı sert biçimde 
tenkid ederken, o kişide 
olmayanlar arasında 
ilimsizliği, fikirsizliği ve 
üslûbsuzluğu saymış, 
bunlara “tashih yapmaktan 
âcizliği” de eklemiştir: “Sen 
kimsin be, benim karşıma 
geçecek... Ne ilmin var, 
ne fikrin... Üslûp bile yok 
adamda! Tashih yapmaktan 
aciz köpek, benim karşıma 
çıkıyor...” (Mirzabeyoğlu, 
1986: 42)

Bir diğer mühim 
fonksiyonun icrâcısı olarak 
editör, yazı sahasında, 
“yetiştiricileri yetiştiren” 
de demektir; öğretmen 
namzetlerinin öğretmeni. 
Cemiyet plânında 
entelektüel vasatın 
seviyesinin yükseltilmesi 
gerekiyorsa, eli zaten 
kalem tutan herkesin, eline 
henüz kalem alan diğer 
herkesin “gönüllü editörü” 
olmak gibi ahlâkî, fikrî ve 
içtimaî bir mesuliyeti vardır. 
Günümüzün “bencillik” 
vasatında pek olacak bir iş 
gibi gözükmese de olması 
gereken bizce budur. Kaldı 
ki böyle bir rehberlik, en 
başta rehberin kendisini 
geliştirici ve üretici kılıcıdır.

Doktora tezini 
hazırlayanlardan, yalnız 

iktibas yapmak ve kendi 
kelimeleriyle [bunları] 
aktarmak yerine, normal 
ölçülerdeki bir metni 
titizlikle gözden geçirip 
düzenlemelerini istemek, 
ilim ve kültür açısından 
daha yararlıdır. (Barzun ve 
Graff, 2004: 312)

Üstelik “bilenlerin 
bilmeyenlere öğrettiği” 
veya “bilenlerin 
bilmeyenlerin hatalarını 
düzelttiği” böyle bir 
entelektüel iklim, kendi 
öğreticilik vebâlini idrak 
etmeksizin çevrenin 
ne kadar “seviyesiz” 
olduğundan şikâyet etme 
ve fildişi kuleye çekilme 
nefsaniyetini de kökünden 
kurutucu olacaktır. 

Cemiyetin fikir hayatında 
bu kadar hayatî bir rolü 
olan editörlüğü de her 
meslekte olduğu gibi 
“iyi” yapanlar ve “kötü” 
yapanlar vardır. Muhtevâ 
olarak çarpıcı buluşlara 
imza atan bir yazı bile, 
şayet yazarı tarafından 
kötü kaleme alınmış ve 
yetmiyormuş gibi kötü bir 
editörün elinden geçmişse, 
ilim dünyasınca pek fark 
edilmeksizin kaybolur gider. 
Bu nevî durumlarda editör, 
altunu üzerindeki kir ve 
pastan temizleyen ve “pırıl 
pırıl” bir mücevher hâlinde 
fikir-ilim-sanat vitrinine 
yerleştiren bir “kurtarıcı” 
misyonunu icrâ etmekle 
mükelleftir. 

Editörle yazar arasındaki 
çekişme hâdisesine işaret 
etmek istiyoruz bilvesile. 

Editörlüğe tâlib olacak her 
yazarın, gerçekten sağlam 
sinirlere sahib olması 
gereğine de:

Editörler ve [ücretli] 
idareci editörlerin işleri 
çok zordur. Onların işlerini 
imkânsız kılan, yazarların 
tutumudur. Bu tutum, 
Mayo Kliniği’nden Earl H. 
Wood tarafından, “Yazar 
Editörden Ne Bekler?” 
paneline yapılan katkıda 
çok iyi ifade edilmiştir. 
Dr. Wood, “Editörün, 
gönderdiğim bütün 
makaleleri olduğu gibi 
kabul etmesini ve hemen 
yayınlamasını bekliyorum. 
Ayrıca ondan, diğer bütün 
makaleleri ve özellikle de 
rakiplerimin olanları büyük 
bir dikkatle incelemesini 
beklerim.” diyordu. (Day, 
2000: 75)

Yazarların böylesi 
tutumları, editörlerin 
kimi zaman sergiledikleri 
hatalı tasarruflara 
dayanıyor da olabilir. Ne 
var ki muhtemel hatalı 
tasarruflar bahane edilerek 
editörlük müessesesinin 
bertaraf edilmek istenmesi, 
fikir-ilim-sanat hayatında 
önü alınamayacak bir 
karmaşayı tetikleyici 
tehlikeyi de davet anlamına 
gelecektir. Başıboşluğa 
tolerans gösterilmeyen 
ve bu yüzdendir ki 
müesseseleşmenin söz 
konusu olduğu her yerde, 
her zaman mükemmel 
davranmasalar da 
idarecilerin veya bir inzibat 
merciinin bulunması, aynı 
şekilde “takım oyunu”nun 

gereklerine riayet edilmesi 
kaçınılmazdır. Editör 
Arnold. S. Relman’a 
katılmamak ne mümkün: 

Bütün bu gayret ve 
yardımlarla, verdiğimiz 
kararların belli ölçüde bir 
keyfîlik ihtivâ ettiğinin 
farkındayız. Fakat böyle bir 
sisteme sahib olmasaydık, 
onu keşfetmemiz 
gerekirdi. Zira aksi hâlde, 
teyid edilmemiş, eksik, 
olgunlaşmamış ve yarı 
pişmiş çalışmalar denizinde 
boğulurduk. (Day, 2000)

Toparlamak gerekirse, 
editör, fikir-ilim-sanat 
yayıncılığında nizam ve 
intizamın temininden 
sorumlu, kimi zaman 
bir ÖĞRETMEN, kimi 
zaman bir YARDIMCI, kimi 
zaman bir BEKÇİ, kimi 
zamansa bir MÜNEKKİD 
mesabesindedir. Önüne 
gelen bir yazıya, bazen 
yalnızca küçük bir “makyaj” 
yapacak, fakat çarpık bir 
“yapı” veya “şekil” arz 
eden kimi yazılarda ise 
yanlış kaynamış kemikleri 
kıran ve yeniden tertib 
eden bir doktor gibi 
köklü müdahalelerde 
bulunacaktır. Robert 
A. Day’ın önce acıtıcı, 
bilâhare lâtifeli tesbitleriyle 
noktalayalım:

Atasözü nitelikli, 
“hatırlamak 
istemediğimden çok daha 
fazla sene”yi birçok editörle 
çalışarak geçirmiş olarak; 
tam anlamıyla inanıyorum 
ki, editörlerin cesaretle 
sürdürdükleri BEKÇİLİK 

ROLÜ olmasaydı, ilmî 
dergilerimiz kısa zamanda 
anlaşılmaz gevelemeler 
olurdu.

Editörler size nasıl 
davranırsa davransın, bu 
zor ve karartılmış mesleğin 
mensuplarına biraz 
sempati duymaya çalışın. 
Benim en sevdiğim (edebî) 
yazarlardan biri olan 
H. L. Mencken, William 
Saroyan’a 25 Ocak 1936 
tarihli bir mektub yazmıştı. 
Diyordu ki: “Bir derginin 
editörü olma arzun 
konusunda söylediklerine 
dikkat ettim. Bu mektubla 
sana altıpatlar bir silah 
gönderiyorum. Doldur 
ve her birini kafana sık. 
Cehenneme gittiğinde 
bana teşekkür edeceksin ve 
oradaki diğer editörlerden, 
dünyadayken yaptıkları işin 
ne kadar korkunç olduğunu 
öğreneceksin. (Day, 2000: 
83-84. Vurgular bize âit.)
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Dergi editörü; derginin 
yazarlarına o ayki konularını 
yayın kurulu adına tebliğ 
eden; yazarların hazırladıkları 
yazıları belirlenen zamanda 
temin edip teknik bakımdan 
ve içerik yönünden inceleyip 
gerekli yerleri düzenleyen; 
nihai hâlini alan yazıları 
yine takvime riayet ederek 
tasarımcıya ileten hem 
ana hem de ara eleman 
niteliğinde bir “yazı işleri” 
uzmanıdır.

Tecrübelerime dayanarak 
konuşmam gerekirse, bir 
dergi editörünün en fazla 
zorlanıp zahmet çektiği 
ve aynı zamanda hassas 
davranması gereken nokta, 
“yazıların zamanında temin 
edilmesi” meselesidir. 
Editörün asıl işinin başladığı 
yer burasıdır. Gelen yazılar 
imla ve anlatım bozuklukları 
gibi teknik incelemeye tâbi 
tutulup düzeltilince tasarıma 
gider. Tasarımcının gerekli 
süreyi kazanarak rahatça 
çalışabilmesi, editörün yazı 
işleri performansına bağlıdır.

Dergilerin yazı işleri genellikle 
mutfağa benzetilir ama biz 
bu ekibi bir futbol takımına 
benzetirsek editör 10 
numaralı formayı giyen yani 
oyun kuran, pas dağıtan, 
atakları organize eden, 
oyuna gerektiği yerde hız 
verip yavaşlık katarak sahayı 
kontrolü altına alan, bir 
değil birkaç kişilik oynayan 

kişidir. Serbest atış, köşe 
vuruşu, penaltı gibi duran 
topları genellikle o kullanır. 
Mevkisi orta saha olmakla 
birlikte sahanın en serbest 
oyuncusudur. Bütün bu 
kabiliyetleri belli şartlar 
dâhilinde kullanılmak üzere 
ondaki inisiyatif kullanma 
özelliğini öne çıkarır. Tabii 
o da daima, hatalardan ve 
gecikmelerden sorumlu 
olduğunu bilerek hareket 
eder.

Editör, özgüven sahibidir. 
Çünkü yeri geldiğinde 
kitaplarını beğenerek 
okuduğu, filmlerini 
zevkle izlediği, ezgilerini 
ve marşlarını heyecanla 
dinlediği, gönüllü 
çalışmalarını yakından ve 
gıpta ile takip ettiği bir 
isimle görüşmesi, ondan 
yazı veya söyleşi rica etmesi 
gerekecektir. Bunu yaparken 
kendinden ve ne istediğinden 
emin bir tavırla hareket 
etmesi beklenir. Çünkü rica 
ettiği yazı veya görüşmenin 
içeriğini muhatabına 
aktarırken soğukkanlı 
olmalıdır. Bunu ise diyalogun 
merkezine şahsını değil de 
işini, ekibini ve temsil ettiği 
dergiyi koyduğunu düşünerek 
yaparsa kendini çok daha 
rahat hissedecektir.

Dergi editörünün hünerleri 
arasında, etki ve iletişimde 
bulunduğu çevre ve 
ortamlarda yeterli olacak, 

kendini ifade edip ortaya 
koymasına yardımcı olacak 
seviyede genel kültür 
bilgisine sahip olmayı ilk 
sıraya koyabiliriz. Kendi 
kültür ve inanç çevresinde 
organize olurken karşılaştığı 
olaylarda müşfik ve mütevazı; 
taarruzlara maruz kalacağı 
art niyetli ve maksatlı 
çevrelerde yaşaması 
muhtemel olaylar ve tavırlar 
karşısında ise izzetli ve şerefli 
bir davranış biçimine sahip 
olması gerektiğini de hünerler 
sıralamasına ekleyebiliriz. Bu 
tür hünerler ise hiç şüphesiz 
ondaki Kur’an, sünnet ve 
tarih bilincinin seviyesiyle 
doğrudan ilişkili olarak ortaya 
çıkabilecektir.

Bir dergi editörü için 
sabrı ve tahammülü de 
olmazsa olmaz hünerler 
arasında sayabiliriz. 
Çünkü işini yaparken 
karşılaşacağı zorluklar, 
aksaklıklar, gecikmeler, 
sözünde durmamalar, 
mazeretmiş gibi sunulan 
sebepler, yazıda arzu edilen 
yeterliliğin bulunmaması 
gibi durumlarda sabır ve 
tahammül yakıtı devreye 
girecektir. Mesela bir(kaç) 
yazının gecikmesi söz konusu 
olduğunda editör, yayın 
kurulu veya genel yayın 
yönetmeni ile yazar arasında 
kalacak, üstü olan yayın 
yönetmeni veya kurula sıcağı 
sıcağına rapor sunması veya 
varsa mazeret bildirmesi 

Editör, 
hayır demeyi bilmelidir.

Mehmet Erturan (İlkadım - Genç Adam)

Seyyide Dergisi, “Hanımlara 
yönelik dergiler içinde 
neden daha ilmî ve 
İslam kültürünü daha 
fazla yansıtan bir dergi 

olmasın?”, “Toplumu 
yetiştiren hanımlar 
sadece yemek tarifi, el işi 
veya magazinden ibaret 
yayınları mı okumalı?” 

gibi sorulara cevap 
verebilmek adına yola 
koyuldu, bundan dokuz 
yıl önce… İsminin neden 
Seyyide olduğuna gelince, 

gerekecektir. Sunulan raporun 
ardından kendisinden, 
gelmeyen yazının konusu 
için yeni bir yazar bulması 
istenebilir. İşte tam da böyle 
durumlar için birkaç samimi 
yazar arkadaşa ulaşabilme 
imkânı, bir editörün sahip 
olması gereken hünerlerden 
biri olarak sayılabilir. Editör 
bir selam verip durumu 
ilettiğinde bu arkadaşlar 
derhâl yardıma koşar. 
Böyle bir durum her zaman 
yaşanmaz, istisnadır ama 
başa gelince ne kadar da 
önemli ve rahatlık verici 
olduğu anlaşılır.

Dergicilikle meşgul bir 
editörün hünerleri arasında 
“hayır diyebilmek” de 
olmalıdır. Sıkışık durumların 
sebep olduğu yardım 
talebindeki samimiyet 
kendini belli eder zaten ama 
tecrübeli bir editör başkasının 
işi olduğu hâlde tamamen 
keyfi veya tembellikten dolayı 
kendinden istenenlere asla 
“evet” dememelidir. Mesela 
tasarımcıya fotoğraf bulmak 
editörün işi olmamalıdır. 
Hatta editör yapmakla 
görevli olduklarının bir 
listesini çıkarmalı ve o işlerin 
hakkını nasıl vereceğini, 
daha iyi nasıl yapacağını, 

kendini bu konularda 
nasıl geliştirebileceğini 
sorgulamalıdır. Bu, öyle hafife 
alınacak bir gayret değildir.

Dergi editörü dürüst olmayı 
ve kalmayı başarabilmelidir. 
İşi itibariyle genellikle 
tanıdık bir çevrede hareket 
etmeye alışan ama tanıştığı 
kimselerle de bu çevreyi 
genişletip güncelleyen 
editör, her defasında dürüst 
davranmalıdır. Genel yayın 
yönetmeni son durumu 
sorduğunda, yayın kurulu 
toplantılarında, yazarlarla 
yaptığı görüşmelerde, 
tasarımcı ile olan ilişkisinde, 
verdiği tarihlerde ve 
sözlerde… Kırmadan ve 
kırılmadan samimi bir 
dürüstlük ortaya koymalıdır. 
Bu, çevresinin onu doğru 
tanımasında ve ona karşı aynı 
şekilde hareket etmesinde 
büyük fayda sağlayacaktır. 
Bir editör bu şekilde 
hareket etmenin yararlarını 
meslekte ilerledikçe daha iyi 
anlayacaktır.

Bir dergi editörü işine 
sevgisini katabilmelidir. 
Yani işini sevmeli; severek 
yapmalıdır. Zor zamanlarda 
bile tebessüm edebilmeli, 
nerede tavır koyması 
gerektiğini bildiği kadar 

nerede keyifli olması ve 
görünmesi gerektiğini de 
bilmelidir.

İyi bir dergi editörünün bir 
diğer hüneri de araştırmayı 
sevmek; bunu zaman kaybı 
veya boş iş gibi görmemektir. 
Çünkü araştırmak, bilgi 
edinmek için emek vermek 
ve sonuçtan emin olmak yani 
teyit etmek demektir. Editör 
yazılar için emek vermekten 
korkmamalıdır. Bunu gerek 
duydukça yazarlarına da 
hatırlatmalıdır. Şu cümleyi 
ezberlemeli, yazarlardan 
da yazı yazmaya her 
niyetlendiklerinde bu cümleyi 
hatırlatmalarını istemelidir: 
“Yazana zahmet vermeyen 
bir yazı okuyana da zevk 
vermez.” (Samuel Johnson)

Son olarak, bu mesleğe 
hevesli biri, editörlüğün bir 
yanıyla etiket ama aslında 
derginin hamallığı olduğu 
gerçeğini aklından hiç 
çıkarmazsa yaptığı iş zoruna 
gitmez, emek verirken 
zorlanmaz. Tabii süreklilik arz 
etmeyen, istisnai durumlarla 
karşılaştığında uykusundan 
taviz vermesi gerekenler 
listesinin en başında 
editörlerin yer aldığını da 
unutmamalıdır.

Hiç bir usta şu hünerlerim var dememiş,
onu yaparak sergilemiştir.

Sare Tamgüney Ziyansız (Seyyide) 
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cevabı manasında gizlidir. 
Seyyide, hanımefendi 
demektir. Bir hanımefendi 
ise saygın özellikler taşır; 
“İlim, kültür, edep ve aile” 
tanıtım ifademizde de 
olduğu gibi… Bu yüzden 
toplumuzun hanımlarına, 
hanımefendilere yakışacak 
en güzel isimle isimlendi 
Seyyide. 

İki ayda bir yayımlanan 
Seyyide dergisinin, dokuz 
yıllık yayın hayatında 
editörlük ve yayın 
yönetmenliği görevlerini 
üstlendim ve hâlihazırda 
yayın yönetmenliğine 
devam etmekteyim. Elbette 
benim de pek çok dergi 
editörü ve yayın yönetmeni 
gibi çevremdekilerin 
“Senin görevin nedir, 
neler yapıyorsun?” 
sorularına cevap vermekte 
zorlandığım anlar oldu… 
Tabii bu zorluk biraz 
yayın türüne de bağlı. 
Çünkü dergilerde pek 
çok işi bir arada yapmak 
gerekebiliyor.

Bir dergi editörü veya yayın 
yönetmeni için “dikkatin” 
önemli ayrıntılardan biri 
olduğunu düşünüyorum. 
Derginizin bir misyonu 
yani bir oluş sebebi 
varsa çok daha dikkatli 
ve daha seçici olmak 
gerekiyor. Gözümüzden 
kaçan küçük bir hata bile 
sorumluluğumuzda olup 
dikkate alınabiliyor. Editör 
ve yayın yönetmeni olarak 
bu sorumluluk bilinciyle 
dergimizi hazırlamaya özen 
gösteriyoruz.

Yeni sayı hazırlıkları 
başladığında, öncelikle 
kapak konusu belirlenir. 
Evvela editörlerimizle 
sonra da yayın ve yazı 
kurulundaki alanlarında 
uzman yazarlarımızla 
istişare eder ve kimin hangi 
konuda yazacağı, nelere 
değinileceği ve yazıların 
ne zamana kadar teslim 
edileceği hakkında bilgi 
alışverişinde bulunuruz. Bu 
fikir alışverişi çoğunlukla 
yazılar yavaş yavaş gelene 
kadar devam eder, çünkü 
dergilerde servise hazır 
haberler yoktur. Bilinen 
konular bile olsa en 
başından ve yeni bir üslupla 
yazmak ise ciddi emek ister. 

Gelen yazılar tashih 
kurulunda hocalarımızın 
elinden geçer. Yazarlık, 
usta-çırak ilişkisi ile gelişir 
sözü düsturumuzdur. 
Bu sebeple -her yazı 
için olmasa da- gerekli 
düzeltme, ekleme veya 
sadeleştirme yazarlar 
bilgilendirilerek yapılır. Bu 
aşama gözünüzde kolay 
bir işmiş gibi canlanmasın, 
derginin rahat ve zevk 
alınarak okunurluğu 

bakımından mihenk taşı 
gibidir. 

Tashihten yayın 
yönetmenine gelen yazılar 
da tekrar baştan sona 
gözden geçirilir. Örneğin 
yazıda geçen ayetler veya 
hadisler varsa numaraları 
veya kaynakları teyit edilir. 
Kaynakçalar çok önemlidir. 
Bazı yazılar tez niteliğinde 
olduğundan kaynakça 
zenginliği de içerir. Bilgi 
kirliliği olmaması açısından 
her yazının kaynakçası 
mutlaka güvenilir olmalıdır. 
Yararlanılan kaynaklar 
dipnotlarda mutlaka 
belirtilir. 

Bazen kaynakçada veya 
yazıda hiçbir hata olmaz 
ama bir imla hatası veya 
unutulan bir noktalama 
işareti göze çarparsa 
düzeltmeden bırakmak 
olmaz. Eğer görüp de 
bırakılırsa bu, Yunus 
Emre’nin, dergâh ocağına 
taşıdığı odunların eğri 
olmaması için gösterdiği 
hassasiyete gölge 
düşürmek gibi gelir bana. 

Yazılar tamamlandığında 
sıra tasarım aşamasına 
gelmiştir. Yazıların 
sayfalara inci taneleri 
gibi yerleşmesi için sayfa 
sıralamasının uygun şekilde 
yapılması gerekir. Hemen 
yapılıp yazılarla birlikte 
tasarımcıya gönderilir. 
“Hangi yazı hangi sayfada 
yer alacak?”, “Kayma ya da 
boşluk olacak mı?”, “Olursa 
nasıl ya da hangi yazılarla 
telafi edilecek?” Bunlar 

Dergi editörü, en basit 
anlatımla, dergiyi yayına 
hazır hâle getiren kişidir. 
Editör, derginin yazarlarıyla 
görüşerek kendilerinden 
yönetim kurulunun belirle-
diği yazıları ister. Yazarlara 
yazılarını göndermeleri için 
son tarihi ve yazıları için ay-
rılan sayfa sayısını bildirir. 
Yazarları yazılarını zama-
nında göndermeleri nok-
tasında takip eder. Dergiye 
gelen yazıları okur, gerekli 

düzeltmeleri yapar. Yazı-
larda derginin misyonuyla 
örtüşmeyen bölümler varsa 
yönetimle istişare eder. Ya-
zılar üzerinde değişiklikler 
talep ediliyorsa bunları ya-
zara bildirir. 

Dergi editörü her makale 
için spot çıkarır ve ma-
kalelere uygun fotoğraf 
taraması yapar. Dergi için 
söyleşi yapar. Dergisinde 
kaliteli makalelerin, içerik-

lerin çıkması için yayın dün-
yasında kimler ne yazıyor, 
takip eder. Diğer dergilerin 
çalışmalarını özellikle takip 
eder. 

Kısaca editör; derginin yö-
netimi, yazarları, grafiker/
tasarımcı, matbaa ve abone 
sorumluları ile koordineli 
çalışarak derginin okurun 
eline en mükemmel şekilde 
ulaşması için gayret sarf 
eder. 

da yazılar yerleştirildikten 
sonra oluşabilecek 
türden durumlardır ki 
pratik bir şekilde çözüme 
kavuşturulması için 
hazırlıklı olmak gerekir. 

Tasarımcımız fotoğraf 
seçimlerinde çok başarılıdır. 
Bazen fikir verme ihtiyacı 
oluştuğunda veya 
kendi imkânlarımızdan 
faydalanacaksak eğer, bu 
aşamada da devreye girmek 
gerekebilir. Sayfalara 
yerleşen yazıların spot 
cümlelerini seçip, karışan 
yazar isimleri veya köşe 
adları varsa düzeltip 
-tabii bunun için tüm 
yazı ve yazar eşleşmeleri 
zihinde canlı tutulmalıdır- 
kontrolleri bitirdikten sonra 
gençlik ekinin hazırlıklarına 
geçilir. En sona kapak 

çalışması yapılıp son 
kontroller de bittiğinde 
artık dergi baskıya hazırdır. 

Bahsetmeden 
geçemeyeceğim bir husus 
da bu kontroller, gel-gitler 
sırasında akıllı telefonların 
bizim gibi meşguliyeti 
fazlaca olan dergi 
yayıncılarına çok faydası 
olduğudur. Bazen seyyar 
ofis vazifesi bile görüyorlar. 

Her sayısı ekiyle beraber 
yaklaşık 100 sayfayı 
bulan dergimizde baskı 
aşamasına gelindiğinde 
artık işimiz bitti gözüyle 
bakarken, dergiciliğin 
en büyük handikabı 
olan dağıtım aşaması 
ile karşılaşılır. Her 
derginin kendine göre 
belirlediği bir dağıtım 
usulü vardır. Biz de önceki 

kötü tecrübelerimizden 
dolayı dağıtım 
şirketleri ile irtibatımızı 
sonlandırdığımızdan, 
kendi imkânlarımız 
doğrultusunda dağıtımı 
sağlıyor veya abonelik 
sistemiyle okuyucularımıza 
ulaşmaya gayret ediyoruz. 

“Bir dergi editörünün 
hünerleri nelerdir?” diye 
düşündüğümde aklıma ilk 
gelen öncelikle bir mutfak 
sonra da bir atölye oldu. 
Hüner sergilemek ustalık 
işidir. Yemek de olsa, ahşap 
da olsa, bir sanat eseri de 
olsa, yazı da olsa, dergi 
de olsa bu böyledir diye 
düşünüyorum. Hiç bir usta 
şu hünerlerim var dememiş, 
onu yaparak sergilemiştir. 
Biz de sergileyebilmişsek ne 
âlâ...

Dergi editörü, derginin 
gören gözü, işiten kulağıdır.

Ziya Gündüz (Vuslat)

Odak Dergi editörü kimdir, hünerleri nelerdir?
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Dergi editörü, ateşten 
gömlek giydiği 
yetmiyormuş gibi yazın 
dünyasında hedef 
gösterilmiş zavallı biridir. 

Cambaz değildir dergi 
editörü, sihirbaz da. 
Sorumluluk duygusu 
güçlü bir insandır. Metne, 
belgeye, yazıya canı 
gönülden inanır. Canlı bir 
yazı onu heyecanlandırır. 
Mutlanır ölesiye. Sevincine 
diyecek yoktur. Dışarıdan 
bakıldığında yahut onu 
tanımayan birine bu 
davranışları yansıtıldığında 
aklından şüphe edilmesi 
işten değildir. 

İster ki hep kaliteli, etkin 
ve yetkin ürünler gelsin 
önüne. Çok zaman bir 
kuyumcu titizliği içinde arar 
yitiğini. Ne vakit umut vaat 
eden, ışık ve esin kaynağı 
bir metin görse gözleri 

parlar. Ama çok sürmez. 
Zira aynı yazar adayı çok 
zaman birkaç dergiyle flört 
hâlindedir. Hele bazıları 
vardır ki ne üslup bilirler, ne 
yol ne yordam. Böylelerle 
uğraşmak yorar editörü. 
Metnin imkânlarından 
ziyade yazanın zaaflarının 
öne geçtiği yerlerde düşer 
heyecanı. Zira kalite gitmiş 
yerine kantite gelmiş; 
nitelik niceliğe yenik 
düşmüştür. Bu hep böyle 
midir? Tabii ki hayır... Ne 
ki dedik ya çok zaman bu 
minvalde sür gider. 

Sonuçta dergiyi okuru 
taşır. Ne var ki okurun 
dergilerle arası daha 
ziyade pragmatik düzlem 
ve düzeyde seyreder. Bu 
da doğal olarak editörü 
yaralar, incitir. Editör, 
dergisindeki yazınsal 
kardeşlik, uhuvvet bağı gibi 

kurulsun ister. Kimi genç 
ya da yaşlı yazar adayları 
dergilere şu veya bu şekilde 
iliştiler mi; yakınlık ve 
aidiyet hissini fayda ve çıkar 
esasına göre inşa ediyorlar. 
Editörün dediklerinden 
ziyade kendi söylemlerini 
ön plan çıkarıyorlar. İsim 
ve yafta üzerinden hareket 
ediyorlar. Üslup sorununu 
görmezden geliyorlar. Bu 
da derginin atmosferinde 
anlık kırılmalara ve 
bazen de derin çatlaklara 
sebebiyet verebiliyor.

Öte yandan, dergi editörü 
tarafgir olmakla suçlanır 
her daim. Çete ve klanların 
kutsuz lideri görülür. Temcit 
pilavı gibi hep aynı ve 
bildik senaryoların aktörü 
olarak sahneye sürülür. 
Takdir beklemez yaptığı 
işten gerçi ancak tekdire 
sıkça muhatap kaldığından 

yakındığı zamanlar da pek 
çoktur. Adı çıkmıştır ya bir 
kez. Kendini ne aklayabilir 
ne de savunabilir. Alnına 
vurulan tarafgirlik 
yaftasıyla yaşamak zorunda 
kalmanın acısı ve sancısı 
içinde inlemektedir.

Şaka değil bunlar, vakıa... 
Öyleyse “Dergin varsa 

derdin var!” diyenlere 
ilaveten “Editörsen hapı 
yuttun arkadaş!” desek 
yeridir. Ne kerte nesnel, 
objektif ve hakşinas olursan 
ol, bir kez adın çıktı ya gerisi 
fasarya...

Sonuç olarak biz 
Müslümanca bir duruş 
sergilemek zorundayız. 

Haktan ve hukuktan 
yana, metin ve eser yönlü 
duyarlılık ve bakışa sahibi 
olmak durumundayız. 
Yoksa aymazlık, adam 
kayırma, torpil gibi yapay 
kalkışmalar bedeni ve 
ruhu tükettiği gibi duyuş 
ve düşünüş metaforlarını 
da hepten yok ve imha 
edecektir.

Şiar’ın yayın yönetmeni-
yim. Derginin editöryal 
işlerini de büyük ölçüde 
ben üstleniyorum. Esasında 
farklı bir alan ama kısıtlı 
imkânlarla çıkardığımız bir 
dergi olduğu için maliyeti 
düşürmek açısından birçok 
konuya el atmak durumun-
da kalıyorum. 

Editörlük bu işin bel kemiği 
gibi... Bir derginin editörü 
kimse ve işini ne kadar iyi 
yapıyorsa o dergi o derece 
dik durur, uzun ömürlü ve 
kaliteli olur diye düşünüyo-
rum. 

Editörün işi yalnızca der-
giye gelen metinlerin imla 
hatalarını ve anlatım bo-
zukluklarını düzeltmek 
olmamalıdır. İyi bir editör 
hafif dokunuşlarla hayatî 
müdahaleler de yapabi-

len kişidir. İyi bir editör 
yayın yönetmenine bağlı 
kalmaz; derginin konsep-
tine göre o sayıda bulunup 
bulunmaması gereken 
yazılar hakkında da fikrini 
ve tavrını koyar, yönetmeni 
etkiler. Dolayısıyla dergiyi 
doğru yönde şekillendiren 
kişi de editördür.

İyi bir editör, yazılarla 
ilgili tatmin edici 
bilgilendirmeler yaparak 
yazar adaylarının gelişim-
lerine destek olmalıdır. 
“Yayımlanabilir!” ya da “Ya-
yımlanamaz!” gibi baştan 
savma cevaplarla kestirip 
atmamalıdır. Gelen ürünün 
izleği, duygusu, aktarım 
gücü, teknik anlamda sevi-
yesi konusunda eksiklerini 
açıklayarak yol gösterici po-
zisyonda olmalıdır. Dergile-
rin mektep misyonu kazan-

masının en önemli sebebi 
de zaten bu işlevidir. En iyi 
şair ve yazarların “medya 
pazarından” değil dergi-
lerden bu sayede çıktığı 
unutulmamalıdır.

Editör-okur ilişkisi iyi olan 
dergilere -okur kendi-
ni daha yakın hissettiği 
için- talep de muhabbet 
de daha çok olur. Bunu da 
göz önünde bulundurursak 
editörlerin okurlarla faz-
laca ilgilenmesi ve onların 
edebî anlamda gelişimine 
katkıda bulunması da aslî 
görevlerindendir. Okuyucu-
ya değer katmayan editör 
işini gönülden yapmıyor, 
mesleğinin hakkını vermi-
yor demektir. Bunlara dik-
kat eden editörlerse büyük 
emek ürünü olan dergilerin, 
takdiri en çok hak eden ça-
lışanlarıdır.

Editörsen 
hapı yuttun arkadaş!

Osman Koca (Yedi İklim)

Dergiyi doğru yönde 
şekillendiren kişi editördür.

Serap Kadıoğlu (Şiar)

Editörün hünerleri nelerdir 
diye düşündüğümde, her 
şeyden önce, çıkardığı der-
ginin medyada yer almasını 
sağlamasının önemli bir 
hüner olduğunu söyleyebi-
lirim. Editör dergisinin gün-
dem oluşturmasına katkı 
sağlamalıdır. Yazarlarla ile-

tişimi şüphesiz ki iyi olmak 
zorundadır. İyi bir dergi 
editörünün ikna kabiliyeti 
zaten yüksektir. Okuyucula-
rın eleştirilerini asla yabana 
atmaz, büyük bir dikkatle 
dinler ve yapılması gereken-
leri yapar. Editör, derginin 
yıllık hedeflerini çıkarır ve 

bu hedefe yürüme nokta-
sında yönetim kuruluyla 
birlikte hareket eder. 

Hasılıkelam, iyi bir dergi 
editörü dergisinin bütün 
aşamalarına vakıftır ve der-
giyi zamanında çıkartabil-
mesi de en büyük hüneridir.

Odak Dergi editörü kimdir, hünerleri nelerdir?
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Türkiye Dergiler Birliği 
(TÜRDEB), 2008 yılında 
dergi editörlerinin ve yayın 
yönetmenlerinin bir araya 
gelerek oluşturdukları bir 
sivil toplum platformudur. 
Dergilerini ve dergiciliği büyük 
insanlık hakikatine sadık 
kalarak daha iyi noktalara 
taşıma çabasındaki tüm 
dergicileri yol arkadaşı 
olarak gören TÜRDEB, 2008 
yılından bugüne her ay 
bünyesindeki dergicilerle bir 
araya gelmektedir. Okullarda 
ve farklı kurumlar bünyesinde 
dergicilikle ilgili etkinlikler 
düzenleyen TÜRDEB, 
dergiciliğin sorunları 
üzerine çalışmalar yapıyor. 
TÜRDEB’in hedeflerinden biri 
de İstanbul’da bir Dergi Sahaf 
Merkezi açmaktır.

2014’e kadar Türkiye 
Dergi Editörleri ve Yayın 
Yönetmenleri Birliği ismini 
kullanan ve 20-24 Ekim 
2010 tarihlerinde Dergi 
Fuarlarının ilkini düzenleyen 
TÜRDEB 2015 Şubatında 
dernekleşmiştir. 

Bünyesine Türkiye dışından 
dergilerin de katılması ile 
uluslararası bir noktaya gelen 

TÜRDEB, 30 kadar ülkeden 
dergicilerle sıcak temas 
hâlinde bulunmakta ve Dünya 
Dergiler Birliğinin işlerlik 
kazanması çalışmalarına da 
öncülük etmektedir.

Başkanlığını daha önce Rıhle 
Dergisinden Abdullah Zerrar 
Cengiz, Gülistan Dergisinden 
Süleyman Karakaş, 
Kurani Hayat Dergisinden 
Muharrem Baykul’un 
yürüttüğü TÜRDEB’in şu 
anki başkanı Biat, Kitap 
Postası, Cafcaf, Hacamat, 
CF ve Okur dergilerinin 
kurucusu eğitimci-yazar Asım 
Gültekin’dir. 

TÜRDEB’in yönetiminde şu 
isimler bulunuyor: 

Ekrem Özgüç, Davet Mektebi 
Fatih Kaynar, Siraç 
Fatma Toksoy, Seyyide 
Kamil Büyüker, Din ve Hayat 
Metin Uçar, Osmanlıca 
Mithat Tekçam, Seher 
Muharrem Baykul, Kurani 
Hayat
Murat Ayar, Haksöz 
Sayim Yüksek, Nisanur 
Ümit Elönü, Furkan 
Ziya Gündüz, Vuslat

Türkiye Dergiler Birliği 
(TÜRDEB) Nedir?

Dergiler, Anadolu’nun ufak bir 
kasabasında geçen çocukluğum 
boyunca, benim ve ailemin dış 
dünya ile bağlantısını sağlayan 
temel yayın organlarıydı, 
diyebilirim. İnternetin elbette 
henüz olmadığı o zamanlarda, 
‘okuyabileceğimiz’ gazeteler de 
öyle fazla değildi. 

Kıt kanaat geçindiğimiz hâlde, 
Müslümanların ürettiği her 
türlü kültürel ve aktüel ürünü 
adeta ‘dinî bir vecibe’ şuuruyla 
destekleyen babam, evimize 
her türlü İslâmî dergiyi alırdı. 
İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, 
Mektup, Altınoluk ilk elden 
hatırladıklarım. Bunlara zaman 
zaman başka yerel dergiler ve 
ufak yayınlar da eşlik ederdi. 

Yaşadığımız Mersin’in Anamur 
ilçesinde, babam Mektup 
dergisinin ‘bayii’ idi. Bayi 
dediysem, derginin her ay 
10-15 nüshasını İstanbul’dan 
getirten babamın, ay sonunda 
bunlardan en az 8-10’unu 
evimizin kütüphanesine 
koyduğunu ya da eşe-dosta 

dağıttığını tahmin edersiniz. 
Derginin kapağında yazan 
“Kadınların Kaleminden Kadın 
Erkek Herkes İçin” sloganı, 
çocukluğumun unutulmaz 
cümlelerindendir.

Şimdiden geriye dönüp 
bakınca, o dönem çıkan 
dergileri özetleyebileceğim bir 
kelime var: Sâfiyet. 

Müslümanlar olarak 
henüz iktidarla ve iktidarın 
nimetleriyle sınanmadığımız 
zamanlarda olduğumuzdan, 
bütün dergiler -bakış açıları 
ve duruşları ne olursa olsun- 
kendi çerçevelerinden duru bir 
sâfiyet sunardı insana. Buna 
ütopik düşünceler ve hamaset 
de eklenirdi tabii ki. 

O dönemin dergilerinden bana 
miras kalan belki de en önemli 
kazanım, İslâm dünyasının 
temel sorunlarıyla ilgili bir 
perspektif sunmaları olmuştur. 
Yapılan betimlemeler zaman 
zaman gerçeklerle birebir 
örtüşmese de Filistin’i, 

Mısır’ı, Suriye’yi, Afganistan’ı, 
Bosna’yı, Çeçenistan’ı velhasıl 
kanayan bütün yaralarımızı 
ilk kez o dergilerde okudum, 
bu konulara ilgimi ilk kez o 
dergiler çekti. 

Günümüzde takip ettiğim 
dergiler, belki de dergilerden 
beklentilerim değiştiğinden, 
daha çok beni sloganlardan 
ve günlük siyasetten koparan 
dergiler. Nihayet dergisi, 
bunların başında geliyor. 
Lacivert dergisine merakımdan, 
Cins dergisine de birkaç 
yazardan ötürü mutlaka göz 
atıyorum. Kaliteli bir gençlik 
dergisi olan Genç ise hem 
düzenli yazdığım hem de 
çizgisini gerçekten beğendiğim 
bir başka dergidir. 

Özetle, dergiye her yaştaki 
okurun ihtiyacı var; çünkü 
her dönemin dergisi başka bir 
ihtiyaca cevap veriyor.

* Siyaset, Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı (SETA) 

araştırmacısı ve Yeni Şafak yazarı.

Her Dönemin Dergisi 
Başka Bir İhtiyaca Cevap Veriyor
Taha Kılınç*

VI. Uluslararası Dergi Fuarı

Cafcaf Mizah Dergisi - Şubat 2015

Davet Mektebi Dergisi

2016 CNR Kitap Fuarı Lacivert Dergisi Standı

Benim Dergilerim 
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İlk Türkçe süreli yayın 
olarak kabul edilen Vakâyi-i 
Mısriyye’nin 3 Aralık 
1828 tarihli ilk sayısının 
mukaddimesinde (başyazı), 
insan tabiatının dört temel 
unsuru olarak temeddün 
(medenileşme), ictimâ 
(toplanmak, bir araya 
gelmek), î’tilâf (uyuşma, 
anlaşmaya varma) ve 
ihtilât (görüşüp temas 
etme) kavramlarıyla 
çerçevesinde yayıncılığın 
konumlandırıldığını 
söyleyebileceğimiz iki 
unsur dile getirilmektedir: 
“mizâc-ı vakte vâkıf olma 
(zamanın ruhunu kavrama) 
ve keyfiyet-i hâle ârif olma” 
(olan biteni hakkı ile bilmek). 
Bu noktada gazetenin, akıl 
sahiplerinin gönül aynalarını 
aydınlatan (nûr-âver-i 
mir’ât-ı kulûb-ı uli’l-elbâb), 
zamanın ruhunu kavrama 
ve olan biteni hakkı ile bilme 
noktasında yardımcı bir araç 
olarak konumlandırıldığını 
görüyoruz. 1

1831’de İstanbul’da çıkan 
Takvimi-i Vekayi’de ise bu yeni 
aracın, “fenn-i celil” olarak 
nitelendirilen tarih ilminin 
yeni bir formu ve imkânı 
olarak konumlandırıldığını 
görmekteyiz. Burada da 
karşımıza çıkan kavramlar ve 
terkipler, matbuat ve medya 
ile ilişkilendirilen anlamlar ve 
tartışmalar düşünüldüğünde 
sosyo-kültürel ve entelektüel 

hafızamızda tarihsel bir 
sürekliliğe işaret ediyor: 
‘âlemde vukû’ bulan ahvâli 
vaktu zamanıyla zabt u beyân 
etmek, seleften halefe hisse 
alacak bir yâdigar bırakmak, 
kişi bilmediğinin düşmanıdır 
kaidesi (el-mer’u ‘addün 
velemmâ cehlühü) hakikat 
ve aslını bilmek, bir suret-i 
hasene, esbâb-ı hakikiyye ve 
icâbât-ı zarûriyyesini beyân, 
halka tefhîm olunması, vâkı’ın 
hilâfı havâdis-i şuyû’uyla 
düştükleri ıztıraptan 
kurtulmak vb. 2

Öyle anlaşılıyor ki süreli 
yayınlara ve matbuat 
dünyasına yüklenilen anlam 
aslında bir varsayıma ve 
ihtiyaca dayanmaktadır. O 
da mikro alanlara işaret eden 
“olup biteni hakkıyla bilme” 
ve makro gidişata işaret eden 
“zamanın ruhunu kavrama” 
meselesidir. 

İki yüz yıldır yaşadığımız 
sorunlarımızın kaynağının 
bilme, kavrama ve anlama 
sorunu olup olmadığı 
tespitini tartışmaya 
açmadan, dergiciliği merkeze 
alarak, medyanın zamanın 
ruhunu kavramaya ve 
anlamlandırmaya katkısını 
yani entelektüel arayışımızda 
dergiciliğin sahip olduğu 
imkân(lar) kadar zaaf(lar) 
üzerine de düşünmeye bir 
davet yazısıdır bu. 

Cemil Meriç dergileri, “hür 
tefekkürün kalesi” olarak 
niteler. Modernleşme 
tecrübemiz çerçevesinde 
buna politik ve entelektüel 
bir varoluş aracı olmayı da 
ekleyebiliriz. Dergileri ister 
hür tefekkürün kalesi ister 
politik ister entelektüel bir 
varoluş aracı veya zemini 
olarak görelim, bir dergiyi 
özne kılan yazarlarıdır. Bu da 
bizi entelektüeller meselesine 
götürecektir. Yine Meriç’ten 
ödünçle “şöhreti fethe koşan 
bir aydınlar ordusu” gerçeği 
varken kamusal görünürlüğü 
sağlama imkânı veren 
derginin hür tefekkürün kalesi 
olma ve zamanın ruhunu 
kavramaya katkı sunan bir 
araç olma imkânı nedir sorusu 
karşımıza çıkar.

Gazete, dergi ve kitap… 
Birer form olarak malumatı, 
bilgiyi ve düşünceyi taşıyan 
araçlardır. Dergi, gazete 
gibi günübirlik ve kitap 
gibi uzun soluklu değil; 
orta yol ve vakitte okurla 
buluşan bir bilgi paylaşımı ve 
üretimi zeminidir. Bu zemin 
başka yerlerde olduğu gibi 
Türkiye’de de modernliğin 
taşıyıcısı, üreticisi ve 
göstergesidir. Modernleşme 
tarihimiz aynı zamanda 
yayıncılığın, özellikle de 
gazetecilik ve dergiciliğin de 
tarihidir. Çünkü modernliği 
besleyen, oluşturan ve 

Balkanlarda basılıp 
Türkiye’de dağıtılan tek dergi 
konumunda olan Baška ile 
ilgili sorularımızı derginin 
genel yayın yönetmeni Enes 
Güler yanıtladı. 

Baška, hangi yönlerden 
başka bir dergi?
Baška, bir kere içeriğiyle 
başka bir dergi çünkü üç 
farklı dilde içeriğe sahip… 
Ekibimizde Balkanların çok 
sesliliğini yansıtması adına 
her kesimden ve milletten 
yazarlar var. Başkalığı 
sadece bundan ibaret değil 
tabii ki. Balkanları bugüne 
kadar anlatılmamış şekilde 
anlatan, ezber bozan 
bir dergi aynı zamanda. 
Üstelik Balkanlar’da basılıp 
Türkiye’de dağıtılan tek dergi 
konumunda... Şimdilik üç 
ayda bir çıkan bir dergi ama 
ilerleyen zamanlarda aylık bir 
dergi yapma planımız var. 

Baška’yı kimler takip etmeli? 
Hedef kitlenize (hem yazar 
hem de okur anlamında) 
ulaşmayı başarıyor 
musunuz?
Bizim hedef kitlemiz aslında 
Türkiye’de yaşayan Balkan 
göçmenleri değil. Bilakis 
ve bilhassa Balkanlarla hiç 
alakası olmayan okurlar. 
Çünkü onların farklı bir 
coğrafyanın kültürüne ve 
edebiyatına tanık olmaları ve 
aslında Anadolu’dan pek çok 

güzelliğin o kültür(ler)de de 
var olduğunu anlamalarını ve 
bilmelerini istiyoruz. 
Bunun yanı sıra dergimiz 
Balkanlardaki ülkelere yani 
Bosna’ya, Makedonya’ya 
hatta Sırbistan’a dağıtıldığı 
için oradaki insanların da 
Türk edebiyatı hakkında fikir 
sahibi olmasını sağlıyor. Bu 
anlamda, Baška’yı Balkanlara 
ilgi duyan herkesin yanı sıra 
Türkiye’den farklı bir edebiyat 
arayışı içinde olanlar da takip 
etmelidir.

Türkiye’deki edebiyat 
meraklılarının Balkan 
Edebiyatını takip etmesi 
için üç esaslı sebep daha 
sayabilir misiniz?
Türkiye’deki okuryazarlar 
Balkan edebiyatını takip 
etmeliler çünkü bize göre 
dünyanın en zengin kültür 
coğrafyası Balkanlardır. 
Oradaki sanat da edebiyat 
da ona göre zengindir. 
Balkanlar hem bizden hem 
de değil... Yıllar boyunca nice 
farklı sistemin hâkim olduğu 
bir bölge... Farklı dinler 
ve kültürler o coğrafyada 
buluşmuş. Evladı Fatihan 
güzellemesi yapmayı pek 
sevmiyoruz ama Osmanlının 
da göz ağrısı ve emaneti aynı 
zamanda. Kısacası edebiyat 
meraklılarının Balkan 
edebiyatını takip etmeleri için 
birçok sebep var.

Türkiye’de yayımlanan 
dergiler balkanlarda rahatça 
bulunabiliyor/okunabiliyor 
mu?
Türkiye’de yayınlanan dergiler 
Balkanlarda dağıtılmıyor 
maalesef. Sadece bizler 
Türkiye’ye gittikçe alıp 
getiriyoruz.

Derginizi (özellikle 
Türkiye’deki) okurlara 
ulaştırmak için nasıl bir yol 
takip ediyorsunuz?
Dergimizi satış noktalarımıza 
bırakıyoruz ve okuyucularımız 
da bu şekilde temin 
edebiliyorlar. Bazen kitabevi 
veya sahaf bulamadığımız 
şehirler oluyor, oralara da 
kargo yoluyla kişilere özel 
şekilde gönderiyoruz.

“Edebiyat meraklılarının 
Balkan edebiyatını takip etmeleri için 
birçok sebep var.”

Baška Yayın Yönetmeni Enes Güler: Dergi: 
Bir İmkân ve Zaaf Olarak 
Entelektüel Arayış Zemini
Hediyetullah Aydeniz*

 1- “Mukaddime”, Vekayi-i Mısriyye, 25 Cemaziyelevvel 1244 (3 Aralık 1828). Detaylı bir inceleme için Bkz. Nesimi Yazıcı: “Vakayi-i Mısriye üzerine 
birkaç söz”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 2, 1991, sf. 276
 2- “Mukaddime-i Takvim-i Vekayi”, Takvim-i Vekayi, 25 Cemaziyelevvel 1247, Detaylı bir inceleme için Nesimi Yazıcı’nın şu iki çalışmasına bakıla-
bilir: Takvim-i Vekayi “Belgeler”, Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Yayınları, 1983; Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis’in Mukaddimele-
rinin Tahlil ve Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Dergisi, S. 6, 1984, ss. 69-78.
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olana takılmadan günü 
aşan çalışmalar olarak 
görülebilecek “eser”ler 
beklenilen isimlerin, 
dergilerin beklentileri 
ve süreli yayıncılığın 
dayattığı koşullara bağlı 
bir yazı ve düşün hayatına 
hapsolduğunu söyleyebiliriz. 
Bunun en önemli göstergesi 
de entelektüellerimizin en 
çok sahip olduğu eserlerin 
dergilerde yayımlanan 
makalelerin derlendiği 
kitaplardan oluşmasıdır. 

Uzun vadede geniş 
soluklu çalışmalara temel 
hazırlayacak küçük metinlerin 
üretilmesi elbette önemlidir. 
Ancak herkesin bu tür bir yolu 
tercih etmesi, uzun soluklu 
çalışmalar yapacak insanların 
bulunmasını imkânsız 
hâle getiriyor. Bir de bu tür 
metinlerin belli bir kısır 
döngü içinde entelektüel 
tartışmaları belirleme 
tehlikesi de ayrıca 
üzerinde düşünmeye 
değer. Yazıların nitelik 
sorununun yanında, bu 
niteliksizliğin birbirini 
“yeniden üretme”si 
probleminin, mevcut 
entelektüel üretime dair 
krizi kangrenleştirmeye 
yol açabilecek düzeyde 
olduğu söylenebilir. 

Tartışılmayı hak eden bu 
konuda hızlı ve aceleci hüküm 
vermek yerine bazı soruların 
gündeme taşınmasını 
önemsiyorum:

-Son iki yüz yıllık 
modernleşme deneyimimizde 
zamanın ruhunu kavramada 
ve olan biteni hakkıyla 
bilmedeki arayışta genel 
olarak Türkiye’nin durumu 
nedir?
-Türkiye’de bir entelektüel 
kısırlıktan söz edilebilir mi? 
-Dergilerin veya daha genelde 
kitle iletişim araçlarının 

Türkiye’deki entelektüel 
kısırlığı çoğaltmaktaki yahut 
törpülemekteki etkileri 
nelerdir? 
-Bilgi üretimi ile matbuatın 
ilişkisi, kronik bir soruna 
dönüşme tehlikesi taşımakta 
mıdır? 
-Enformasyon/malumat 
üretimi ile “kitle iletişim 
araçları” arasındaki ilişkiler 
yumağı Türkiye’deki 
entelektüel üretimin niteliğini 
belirlemede ne ölçüde 
etkilidir? 
-Araç-amaç ilişkisinde, 
dergicilikte aracın amaca 
dönüşmesi sorunuyla karşı 
karşıya olabilir miyiz?

Türkiye’nin yaşadığı kronik 
sorunlara yönelik kendi 

dilini kurmayı başarabilme 
imkânı, dergiler için ciddi bir 
varoluş alanı sunarken bunun 
tersi de tabii ki geçerliliğini 
korumaktadır. Entelektüel 
birikim ve düşüncenin 
tekamüliyeti problemi, 
düşünceyi merkeze alarak 
yayıncılık yapan dergilerin 
ömrünü de niteliğini de 
etkiliyor. Genel kabulün 
aksine dergilerin varlığını 
sürdürememesinde, okurun 
ilgisizliğinden ziyade sözünü 
ettiğimiz entelektüel birikim 
ve düşünce olgunluğunun 
ve canlılığının sürekliliği 
problemi asıl belirleyicidir. 

Bütün problemlerine rağmen 
Türkiye’de entelektüel 
canlılığın takip edilebileceği 
zeminlerin başında dergilerin 
geldiği açıktır. Bir arayışın 
aracı ve taşıyıcısı olması 
dolayısıyla entelektüel 
kapasiteye bağlı olan 
bir yayıncılık süreci ve 
süresinden söz ediyoruz 
aslında. Öte yandan derginin 
bir mefkûreye zemin teşkil 
etmesinin ya da o mefkûre ile 
özdeşleşmeyi sağlamasının, 
mefkûrenin ömrünü dergiye 
ya da derginin ömrünü 
o mefkûrenin ömrüne 
bağlı kılma tehlikesini 
barındırmaktadır.

Zamanın ruhunu kavrama 
ve olup biteni hakkıyla 
bilmenin ötesinde iki 
yüz yılı aşan arayışın 
bir parçası olarak bilgi 
üretme, düşünce ortaya 
koyma, yerleşik düzenin 
sorunlarıyla hesaplaşma, 
alternatif yaklaşımlar 
geliştirebilmeye 
talip olma ve bunları 
gerçekleştirmede 
gösterilen entelektüel 
performans Türkiye’deki 
dergiciliğin karakteristiğini 
de belirliyor. 

Şu hâlde, küresel 
düzeyde yaşanan altüst 
oluşlara paralel olarak 
tasvir, açıklama, anlama ve 
anlamlandırmayı kapsayan 
bir entelektüel-zihni uğraş 
ve mevcut sorunlara 
ilişkin kuşatıcı bir düşünce 
ortaya koyma meselesinin, 
diğer entelektüel arayış 
mecralarında olduğu gibi 
dergilerin sürekliliğini de 
niteliğini de belirleyen asıl 
meydan okuma olduğunu 
söyleyebiliriz. 

yeniden üreten en önemli 
unsur, Batılı “bilgi”dir ve 
bu bilgi ile iletişimimizi 
sağlayan ve onu transfer 
eden yayıncıların kullandığı 
araçlar olmuştur. Gazetenin 
günübirlik ve kitabın uzun 
soluklu oluşunun yanında 
dergiye, hem günübirlikliği 
aşan hem de uzun soluklu 
olanın niteliğini belli oranda 
yerine getiren “entelektüel 
ortam” oluşturması itibariyle 
ayrı bir önem atfedilmiştir. 

Bu niteliğinden olsa gerek 
ilk örneklerden başlamak 
üzere dergiler, ortaya konulan 
düşünce hareketinin adı 
olmuş ya da bir düşünce 
hareketinin ismini taşıması 
dolayısıyla toplumsal ve 
entelektüel hareketlerle 
özdeşleşmişlerdir. 
Osmanlı’dan günümüze, 
Servet-i Fünun, Genç 
Kalemler, İştirakiyyun, 
Aydınlık (Dr. Şefik Hüsnü), 
Kadro, Büyük Doğu, 
Hareket, Yön, Diriliş, 
Birikim, Dev-Yol, Dev-Sol, 
İktibas gibi kelimeler aynı 
zamanda bir düşünce 
hareketine ismini vermiş 
dergilerin adlarıdır. 
Burada karşımıza çıkan 
ve sorgulanmaya değer 
olan, araçlara yüklenilen 
anlamın ve değerin 
neredeyse amaç kadar önem 
kazanmasıdır; yani araç-amaç 
dengesinin korunamamasıdır. 

Cemil Meriç bir derginin 
varlığını sürdürmesini savaşta 
kazanılan zafer kadar değerli 
görmektedir: 

“Kitap ve gazete... biri 
zamanın dışındadır, öteki 
“an”ın kendisi. Kitap, beraber 
yaşar sizinle, beraber büyür. 
Gazete, okununca biter. 

Kitap fazla ciddi, gazete 
fazla sorumsuz. Dergi, hür 

tefekkürün kalesi. Belki 
serseri ama taze ve sıcak bir 
tefekkür. Kitap, çok defa tek 
insanın eseri, tek düşüncenin 
yankısı; dergi bir zekâlar 
topluluğunun. Bir neslin 
vasiyetnamesidir dergi; 
vasiyetnamesi, daha doğrusu 
mesajı. Kapanan her dergi, 
kaybedilen bir savaş, hezimet 
veya intihar. 

Bizde hazin bir kaderi var 
dergilerin; çoğu bir mevsim 
yaşar, çiçekler gibi. En 
talihlileri bir nesle seslenir. 
Eski dergiler, ziyaretçisi 
kalmayan bir mezarlık. 
Anahtarı kaybolmuş bir 
çekmece.” 3

Girişte değindiğimiz ilk süreli 
yayınlara yüklenilen anlam 

ile birlikte düşünüldüğünde 
Meriç’te kitap-dergi-gazete 
üçlüsü arasında yapılan 
bu mukayese heyecan 
uyandırmakla beraber, 
dergiciliğin entelektüel ve 
kültürel alana katkısındaki 
kimi zaafları üzerinde 
duracağız. 

Siyasal-ideolojik 
konumlanmasının ötesinde 
medya, doğası gereği bilgi 
ve düşünceyi taşımada 
sınırlayıcıdırlar. Dergi, gazete, 
televizyon doğalarından gelen 
belli koşulları entelektüele 
dayatırlar. Belli “karakter”lik 

yazı talebi, saniyelerle 
sınırlandırılmış düşünce 
açıklaması bu araçların 
yöneticilerinin yazarlara 
dayattıkları ilk kuraldır. 
Sipariş üzerine yazılan yazılar 
ve kamusal görünürlüğün 
cazibesi, hemen hemen her 
konuda yazma cüretkârlığı 
da “karakter” meselesini 
düşüncenin niteliği hâline 
getirebilir. 

Kamusal görünürlüğün 
bir varoluş kriteri hâline 
dönüşmekte olduğu 
günümüzde dergi dâhil 
medya, “şöhreti fethe 
koşan bir aydınlar ordusu” 
gerçeğini de pekiştirmektedir. 
Akademik ya da değil kariyer 
süreçlerini aşmak, entelektüel 
ve toplumsal ortamı 

oluşturan zeminlerde var 
olabilmek, baş döndürücü 
hızla akan gündeme 
ille de not düşmek gibi 
kaygılarla şekillenen dergi 
veya gazeteye “makale” 
yetiştirme, yazılan metinleri 
yayımlatan “ilişki ağı”na 
girme çabaları da bu 
bağlamda hatırlanmalı ve 
etraflıca tartışılmalıdır. 

Nitelikli bir zihin ve 
yılların birikimini taşıyan 
entelektüeller, uzun soluklu 

üretilebilecek “Eser”lere 
zaman ayır(a)mamaktadırlar. 
İndirgemecilik tehlikesini 
taşımakla beraber, bu suçun/
sorunun büyük ortaklarından 
birinin bir form ve araç olarak 
dergi olduğu kanaatindeyim. 

Gazete zaten düşünce 
hayatı ve entelektüellikle 
fazla ilişkilendirilmeden 
malumat düzeyinde 
tüketilen bir araç iken dergiye 
yüklenilen anlamın farklılığı 
doğrudan düşünce dünyası 
ve entelektüel çabalar ve 
arayışlar temelinde özel 
bir konumdadır. Gündelik 

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

*Yrd. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz 
Marmara Üniversitesi 

İletişim Fakültesi

Makale Makale
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Matbuat alemine ve TÜRDEB 
ailesine yeni katılan Sade 
Soda hakkında derginin Genel 
Yayın Yönetmeni Hilâl Furkan 
hanımefendi ile konuştuk. 

Sade Soda nasıl bir dergi 
olacak? Gençlerin yazdığı 
bir dergi mi? Gençler 
okusun diye hazırlanmış bir 
dergi mi? Yetişkinlerin de 
çaktırmadan okuduğu bir 
dergi mi?

Sade Soda, köklü çınarlar 
ile filizlenmeye müsait 
tohumların birlikte nefes 
aldığı bir yeşil alan sunmak 
istiyor okuyucuya. 

Fikirlerimiz fazlaca dönüşüme 
uğradı malumunuz. 
Bilgi elimizin altında 
mevcut fakat ne onu nasıl 
kullanabileceğimizi biliyoruz 
ne de bu kadar bilgiden 

yaşanılası bir yol haritası 
çizebiliyoruz kendimize. 
Orta yaşa, ağır aksak da 
olsa patikalardan, dikenli 
yollardan ulaşanlarımız 
bu yön kaybı ile çok şey 
kaybetti. Belki biz de bu gruba 
dâhilizdir. 

Hiçbirimiz için baby shower 
partileri yapılmadı gerçi, 
ilkokulda kariyerimiz 
çizilmedi; yapacağımız 
meslekler “psikolojik” 
açlık sınırının altında kalan 
kazançlar sundu, kafelerde 
dirsek çürütmedik, kaloriferli 
evlerde büyümedik, hafta 
sonu dershanelere gitm edik 
vs. Bizim tecrübelerimiz 
modern hayata karşı biraz 
alaylı kaldı. Şimdi daha 
donanımlı ve kendisinden 
daha fazla şey beklenen 
bir nesil geliyor. Biz bu 
gençlere bizim kulağımıza 

fısıldanmayan şeyleri bağıra 
bağıra anlatmak istiyoruz. 

Sodayı “gaz alan” bir 
meşrubat olarak biliriz. Oysa 
derginiz “İlk günkü gazla…” 
diyerek okurlarını gaza 
getirmek gibi bir amaç da 
güdüyor galiba... Öyle midir?

Mottomuz olan “İlk günkü 
gazla...” ifadesi hangi iş üzere 
olursak olalım en büyük 
motivasyon kaynaklarından 
biri olan heyecanımızın 
kaybolmaması adına hem 
okuyucu hem de kendimiz için 
düştüğümüz bir nottur. 

Derdimiz edebiyat yapmak 
değil. Biz hayatın eşiğinde 
fazlaca beklemiş ve çok 
şey kaybetmiş gençler 
istemiyoruz. Gençlerin, 
kendini genç hissedenlerin, 
belki de hayattaki yönünü 
kaybetmiş ve iyi bir kılavuz 
arayan herkesin öğrendikleri 
ama kendilerine yetmeyen her 
şeyin üzerine bir sade soda 
içip rahatlamalarını ve yeni 
bir başlangıç için bismillah 
demelerini istiyoruz. 

Zihinleri ve gönülleri çelen 
pek çok ayartıcı dünyevi 
meşgale varken gençlerin 
“insanlık adına” harekete 
geçmesi için nasıl ve ne 
şekilde gaza getirilmeleri 
gerekiyor sizce? 

Gençleri Harekete Geçiren 
Dergi Sade Soda 
Yayın Hayatına Atıldı

Bizim için bu anlamda önce 
özgüven geliyor. İnsanlık 
adına harekete geçmeyi 
istemek o kadar büyük 
bir amaç ki bunun altında 
ezilmeyecek bir “yapabilirim” 
fikri yatmalı. Biz bu 
amaçla dergimizi gençlerle 
çıkarıyoruz. Mutfağımız 
için yaş sınırımız otuz beş 
ve çoğu da Türkiye’nin en 
iyi üniversitelerinde okuyan 
değerli gençler. 

Bilirsiniz, ÖNDER (İmam-
Hatip Okulları Mezunları ve 
Mensupları Derneği) 
gibi köklü kurumları 
temsil eden çoğu 
dergi ya da yayının 
mutfağı kurumdaki 
görevlilerden oluşur ve 
o görevliler noktasından 
virgülüne kadar her 
şeye karışır. ÖNDER 
Genel Başkanımız 
Halit (Bekiroğlu) abi 
bu anlamda bize hiç 
karışmadı. “Bırakalım 
gençler bildikleri gibi 
yapsınlar.” dedi. Bu 
çok büyük bir özgüven 
sağladı mesela bize. 

Biz de aynı şekilde, 
dergimize yazı gönderen 
herkese dönüş yapıyor, 
heveslerinin kırılmasını 
asla istemiyoruz. Düşe 
kalka da olsa bir şeyler 
başarabileceğine inanan 
gençler çıksın, gayretlensinler 
ama gerekli donanıma da 
sahip olsunlar diyoruz. 
Tabii tek başına özgüven de 
kocaman ve her an patlamaya 
hazır bir balondan ibarettir. 
Dergimiz bu anlamda hem 
gaza getiriyor hem de o ilk 
adımdan sonrası için gerekli 
olan altyapıyı sunmaya 
çalışıyor.

Gençlik göreceli bir 
kategori... Kendisini genç 
hissetmeyen pek çok 
delikanlı, hanımefendi ya 
da yaşını başını aldığı hâlde 
kendisini genç kabul edip 
öyleymiş gibi davranan bir 
yığın insan da var. Sade 
Soda’nın genç tanımı nedir? 

Geçtiğimiz günlerde, 
İstanbul’un çirkin betonları 
arasına sıkışmış semt 
parklarından birinde, 
yaşını başını almış bir teyze 
gördüm, kedilerle sohbet 

edip çocuklarla oynuyordu. 
Aynı parkta banklardan 
birine oturmuş üstü başı 
kirlenmesin diye oyun 
oyna(ya)mayan ve annesinin 
yanından ayrıl(a)mayan minik 
bir kız da vardı. Gençlik biraz 
ruh işi galiba... Bu ruhu ya 
okullarda ya da baskıcı anne 
babalar yüzünden evlerde 
kaybediyoruz. İşte maksat 
bu ruhu besleyebilmek, bu 
ruhta açan çiçekleri her daim 
sulamak olsa gerek. Sade 
Soda’nın bahçesinde kimin 

koşup oynayacağı, kimin de 
ağır abi/abla takılacağı ise bir 
sır. Onun cevabı okuyucuda 
saklı.

Sade Soda’nın pek çok 
sayfasında QR kod linkleri 
görüyoruz. Bu linkler okuru 
kimi zaman bir videoya, kimi 
zaman da sanal ortamdaki 
başka bir içeriğe taşıyor. Bu 
kodları kullanmaya neden 
ihtiyaç duydunuz? Geri 
dönüşler nasıl? 

Bu konuda çok olumlu 
dönüşler alıyoruz. Bazen 
öyle oluyor ki konu 
sayfalardan taşıyor. 
Elimizden gelse on sayfa 
yazarız ama malum, 
konunun ilgilisi olan 
var olmayan var. Biz de 
yazıyı okuduktan sonra 
beyninde ampul yanan 
okuyucuları bir linkin 
köprüsünden geçirip 
güvenilir kaynaklara 
yönlendirmeye 
çalışıyoruz. “Bir de 
Buradan Bak” diyoruz 
onlara. 

Önümüzdeki sayılarda 
ele almayı planladığınız 
konular nelerdir?

Şu an ikinci sayının hazırlıkları 
bitmek üzere. Bu sayımızda 
eğitim sorunlarını tartıştık. 
Eğitimin dijital dönüşümünü, 
neden bir türlü İngilizce 
öğrenemediğimizi, müfredat 
dışı kalabilmeyi, okullarda 
öğretilmeyen şeyleri ve daha 
başka bir sürü şeyi konuştuk. 
Gençleri ilgilendiren ne 
varsa, neye dikkat çekmek 
istiyorsak çekinmeden 
onları konuşmaya da devam 
edeceğiz inşallah.

SöyleşiSöyleşi
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Dergilerin Dergisi’nin ilk 
sayısında mütevazı bir soru-
cevap çalışması yaptık Bu 
çalışmada dergicilerimize 
bu işe nasıl başladıklarını, 
dergilerinin baskı ve satış 
rakamlarını, kendi dergileri 
dışında Türkiye’den ve dünyadan 
hangi dergileri takip ettiklerini, 
logolarını kimin tasarladığını, 
en sevilen yazarlarını, bir sohbet 
mekânlarının olup olmadığını ve 
Dergi Fuarına ilişkin görüşlerini 
sorduk. 
Maksadımız dergi emekçilerinin 
hâlini ortaya koymaktan, 
aksayan yanları yahut meseleleri 
tespit etmekten ve başarılı 
örnekleri öne çıkartmaktan 
ibaretti. Neticede, büyük ölçüde 
gönüllük esasıyla ve amatör 
ruhla yapılan dergiciliğin, 
özündeki idealizmi yitirmeden 
nasıl profesyonel biçimde 
kotarılabileceğine dair zihne 
küşayiş veren kimi cevaplar 
elde ettik. Bu cevaplar, dikkat 
kesilmemizi gerektiren kimi 
önemli sorunları, fırsatları ve 
riskleri ortaya koymaktadır.
Her soru-cevap faslı sübjektiftir. 
Soruların mahiyeti ya da 
kapsamı farklı yönlerden 
eleştirilebilir. Bu ve muhtemel 
diğer risklerden, ileride 
yapılabilecek kurumsal düzeyde 
veri derlemeye matuf daha 
sistematik çalışmalar için (en 
azından müsademe-i efkâr 
düzeyinde) cesaretlendirme 
potansiyeli göz önünde 
bulundurularak sarfı nazar 
edilmiştir.  
Okuduğunuz yazıda, 
sorularımıza verilen cevaplardan 

yola çıkarak birkaç hususa 
değinmekle iktifa edilecektir. 
Umulur ki burada ana hatlarıyla 
yaptığımız değerlendirmeleri 
daha geniş ölçekte her dergi 
ekibi kendi içinde ve bütün 
dergiler kolektif olarak 
gerçekleştirsin ve daha nitelikli 
bir dergicilik anlayışı geliştirme 
konusundaki adımlarımızın 
temposu bu sayede uyum 
kazansın.
Rakamlar -aslında- ne söyler?
Sorumuza cevap veren 
dergilerimizin ortalama baskı 
adedinin 3.500 civarında olduğu 
görülmektedir. Dergilerimizin 
satışlarının ise baskı sayılarının 
gerisinde kaldığı anlaşılmaktadır. 
Öte yandan ücretli net satış 
ve özellikle abone sayılarının 
belirtilmemiş olması, bu 
konuda yeterince fikir edinmeyi 
güçleştirmektedir. Bir diğer eksik 
veri de satışların ne kadarının 
derginin basıldığı şehrin dışında 
gerçekleştiğidir. Üzerinde fiyat 
belirtilse bile promosyon olarak 
dağıtılmak üzere “gözden 
çıkarılan” dergilerin miktarının 
bilinmesi de tablonun daha net 
anlaşılmasını sağlayacaktır. 
Dergilerin baskı adedinden 
ve satış rakamından öte 
ve çok yönlü bir etki sahası 
olduğu gerçeğini göz ardı eden 
bir yaklaşım, hiçbir dergici 
tarafından tasvip edilemez. 
Üstelik yakın dönem yayıncılık 
tarihimiz, az basılan ve satılan/
dağıtılan pek çok derginin çok 
basan ve satılan/dağıtılan 
dergilerden daha güçlü bir 
misyon ifa edebildiğinin sayısız 
örneğiyle doludur. Öte yandan 

baskı ve satış konusunu bir 
tür itibar nişanesi olmaktan 
ziyade profesyonel nitelikte bir 
pazarlama meselesi olarak ele 
almanın zarureti de ortadadır. 
Dağıtım ve satış noktalarına 
ilişkin tekellerin ve büyük 
boşluğun olumsuz etkisi bir 
yana pek çok dergi açısından 
abonelik sistemini sağlıklı bir 
şekilde yürütmekte sıkıntı 
yaşandığı bilinmektedir. Ayrıca 
daha geniş kitlelere temas etme 
konusunda dergiler arasında 
“bir tür tereddüt” yaşandığı da 
görülmektedir. Oysa “Dergiler 
az okunuyor!” klişesi tıpkı 
“Türkiye’de kitap okunmuyor!” 
klişesi kadar bayattır. Mesele 
okura dergiyi ulaştırmakta 
düğümlenmektedir. 
Kitabın satılan ve satın alınan 
bir nesne olmasıyla değerini 
kaybetmediği bilakis bedava 
dağıtılan yahut edinilen 
kitapların kıymetinin bilinmediği 
gerçeğinin giderek daha fazla 
insan tarafından kabul gördüğü 
bir vasatta, dergilerin -bir 
yönüyle- saygınlıklarının da 
ücretli satışlarını/aboneliklerini 
artırarak perçinleyebileceğini 
söylemek yanlış olmaz. 
Sorulara cevap veren 
bütün dergi emekçilerinin 
dergilerini okutmak için ne 
kadar özverili davrandığına 
şahidiz. Maksadımız güzel 
olduğuna yürekten inandığımız 
yazıları ve söyleşileri, harika 
çizimleri, fotoğrafları ve sayfa 
tasarımlarını daha fazla insanın 
istifadesine sunmak değil 
midir? Öyleyse baskı sayımızın 
artması, en azından ortalamanın 

Bir Soru-Cevap 
Faslının Düşündürdükleri Yahut 
Dergiciliğimizin Güncel Meseleleri
İbrahim Şamil Köroğlu

üzerinde olması için çaba sarf 
etmeliyiz. 
Bu nicelik konusunun hem 
dergilerin yazar kadrosunun 
hem de okurun niteliğine bağlı 
çift yönlü bir mesele olduğunu 
akıldan çıkarmayalım. Yine 
de dergiyi doğru kanalları 
kullanarak gerçek okuruna hem 
de bedeli karşılığı ulaştırmanın 
türlü yollarını bulup 
uygulayacak bir iradenin her 
dergi bazında ortaya konulması 
zarureti orta yerde duruyor. 
Yeni medya teknolojilerinin 
sağladığı katkıların, baskı 
ve tasarım maliyetlerinin 
düşmesinin ve kargolama 
seçeneklerinin çoğalmasının 
sunduğu fırsatların da göz ardı 
edilmemesi gerekmektedir. 
Dergi Fuarı rüştünü 
ispatlamıştır
Dergicilerimizin Dergi Fuarına 
ilişkin yaklaşımının genel olarak 
olumlu olduğu söylenebilir. 
Bütün yorumların birleştiği 
“Dergi Fuarının Artıları” ise şu 
şekilde özetlenebilir:
1. Her dergi ekibinin kendi 

içinde kaynaşması ve eğitimi
2. Tanıtım faaliyeti ve yeni 

okurlarla buluşma 
3. Mevcut okurlarla doğrudan 

temas
4. Dergi ekiplerinin başka dergi 

ekiplerini tanıması
5. Tecrübe paylaşımı
6. Uluslararası dayanışma
7. Dergi ekiplerinin görsel 

tasarım ve içerik tercihleri 
bakımından farkındalık 
kazanması

8. Yeni fikirler ve projeler için 
motivasyon

9. Satış ve abone çalışması

Uluslararası hüviyet kazanan ve 
marka değerini her yıl artıran 
Dergiler Fuarı’nın TÜRDEB 
yönetimlerinin ve katılımcı 
dergilerin samimi gayretleriyle 
rüştünü ispatladığı söylenebilir. 

Bundan sonra gündemimiz, fuar 
işletmeciliği ve katılımcı profili 
bakımından bu organizasyonu 
daha ileriye götürecek doğru 
hamleleri planlamak ve 
uygulamak olmalıdır. Örneğin 
verilen cevaplardaki fuar 
etkinliklerine ilişkin vurgunun 
zayıflığı, Dergi Fuarının cazip 
ve ses getiren etkinlikler 
konusunda kendisini geliştirmesi 
gerektiğine işaret etmektedir. 
Fuardaki katılımcı dergi 
sayısının her sene artması* 
sevindirici olmakla beraber 
Sirkeci Garı’nda fuar için 
ayrılan alanın stant sayısını 
sınırlaması, başvuruların belirli 
bir aşamada reddedilmesine 
sebep olmaktadır. Dergi Fuarının 
yer konusundaki bu sınırlılığı 
aşarak farklı sahalardan ve 
renklerden daha fazla derginin, 
-henüz TÜRDEB üyesi olmasalar 
bile- fuara katılmasının 
sağlanmasının, fuarın cazibesini 
artırabileceği söylenebilir. 
Fuar organizasyonun 
uzman bir şirket tarafından 
yapılmasının avantajlarının ve 
dezavantajlarının da masaya 
yatırılması gerekmektedir. 
Diğer Hususlar, Kısa Kısa…
Bu yöndeki sorumuza cevap 
veren dergicilerimizin 
genel itibariyle yurt dışı 
dergilerle irtibatının sınırlı 
olduğu görülmektedir. Bu 
durum, iletişim imkânlarının 
çeşitlendiği, lisan bilgisinin 
eskisi kadar bariyer olmadığı 
günümüzde dergilerimizin 
“sınırları aşabilmesi” 
bakımından önemli bir eksikliğe 
işaret etmektedir. TÜRDEB’in, 
üye dergilerin yurt dışı dergilerle 
ilişkilerini düzenli hâle getirecek 
Dergi Fuarı ile sınırlı kalmayan 
uzun erimli adımlar atması 
gerekmektedir. 

***
Dergicilerimizin “ücretini 
vererek” farklı dergileri 

takip etme noktasında 
alışkanlıklarının zayıf olduğu 
görülmektedir. Derginin satılan 
ve satın alınan bir nesne olarak 
bizzat dergiciler tarafından 
kabul görmemesinin yaygın 
bir zaaf olup olmadığı ve 
varsa böyle bir zaafın nasıl 
giderilebileceği açık yüreklilikle 
tartışılmalıdır. 

***
En kişisel sorumuz, “Dergilerle 
ilgilenmek (okumak anlamında) 
sizde nasıl başladı? Dergiciliğe 
nasıl başladınız?” şeklindeydi. 
Gelen cevaplardan her 
dergicinin kendine özgü 
olmakla beraber kimi yönlerden 
ortaklaşan bir dergicilikle 
buluşma hikâyesinin olduğu 
anlaşılmaktadır. Fanzinlerin ve 
amatör dergiciliğin profesyonel 
dergicilik için vazgeçilmez bir 
basamak işlevinin olduğu bir kez 
daha görülmüştür. 

***
En sevilen yazarlara 
ilişkin soruya, dergiciliğin 
kolektif niteliği göz önünde 
bulundurulduğunda belirli 
bir mesafeyle yaklaşılması 
anlaşılırdır. Hemen her dergi, 
kadrosunu güçlendirerek 
dinamizm kazanmaya ve 
genişlemeye çalışmaktadır. Öte 
yandan yazı istikrarı; dergiyi ve 
okuru sürüklemek bakımından 
kimi isimlerin öne çıktığı 
da aşikârdır. Soruya verilen 
cevaplarda bu bakış açısının 
hâkim olduğu varsayılabilir. 

***
Sabit bir mekânda düzenli olarak 
buluşmalar gerçekleştiren dergi 
ekipleri kadar bir mekânları 
olmayıp daha düzensiz 
şekilde buluşan ekipler de 
vardır. TÜRDEB’in hem kendi 
faaliyetleri hem de mekân 
sorunu yaşayan dergi ekipleri 
için elverişli bir buluşma/etkinlik 
adresi oluşturmasının bir ihtiyaç 
olduğu söylenebilir.

* Dergiler Fuarına yıllara göre katılan dergi sayıları: 2010 (55), 2011 (70), 2012 (98), 2013 (110), 2014 (118), 2015 (165), 2016 (210)

AnalizAnaliz
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Düşünce Dünyamıza Katkısı 
Büyük Bir Hamle: Girişim Dergisi 
Gürsel Tanrıverdi

Girişim Dergisi 1985 yılı Ekim 
ayında Mehmet Metiner’in 
yayın yönetmenliğinde yola 
çıkar. Bu yeni dergi, tek 
renkliliğe boyanma çabasına 
karşın çok boyutluluğu 
sergilemek, sorunlarımızı 
Müslümanca bir bakış açısıyla 
tartışmak, tek sesliliği, 
tek boyutluluğu aşmayı; 
toptan kabul veya toptan 
red mantığını terk edip, 
doğrunun, hakikatin sesi olma 
iddiasıyla yola koyulan bir 
anlayışla dergicilik serüvenine 
girdiğini beyan eder ve 
bismillah der. Derginin 
kadrosunda; Hüseyin Okçu, 
Mehmet Metiner, Celalettin 
Vatandaş, Ahmet Dülger, 
Abdurrahman Dilipak, Ali 
Bulaç, Ali Ünal, Ahmet Kekeç, 
Cihan Aktaş, Bülent Sönmez, 
İlhan Işık, Ebubekir Sifil, Arif 
Kingir, Atasoy Müftüoğlu, 
Yaşar Kaplan ve daha birçok 
isim bulunmaktadır. 

Hiçbir şahsın, hizbin, 
cemaatin, grubun, partinin 
dergisi değildir Girişim; 
yani hiçbir yapının yanında 
olmadığı gibi karşısında da 
değildir. Bu tavrını “gruplara 
değil, grupçuluğa karşıyız”  
şeklinde formüle eder. 80’li 
yılların ikinci yarısında böylesi 

bir tavırla yola çıkan bir 
dergiyi elbette hiç de kolay bir 
gündem beklememektedir.

Düşünen, araştıran, 
sorgulayan bir okuyucuya 
hitap etme iddiasıyla yola 
koyulan ve “emr-i bi’l ma’rûf 
ve nehy-i anil münker” 
anlayışını gözeten bir dergi 
olduğunu daima vurgulayan 
Girişim, okuyuculardan pasif 
kalmamalarını, bilakis uyarıp 
ikaz edici ve eleştirel yazılarla 
dergiye aktif katılımlarını 
talep eder. 

Bir yorum-düşünce dergisi 
olan Girişim, haber, inceleme, 
araştırma, deneme, eleştiri 
türlerinde makalelere 
de kucak açar. Türkiye ve 
İslam dünyası başta olmak 
üzere evrensel meseleleri 
odağına alır. Girişim’in ilk 
kapak dosyasının “Seks 
Çılgınlıklarının Faturası: 
AIDS” başlığını taşıması bu 
bakış açısını örnekler.

Girişim, yayımlandığı 
dönemde Müslüman 
gençliğin ilgi odağı olmayı 
başarmış bir dergidir. 
Girişim’in yazarları ağırlıklı 
olarak Türkiye’deki İslami 
oluşumları irdeleyip 
sorunları üzerine kafa 

yormakla beraber, Filistin, 
İran devrimi, Afganistan 
direnişi, Müslüman 
Kardeşler ve Afrika ile ilişkili 
meselelerle de yakından 
ilgilenmiş, bu konularda 
haberlere ve yorumlara da 
imza atmıştır. Girişim’in 
SSCB’nin ve ABD’nin İslam 
coğrafyasındaki işgal 
süreçlerini yakından takip 
etmesi dikkate değerdir.

Elbette salt bir üniversite(li) 
dergisi olarak görülemez 
Girişim, lâkin üniversite 
gençliği, hiç şüphesiz derginin 
en önemli okuyucu/hedef 
kitlesini oluşturmuştur. 
Girişim’in, o yıllarda yeni 
yeni köpürtülmeye başlanan 
başörtüsü sorununun 
eleştirilmesi başta olmak 
üzere, üniversite gençliğinin 
sesi olmasının bu ilgideki 
payı büyüktür. Girişim’in 
sayfalarında kendisine yer 
bulan, Kemal Öztürk’ün 
“İslami Hareket ve Gençlik” 
gibi başlıklar taşıyan forum ve 
söyleşileri bu anlamda dikkat 
çekicidir. Forum’da soruları 
cevaplayanlar arasında 
Mehmet Belenkuyu, İbrahim 
Öcal, Kemal Subaşı, Fevzi 
Zülaloğlu, Halit Gülmez, 
Mehmet Öztürk, Mahmut 

Abacı, Abdurrahman Erçetin, 
Mümtaz Uğur Küçüker, 
İbrahim Erkan, Halil Akgün, 
Fuat Çağlar, Mücahit 
İslamoğlu, Yaşar Bıçakçı, M. 
Hanefi Yılmaz gibi isimler 
dikkat çeker. 

Girişim’in kapak konularından 
sadece bir kısmına bile göz 
attığımızda, derginin ne 
denli kuşatıcı bir perspektife 
ve eleştirel bir bakış açısına 
sahip olduğunu görmemiz 
mümkündür: 

AIDS / İrtica Söylemi / 
Afganistan / Gençlik / Hama 
Katliamı / ABD ve SSCB 
İşgalleri / Bediüzzaman 
/ Başörtüsü / ABD’nin 
Körfeze Müdahalesi / 
Güneydoğu ve PKK Sorunu 
/ Başörtüsü Direnişi / 
Fethi Yeken ve Said Havva 
Röportajları / Kâbe Katliamı 
/ Mamak Direnişi ve Hüseyin 
Kurumahmutoğlu’nun 
Şehadeti / Suriye İhvanı 
ve Bölünmesi / Tunus 
İslami Hareketi ve İdamlar 
/ Afganistan Mücadelesi 
ve Bölgeden İzlenimler / 
Gazze Direnişini Selamlayan 
Yazılar / Şeyh Said Şaban’la 
İslam Dünyası Üzerine / 
İmam Humeyni’nin Taziyesi 
/ Şeyh Said Kıyamı Dosyası 
/ Adnan Hoca’nın Gerçek 
Yüzü / Siyonizmin Çengelinde 
Kürt Sorunu / Azerbaycan 
Meselesi / Halepçe Katliamı 
/ Türkiye’de İslami Hareket / 
İslami Vahdet / Aydın-Ulema 
/ İslami Harekette Gençlik / 
DGM Süreçleri

Yüzlerce konu etrafında 
etraflı tartışmalara yer veren 
bir dergi olarak düşünce 
hayatımıza enerji katan 
Girişim, Ekim 1985’te adım 
attığı matbuat âlemini 
Eylül 1990’daki 60. sayısıyla 
terk etmiştir. Girişim’in son 
sayısında Abdurrahman 
Dilipak’ın düştüğü şu notlar 
derginin bâki kalan bu 
kubbede nasıl da hoş bir sadâ 
bıraktığının açık ifadesi olarak 
dikkat çeker: 

“(…) Para yok, insanımızın 
alım gücü düşük, dağıtım 
imkânları sınırlı ve çoğu 
birbirinin benzeri olan 80 
kadar dergi… Girişim’in 
bunların arasında ayrı bir 
yeri vardı. Tam bağırma 
vakti iken susmak niye, diye 
geçiyor içimden. (…) Dergiler 
genelde misyoner bültenlerini 
andırırlar, çoğu zaman. 
Girişim böyle bir çizgiden, 
hızla Müslümanların geneline 
talip olma çizgisinde bir yere 
geldi. Katılmadığımız fikir ve 
düşünceler de olsa, değil mi 
ki aynı şeye iman ediyoruz… 
Hatta bizim gibi inanıp 
düşünmeseler bile, değil mi 
ki hak olan bir mesele var 
ortada. Pazarlıksız ve tavizsiz 
olarak mazlumun, haklının 
yanında olmak işi zor ve 
yürek isteyen bir erdem… 
Girişim bunu başarabilen az 
sayıda dergilerimizden biri 
idi. Profesyonel bir çizgiye 
yakın başarı ile sürdürdüğü 
yayınını, her zaman amatör 
bir ruhla genç tutmayı 
bildi. Şimdi Amerika’nın 
Arap yarımadasına asker 

çıkarttığı, İran ile Irak 
arasında savaşın kesin 
olarak bitip Ortadoğu’da 
yeni dengelerin oluşmaya 
başladığı bir zamanda, 
Girişim’i yanı başımızda 
bulmamak gerçekten 
bir eksiklik.”Girişim’in 
arşivini inceleyen herkes 
Müslümanların beş yıllık 
aktüel serüveni hakkında 
önemli bilgilere sahip 
olacaktır. Bu manada 
Girişim’in serüveni bizim de 
serüvenimizdir. Bağımsız bir 
İslamcı düşünce derginin, 
sırtını herhangi bir gruba, 
güce, unsura ya da yapıya 
yaslamadan 5 yıl boyunca 
60 sayı çıkabilmesi, 
Türkiye şartlarında hiç de 
küçümsenemeyecek bir 
başarıdır. 

Girişim Dergisi Künyesi: 

Sahibi ve Yazı işleri Müdürü: 
Arif Kingir

Yayın Yönetmeni: Mehmet 
Metiner

Yayın Kurulu: Mehmet 
Metiner, İhsan Nur, Ahmet 
Kekeç, Fuat İnci, Serap Yavuz, 
Hüseyin Okçu, Arif Dülger, 
Ahmet Cemil Karasaç, Arif 
Kingir, Celalettin Vatandaş 

Haber Yorum Röportaj: İhsan 
Nur, Abdullah Altay, Yusuf 
Sancak, Fuat İnci, Arif Dülger, 
A. Cemil Karasaç 

Kültür Sanat: Hüseyin 
Yorulmaz, Neşet Günel 

Yazının devamı nasipse
 gelecek sayımızda.
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Katı Dergi: 
Tembellik ve Entelektüellik 
Arasında... 
Taşrada entelektüel bir 
ocak olma niyetiyle yola 
çıkan ve buharlaşmamaya 
azami gayret sarf eden 
bir ekibin emek verdiği, 
Kırklareli merkezli Katı 
Dergi yayın yönetmeni 
Kadir Metin Akbaş ile 
konuştuk. 

Katı Dergi nasıl gidiyor?

“Katı olan her şey 
buharlaşıyor” mottosu ile 
yayımladığımız dergimiz 
şimdilik iyi gidiyor. Katı 
Dergi Kırklareli merkezli ve 
ekibimizin çoğunluğunu da 

Kırklareli Üniversitesinde 
çalışan akademisyenler 
oluşturuyor. İstanbul, 
Ankara, Trabzon, Rize 
gibi şehirlerden de yazan 
dostlarımızın olduğunu 
vurgulayalım. 

Hayal ettiğimiz formatı 
uygulamaktan ziyade 
gücümüzün yettiği formatı 
uygulamak durumunda 
olduğumuz için ilk sayıdan 
bu tarafa aynı formdayız. 
Şu ana kadar 40’a yakın 
ismin yazısını yayımladık. 
Her sayımızda ortalama 
12-15 civarında yazıya 

yer verdiğimiz 
düşünülürse 
tempomuzun gayet 
yerinde olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Hedeflediği okur 
kitlesine ulaştı mı 
derginiz? 

Hedef kitlemiz 
öncelikle 
Kırklareli’nde 
ikamet eden 
okuryazar, 
entelektüel kitle ile 
İstanbul ve Ankara 
başta olmak 
üzere Türkiye’nin 

birçok şehrindeki kafa 
dengi ahbaplarımızdır. 
Hedeflediğimiz bu okur 
kitlesine tam manasıyla 
ulaştığımızı ise maalesef 
söyleyemeyiz. Bunda 
bizim tembelliğimizin 
yanı sıra hedef kitlemizin 
vurdumduymazlığının da 
payının olduğunu ifade 
edelim. Şimdilik derinden 
ve yavaştan ilerliyoruz. 
Umarız en yakın zamanda 
hedef kitlemize tam 
anlamıyla ulaşırız.

Katı’nın sadece 
meraklısının eriştiği bir 
dergi olmanın ötesine 
geçmek için ne tür 
gayretleri var?

Öncelikle yazar 
çeşitliliğimizi artırmayı 
hedefliyoruz. Bunu 
yaparken de ilk 
sayımızda sözünü 
ettiğimiz/verdiğimiz 
buharlaşmamaya azami 
gayret sarf ediyoruz. 
Tabii dergimizin herkese 
ulaşma, herkesin beğenisini 
kazanma gibi bir derdi 
olmadığı için meraklısına 
dergi çıkarmayı daha çok 
önemsiyoruz.

Dergiye ilişkin aldığınız en 
anormal tepki ne oldu?

İsmine dair çok sayıda 
tepki aldık. “Neden Katı?” 
cümlesini çok duyduk. 
Alışılmışın dışında bir isim 
olduğu çokça söylendi. 
Tabii ismin bir hikâyesinin 
olduğunu söyleyerek bu 
tarz tepkilere gerekli cevabı 
vermeye çalışıyoruz. Bu 
hikâyeyi merak edenler 
katidergi.com adresini 
ziyaret edebilir.

Katı, yerel düzeyde 
bir farkındalık ve 
dayanışma oluşturdu 
mu? 

Katı Dergi, taşrada 
entelektüel bir ocak 
olma niyetiyle çıkıyor. 
Kırklareli’nde aynı 
idealleri/ hayalleri/ 
dertleri paylaşan 
insanların bir araya 
gelmesi ile hayat buluyor. 
Hâliyle dergimize hem 
şehrimizin hem de bu 
şehirde ikamet eden 
entelektüel kalemlerin 
havasının sinmesini 
istiyoruz. Bir ayağımızın 
daima bu şehirde 
kalmasını ama diğerinin 
ülkeler, coğrafyalar 
dolaşmasını arzuluyoruz. 
Şimdilik İngiltere’den 
ve İskoçya’dan yazan iki 
yazarımız var…

Derginin kendisiyle ve 
sitesiyle ilgili ne tür 

geliştirmeler yapmayı 
planlıyorsunuz?

Sayfa sayımızı artırıp daha 
ele avuca gelmek gibi bir 
niyetimiz var. Sitemizi 
de daima güncel kalacak 
şekilde geliştirmenin 
peşindeyiz.

Önümüzdeki sayılarda 
ele almayı planladığınız 
konular nelerdir?

Katı Dergi, ilk sayıdan 
bu yana güncel hayatın 
sosyolojisini yapmaya 
gayret sarf ediyor. Şu 
ana kadar “televizyon”, 
“futbol”, “tatil”, “mekân”, 
“dost” temalı sayılar yaptık. 
Önümüzdeki sayılarda da 
“müzik”, “gurbet”, “okul”, 
“dizi” sayıları yapmayı 
istiyoruz. Tabii tüm bunlar 
nasip işi… 

SöyleşiSöyleşi

http://www.katidergi.com
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Yakın tarihimizin kuşkusuz 
en önemli vakası olan 15 
Temmuz Darbe Girişimi, 
matbuat âleminde de 
geniş yankı uyandırdı. 
TÜRDEB bünyesindeki 
dergiler de 15 Temmuzu, 
öncesini ve sonrasını 
ele alan farklı türlerde 
yazılarla etrafı bir şekilde 
ele aldı ve almayı da 
sürdürüyor. 

Dergiler Dergisi olarak 
Türkiye’nin yaşadığı bu 
sarsıcı girişime ilişkin 
dergilerimizde yayımlanan 
yazılara yönelik bir 
dizin çalışması yapalım 
istedik. Amacımız dergiler 
bakımından 15 Temmuz 
dolayısıyla oluşan 
literatürün boyutlarını 
gözlemlemek ve ileride bu 
vaka hakkında çalışacak 
araştırmacılara bir katkı 
sunabilmektir. 

Aşağıdaki dizin, 
TÜRDEB bünyesinde 
yaptığımız çağrıya yanıt 
veren on sekiz dergi * 

tarafından gönderilen1 

içerik listelerinin 
birleştirilmesiyle elde 
edilmiş toplam 154 
farklı yazının künyesini 
içermektedir. Katkı sunan 
dergilere şükranlarımızı 
sunuyoruz. 

“15 Temmuz Darbe 
Girişimi” konulu yazıların 
künyelerini dizinlemeye 
devam edeceğiz. Katkı 
sunmak ve katkısını 
sürdürmek isteyen 
bütün dergicilerimizin 
mevcut dizin mantığını 
gözeterek içeriklerinden 
bizi haberdar etmesini 
istirham ediyoruz.

MAKALE / HABER-
YORUM / ANALİZ

Abak, A. (Eylül 2016). 
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Akçay, Y. (Ağustos 2016). 
NATO Kafa NATO 
Mermer. Dil ve Edebiyat, 
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İlkadım, 339. s. 40-41.

Hacımelek, A. (Temmuz-
Ağustos 2016). 
Özyurdunun İşgalcisi: 
Yeniçeri Kafası. Furkan, 
54. s. 44-48.

Helvacı, İ. (Ekim 2016), 
Nerede Kalmıştık? Lâ 
Dergisi, 5. s.15.

İlbak, Ü. (Ağustos 
2016). Aklı ve Kalbi 
Devşirilmişlerin Darbesi. 
Dil ve Edebiyat, 92. s.7-10.

İlbak, Ü. (Ağustos 2016). 
Tanklara ve F Serisi 1 
Dolarlıklara Karşı. Dil ve 
Edebiyat, 92. s.15-16.

İlbak, Ü. (Eylül 2016). 

Türkiye’nin Yıldızının 
Parladığı An. Dil ve 
Edebiyat, 93. s.4-9.

İzgi, M. (Temmuz-Ağustos 
2016). İşgalci ABD Askeri 
Kendine Vatan Arıyor. 
Furkan, 54. s. 62-64.

K., Faruk Ömer. (Eylül 
2016). Kesin İnançlılar. 
Ayraç, 83. s 4-5.

Kaymakçı, D. (Eylül 2016). 
Şehide Mektup. Seyyide, 
45. s. 32-33.

Macit, F. (Eylül 2016). 
Ömer Halisdemir. 
Dîvanyolu, 33. s. 16-20.

Malkoç, M. N. (Eylül 2016). 
Bozkırın Ortasında Bir 
Yürek Meşalesi: Beştepe 
Millet Camii. Somuncu 
Baba, 191. s. 18-24.

Men, Z. (Eylül 2016). Şehid 
Tanımı. Seyyide, 45. s. 56-
59.

Meriç, N. (Eylül 2016). 
Darbeler ve Toplum 
Mühendisliği. Seyyide, 45. 
s.36-37.

Mirzabeyoğlu, S. 
(Temmuz-Ağustos 2016). 
Ben Anadolu. Furkan, 54. 
s. 38-39.

Oktay, A. (Ağustos 2016). 
Bir Öze Dönüş Tarihi 
Olarak 15 Temmuz. Davet 
Mektebi, 19.

Oruç, M. F. (Eylül 2016). 
Osmanlı’dan Bugüne 
Darbe Girişimi ve 
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Son zamanlarda gördüğüm en iyi iki dergi kapağını seçmek aslında kendi içinde bazı zorluklar 
barındırıyor. Dergi kapakları içeriğe dair bir anlam ifade etme çabasındadır genelde, en azından 
benim zannım bu... Bu durumun dışındaki dergilerden ilki bana göre Post Öykü dergisi. 
Seçtiğim kapak da en etkileyici kapakların bu yüzden başında geliyor. 

Kapakta bir çizim var ve bu çizim hem en büyük yaramıza, hem de milletimizin yazdığı destana 
dair... Önceki sayıların kapaklarının aksine derginin kapağında çizimden başka hiçbir şey 
olmaması, dahası kapakta çizim değil de kapağın çizim olması seçimim için etkili oldu.

İkinci kapak da yine bir edebiyat dergisine ait... 

Bu kapak estetik olarak düşünülmüş, tasarlanmış, ayrıca 
emek verilmiş bir kapak değil. Teknik olarak değil; sanatsal 
yaratıcılık bakımından emek verilmiş olmadığını söylüyorum 
ki bu kapağın güzel bir kapak olmasının nedeni de zaten 
budur. 

Darbe girişimi sonrası en doğal, en doğrudan seslenişi dile 
getiriyor bu kapak. Bir bayrağın netliği ve kesinliğinde gizli 
kapağın güzelliği... En sade hâli sanatın... Ama bu sadelik 
kati ve kesin ve çok güçlü. Sokaklarda tanklar yürüyor 
dendiği zaman, analarımızın tülbentlerini bağlayıp sokağa 
çıkıvermesi gibi -düşünülmemiş, zaten o olduğu için 
düşünmeye, tartmaya, ölçüp biçmeye gerek duyulmamış-  
bir şey bu.

“BEĞENDİĞİM DERGİ KAPAKLARI” 
Güray Süngü
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