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Mehmet AYCI

Dergiciliğin kalbi, Uluslararası Dergi Fuarı (UDF) kapsamında 
sekizinci kez Sirkeci’de atıyor. 2010 yılından bu yana bir 
tanışma, istişare ve ufuk kazandırma vesilesi olan bu dergicilik 
organizasyonu, bir kez daha kapılarını açıyor. 

Siz bu satırları okurken Dünyanın ve Türkiye’nin dört 
bir yanından onlarca dergici, İstanbul’un karakteristik 
mekânlarından Sirkeci Garında hummalı bir gayretle 
dergilerini anlatmak ve başka dergileri daha yakından 
tanımak için koşturuyor olacak. Tabii dergi severler için de 
tam bir şölen havasında geçen UDF bu sene de çok sayıda 
etkinliğe sahne olacak. 

UDF her sene artan sayıda ve çeşitlilikte farklı ülkeden 
dergiciyi bir araya getiriyor. Bu sayede ülkeler ve lisanlar 
arasındaki sınırlar aşılarak çok boyutlu ve derinlikli bir 
dayanışmanın zeminini oluşturan temaslar gerçekleşiyor. 
Dergi dostlarına bu vesileyle Dünya çapında teşkilatlanma 
aşamasında olan hem beynelmilel hem de Türkçe dergilere 
yönelik iki ayrı dergicilik cemiyetinin nüvelerinin de 
yeşerdiğini müjdeleyelim.

***

UDF’nin bu seneki onur konuğu HECE. Türk edebiyatının 
amiral gemisi HECE’nin kuruluşundan bugüne kat ettiği süreci 
ve nasıl bir yere doğru seyrettiği UDF’de her yönüyle ele 
alınacak. 

Dergicilik kültürünün olgunlaştırılması gayesiyle hem 
dergiciler hem de okurlar için “saha ve zemini” elverişli 
hâle getirme gayretindeki TÜRDEB, bu seneki fuarda bir de 
“Gençlik Dergileri Çalıştayı” düzenliyor. İnşallah uzak olmayan 
gelecekte bu çalıştayın devamı niteliğinde farklı teorik 
organizasyonlara da imza atılacaktır. 

***

Dergiler Dergisi’nin (DD) bu dördüncü sayısını UDF’ye 
özel hazırladık. Nasipse gelecek sayımızda yine dergiler 
dünyasının gündemine dair konuları ele alacağız

DD’ye dergilerle ve dergicilikle ilgili yazılar gönderebilirsiniz. 
Kabul edilen ve yayımlanan yazılar için telif ödemesi 
yapılmaktadır.

Saygılarımla.
İbrahim Şamil Köroğlu
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Değerli Dergiler Dergisi 
okurları.

Tamamen dergicilik kültürü 
üzerine bir içerikle üç ayda 
bir yayınladığımız dergimizin 
Uluslararası Dergi Fuarımızın 
sekizincisine denk gelen bu 
sayısında fuar gündemi ile 
irtibatlı bir içerik hazırlayalım 
dedik. Editoryamız ve yayın 
kurulumuzla aldık bu kararı.

Fuarımızın bu seneki onur 
konuğu HECE…

Hece’nin Genel Yayın 
Yönetmenliği 
görevini yürüten 
değerli yazarımız 
Rasim Özdenören’in 
aynı zamanda nasıl 
kıymetli bir editör 
tabiatında olduğunu 
dikkatli gözler daha 
MAVERA’nın çıkış 
aşamasındaki rolünden 
biliyor. Rasim Özdenören 
öncesi edebiyat dergilerinin 
ortamı ile Rasim Özdenören 
sonrası edebiyat dergilerinin 
ortamı arasında ister istemez 
bir fark yaşanacaktır. 
Tercihini genç yazarlardan 
yana koymuş usta yazarımız 
Rasim Özdenören sanat ve 
fikir ışığını hem HECE’ye 
hem “Büyük Doğu-Diriliş-
Edebiyat-Mavera” ekolünün 

değerinin farkında olan 
tüm edebiyat dergilerine 
hem de körleşmeye teslim 
olmamış her nitelikli okura 
yayacaktır. Sadece, 40 
yıl önce yazılan “Ruhun 
Malzemeleri” bile edebiyatın, 
sanatın meselelerini zengince 
kavramak isteyecekler için 
muhteşem bir kaynak olarak 
varlığını sürdürecektir. 

VIII. Uluslararası Dergi 
Fuarımıza ana tema 

olarak Özel Sayıcılığı 
ve Dosya Dergiciliğini seçtik. 
Bu vesile ile özel sayıcılığı 
artıları ile eksileri ile hem 
dergicilerimizin hem de 
dergi okurlarının gündemine 
sokmak isteğindeyiz.

Fazla kusurlu hazırlanmış 
dergi özel sayılarıyla 

karşılaşmaktan özellikle 
rahatsız olan bir dergi okuru 
olarak özel sayılarda bazı 
hususlara dikkat edilmesi 
gerektiğine inandığımı 
belirtmek istiyorum.

Özel sayı konusu her neyse o 
konunun zengin ve doyurucu 
bir şekilde belirlenmesi şart. 
Şart ama bu yetmiyor bir 
özel sayıyı iyi bir özel sayı 
yapmaya. İçeriğin özgün 
olması da önemli... Konuyu 
başka dergiler de ele almış 
ise özel sayı olarak veya 

dosya konusu olarak; 
onların tekrarı, 
kopyası gibi bir 

duruma düşmemeli 
dergilerimiz.

Yazar kadrosuna dikkat! 
Akademisyen yazıları ile 

dolu bir özel sayı, genel 
olarak başarısız olmaya 

mahkûm bir özel sayıdır. Zira 
Türkiye’deki akademisyenler 
arasında özgün tespit ve 
tahlillerde bulunabilmeyi 
becereni bulabilmeyi bırakın; 
düzgün cümle kurabileni 
bulabilmek bile ne yazık 
ki çok zordur. Hele hele 
dergi okurluğu gibi ciddi 
anlamda “keyifli” bir eylemi 
gerçekleştirmeye kalkışmış 
bir bilinçli okuru o özensiz, 
o başı sonu tutarlılıktan aciz 

Özel Sayı ve
Dosya Dergiciliği 
Asım Gültekin

Sözlüksüz Olmaz



TÜRDEB – Dergiler Dergisi 04 / Bahar 2017

6 7

Genelde süreli yayınlar özelde 
ise dergiler, fikir ve kültür 
dünyamızın vazgeçilmez 
bilgi kaynaklarının başında 
gelmektedir. Bu bilgi kaynakları 
yapıları itibarıyla özellikli 
yayınlardır. Yayımlanış 
maksadına bağlı olarak zaten 
belirlenmiş konular üzerine 
yapılan çalışmaları, haberleri 
duyurmakta, aynı duygu, 
düşünce ve fikri taşıyan 
topluluklar arasında paylaşım 
ve iletişim vasıtası olarak sürekli 
gündemde kalmaktadırlar. Bu 
gündemde kalma sürecinde, 
sadece seçilmiş bir bilgi 
başlığını, olayı ve şahısları 
işleyen sayılar veya sayı içinde 
dosyalar yayınlamış olmaları 
dergilerin bu özelliğine ayrı bir 
değer katmaktadır. 

Son yıllarda dergiler tarafından 
artan bir şekilde özel sayı, 
dosya, armağan türü sayılar 
yayımlanıyor olmasında; seçilen 
başlığa bağlı olarak satış 
potansiyelinin yüksek olması 
ile birlikte yayıncıların, “diğer 
yayımcılar özel sayı çıkarıyor, 
biz de çıkaralım” anlayışı ve 
özel sayı yayımlamanın süreli 
yayıncılıkta bir gelenek hâlini 
almaya başlamasının büyük payı 
vardır.

Bu anlayışın dışında 
kalan, nitelikli bir özel sayı 
hazırlamak adına her sayısını 
aylar öncesinden duyurarak 
hazırlıklara başlayan dergi 

yayıncılarının olduğunu 
belirtmek, büyük emek 
harcayarak iyi şeyler ortaya 
koymaya çalışan dergi 
sevdalılarının haklarını teslim 
etmek gerekir. 

***

Süreli yayın koleksiyonları, 
kütüphane kaynakları içinde en 
çok kullanılan bilgi taşıyıcılarının 
başında gelmektedir. Bu 
özellikleri süreli yayınların 
önemini daha da artırmaktadır. 
Bu önemle birlikte kimi süreli 
yayınlar okurlarının ilgi ve 
isteklerine bağlı olarak veya ilgili 
konunun ön plana çıkarılması, 
gündem ve tartışma ortamı 
oluşturulması amacıyla bazı 
sayılarını veya sayının bir 
bölümünü ağırlıklı bir konu, 
olay veya şahsa ayırarak 
yayımlamaktadır. Bu tür 
sayıların/dosyaların bir kısmı, 
sayının özelliği, çıktığı süreli 
yayının tanınmışlığıyla bağlantılı 
olarak araştırmacılar tarafından 
bilinmekle birlikte, büyük bir 
çoğunluğundan araştırmacılar 
ya tesadüfî haberdar 
olabilmekte veya hiç haberdar 
olamamaktadır. 

Gelişme ve ilerleme ancak bilgi 
zenginliği, bilgi zenginliği ise 
üretilen belgeye zamanında 
ulaşmakla mümkün olabilir. 
Bunun için öncelikle bilgi 
taşıyıcılarının kimliklerini 
tam olarak tespit etmek 

gerekmektedir. Özellikle 
ülkemizde kimliği tam olarak 
tespit edilememiş binlerce süreli 
yayın üretilmiş, üretilmeye de 
devam edilmektedir. 

Üretilen bilgi ve belgeler 
konuyla ilgili olmayan çok 
farklı yayınlar tarafından 
değerlendirilerek araştırmacılara 
sunulmaktadır. Yayınlar 
içerisinde yer alan bilgilerin 
kullanıcı tarafından etkin olarak 
değerlendirilebilmesi, yeni ürün 
ve eserlere dönüşebilmesi, 
gerekli ve etkin düzenlemelerin 
yapılması, katalog, bibliyografya 
ve dizinlerinin hazırlanmasına 
bağlıdır. Bu tür rehber kaynaklar 
oluşturulamadığı zaman söz 
konusu çalışmalar hedeflediği 
amaca ulaşamadan tozlu 
raflarda kalmaya mahkûm 
olmakta, hem de yeni 
çalışmaların üretilmesi olması 
gereken zamandan daha uzun 
sürmektedir. 

Son dönemde süreli yayınlara 
dizin/ indeks, bibliyografya 
hazırlanması çalışmalarında 
başta üniversitelerimizde 
yapılanlar olmak üzere belirgin 
bir artış gözlemlenmektedir. 
Bu dizin/indeks ve 
bibliyografyaların bir kısmı süreli 
yayını çıkaran kişi ya da kurumlar 
tarafından, bir kısmı da yayınla 
ilgisi olmayanlar tarafından çok 
farklı formatta hazırlanmaktadır. 
Bunlar şu şekillerde karşımıza 
çıkmaktadırlar:

Dergilerimizin Künyelerinde 
ve Dizinlenmesinde Sıkça 
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri
Selahattin Öztürk *

cümlelerle dolu, tekrarlar ve 
kendinden önceki hocalardan 
ve bir kısım kaynaklardan 
yapılmış alıntılarla dolu yazılar 
ne hâle getirir?!

Özel sayı içindeki yazarların 
birbirleri ile habire aynı şeyleri 
yazmış duruma düşmesi ise 
bu tekrarperest güruhun eline 
düşmüş bir özel sayı için bir 
başka çekilmez durumdur. 
Velevki yazınız kendi içinde 
birçok açıdan iyi bir yazı 
olsun, o özel sayıdaki diğer 
yazarlarla benzeri meselelere 
değinmiş olmanız sizin 
yazınızı da değersizleştirebilir.

Görsel malzemelerin kullanımı 
da ehemmiyetli bir 
husustur özel sayı 
dergiciliğinde. 
Fotoğraf altı 
metinleri belli 
bir sistem ve 
bilgilendiricilikle 
verebilmek her derginin 
ve dergicinin harcı değil ne 
yazık ki.

Özel sayınızı hazırladınız, 
bastınız; onu muhatabına 
ulaştırabilmek de önemli. 
Dağıtım meselesi dergicilerin 
kapanmayan yarası ama en 
azından ilgilisinin yıllar sonra 
derginizin o özel sayısına 
ulaşabilmesi için derginizi 
kütüphanelere ulaştırmayı 
ihmal etmemelisiniz. Artık 
Türkiye’deki kütüphaneler mi, 
İstanbul’daki kütüphaneler mi, 
Dünyadaki tüm kütüphaneler 
mi yoksa belli başlı 
kütüphaneler mi olur, onu 
paşa gönlünüz bilir.

***

Dergiciliğin cilveli işlerinden 
biridir özel sayı hazırlamak. 
Aylar gelir geçer, zaman 
durmak bilmez. Derginizde 
güzel işler ortaya koymak 
istersiniz ama işte vakit de 
imkânlar da sınırlıdır. Kadro 
dergisisinizdir ama yazar 
kadronuz da artık işin kolayına 
mı kaçıyordur nedir?! Üzerine 
iyi düşünülmemiş özel sayılar; 
yazı konuları iyi planlanmamış 
bir içerik. Planlama iyi ama 
gelen yazılar da ne kadar 
zayıf! 

Hele o kopyala yapıştırcılar 

yok 
mu; teknoloji 
geliştikçe sayıları virüs gibi 
artıyor. Okuyucu dedikleri 
canlı türü ise bilinmez 
ki acep hangi gezegene 
taşınmıştır. Okuyucunun 
değil de okuyucuymuş gibi 
yapanların ilgisini çekebilmek 
için cazip bir özel sayı yapmak 
derginizin saygınlığını aldatıcı 
bir şekilde arttırabilir belki.

Şu zamanda bir özel 
sayı kolay hazırlanmıyor 
azizim! Belki de kolay 
hazırlanıyordur artık. Ben 
yine de iyi hazırlanmış özel 

sayılardan yana olduğumu, 
iyi hazırlanmış özel sayılara 
selam durduğumu itiraf 
edeyim. Neden itiraf 
ediyorum? Çünkü aslında 
ben özel sayı dergiciliğine 
karşıyım! Bunu her yerde 
dile getiriyorum ama tabii 
ki iyi yapılan özel sayıcılığa 
karşı değil, hatta onların 
duacısıyım. 

Ben özel sayıcılığın bir 
hastalık hâline gelmesine 
karşıyım. Yoksa kendim 
de özel sayılar hazırladım. 
Mesela Biat Dergisi’ne “Diriliş 
Neslinden Üstad Sezai 
Karakoç’a Armağan” diye 

bir özel sayı yaptım. Sonra 
Okuntu Dergisinin 

Cahit Zarifoğlu Özel 
Sayısını Alişan 
Demirci ile 

hazırlamıştım. O 
özel sayı gerçekten 

özel bir sayı idi. İz 
Yayıncılık’ta Kitap Postası 

Dergisini çıkartırken Rasim 
Özdenören Özel Sayısı 
çıkarmıştım. Kitap Postası 
için dosyalar da hazırladım: 
Kitap yakma dosyası, kitap 
çalma dosyası gibi. İki dosya 
da çok beğenilmişti. Cafcaf’ın 
üç aylık döneminde de dosya 
konuları yapmış; “Üniversite”, 
“Seçimler”, “Okulsuz Toplum”, 
“Hasan Aycın”, “Türk Solu 
Neden Kemalist?” gibi 
dosyalar hazırlamıştım. 

Şimdi Dergiler Dergisinin her 
sayısı dergicilik özel sayısı 
adeta. Allah’tan üç ayda bir 
çıkarıyoruz. Yoksa külliyen 
mahvolmuştuk. 

Selam ve dua ile...

Dergiler Dergisi Odak



TÜRDEB – Dergiler Dergisi 04 / Bahar 2017

8 9

a) Dizini hazırlanan süreli yayının 
her hangi bir sayısı içinde bir 
bölüm olarak, 

b) Dizini hazırlanan süreli yayının 
ayrı bir sayısı olarak,

c) Numarasız bir ek olarak,

d) Başka bir yayın içerisinde,

e) Müstakil bir yayın olarak,

f) Toplu olarak hazırlanan ortak 
dizin/bibliyografyalar içerisinde 
bir bölüm olarak.

Bu kadar değişik şekilde 
karşımıza çıkan dizin çeşitlerinin 
bir kısmının hazırlanış şekilleri ve 
içerik düzenlemelerinde yapılan 
yanlışlıklar, dizinin hazırlanma 
amacına hizmet etmekten uzak 
bir görüntü oluşturmaktadır. 

Yayımlanan sayıların içindekiler 
sayfalarının yayımlanma tarihine 
(kronolojik) göre peş peşe 
dizilmesi neticesinde ortaya 
konan çalışmaya dizin yerine 
yayın sırasına göre makale 
listesi demenin daha yerinde bir 

tanımlama olacağını ifade etmek 
gerekir. Bu tür eserlerde kullanım 
ve bilgiye erişim kolaylığının ön 
planda tutulması gerekirken, 
hazırlayanların çalışmayı 
kısa sürede tamamlama 
isteği veya teknolojinin 
getirdiği kolaylıkların en basit 
olanının kullanılmasıyla elde 
bulunan verilerin hiçbir ek 
çaba harcanmadan yayına 
hazırlanması düşüncesi öne 
çıkmaktadır. 

Hazırlanan dizinlerde, yayının 
sayfaları arasında yer alan 
kimi bilgi başlıklarının dizin 
kapsamı dışında tutulduğu 
görülebilmektedir. Çalışmanın 
her hangi bir yerinde, yapılan 
bu kapsam dışı tutulma ile ilgili 
bir açıklama da yapılmadığı için 
o dizini kullanan araştırmacılar, 
bazı bilgilerden mahrum 
kaldığının farkında olmadan 
dizini yapılan yayının tamamını 
değerlendirmeden geçirdiğini 
zannedebilmektedir. Bu ise 
belki de yürütülen çalışma için 
çok önemli bilgi başlıklarının 
gözden kaçırılmasına neden 
olabilmektedir. 

Yapılan çalışmanın tam 
manasıyla dizin-indeks-
bibliyografya olarak 
tanımlanabilmesi için, ilgili 
süreli yayının sayfaları arasında 
kendisine yer bulmuş reklam 
başlıkları da dâhil olmak 
üzere her türlü bilgi başlığını 
kapsayacak şekilde hazırlanmış 
olmaları gerekir. Bu şekilde 
hazırlanmayan/hazırlanamayan 
çalışmalara verilecek isimler de 
“… dergisi seçme dizini/indeksi”, 
“... süreli yayınları bibliyografyası 
için bir deneme”, “... dergisi 
bibliyografya denemesi”, “İlmi 
makaleler dizini” vb. şeklinde 
olmalıdır. 

Dizinler dışında hazırlanan 
bibliyografik çalışmalara 
verilecek isimlerin başına 
çok iddialı olduğu izlenimi 
verecek şekilde “Türkiye”, 

“Tarih”, “Edebiyat, Tıp, Sağlık 
Bilimleri vb.” yayınları, dergileri, 
makaleleri gibi başlıklar 
kullanılması dizinler için yukarıda 
belirtilen olumsuzlukların bu tür 
çalışmalarda da yaşanmasına 
sebep olabilmektedir. “Türkiye”, 
“Tarih”, “Edebiyat”, vb. tarzında 
isimlendirilecek yayınların bu 
adı taşıyabilmesi için taşıdığı 
başlıkla ilgili yayımlanan 
çalışmaların 2/3’ten azına yer 
vermemesi, bir başka ifade ile 
konuya ait yayınların büyük 
çoğunluğunu kapsaması gerekir.

Bibliyografik Künye ve Standart 
Sorunları

Süreli yayınlarda bibliyografik 
künye tespitine temel 
oluşturacak bilgilerin yeri ve 
kapsamı henüz tam olarak 
halledilememiş bir sorun olarak 
devam etmektedir. Bibliyografik 
künyenin yeri, verilmesi gerekli 
bibliyografik bilgilerin (adı, 
bütünleyici/paralel adı, yayın 
yeri, yayınlayan, yıl, cilt, sayı, 
yayın/baskı tarihi, ISSN, editör 
bilgileri, hakemlilik kayıtları, 
iletişim bilgileri) verileceği 
yer/yerlerin değişkenliği ve 
miktarı, dergiden dergiye, aynı 
yayıncı tarafından üretilen 
dergilerde hatta aynı derginin 
değişik sayılarında bile farklılık 
göstermektedir. 

Standartlar ve kurallara göre 
elektronik ve basılı olarak 
yayımlanan süreli yayınlar 
her iki sürümünde ayrı ISSN 
numarası alması gerekirken, 
kimi yayıncılar, yayının basılı 
nüshasına da, elektronik nüshaya 
da aynı ISSN numarasını 
kullanmaktadırlar. 

Süreli yayınların künyesinin 
çıkarılması sırasında karşılaşılan 
temel sorunların başında 
artık yayımlanmayan süreli 
yayınların son sayılarının tespiti 
gelmektedir. Eğer bir süreli 
yayının son sayısında artık 
yayımlanmayacağı belirtilmişse 

bu sorun doğal olarak ortadan 
kalkmaktadır. Ancak süreli 
yayınları çıkaran kişi ve 
kurumların büyük çoğunluğu 
yayımladıkları sayının son sayı 
olduğunu kestiremedikleri gibi 
son sayı olarak düşünmek de 
istemezler. 

Süreli yayını çıkaran kişi 
ve kurumlar yayın yıllarını 
kesintiye uğratmamak için 
(gecikmeli olarak çıksalar 
bile) dergi yıllarını birbirini 
takip edecek şekilde yayın 
üzerine koymaktadırlar. Ancak 
yayının yılları ile baskı tarihleri 
çeşitli nedenlere bağlı olarak 
farklılıklar gösterebilmektedir. 
Yayın zamanında hazırlanmakta 
ancak baskısı gecikmekte, 
yayına ara verilmekte 
veya yayımlanmasından 
vazgeçilmekle birlikte daha 
sonra yeniden yayımlanmaya 
başlanması üzerine, aradan 
geçen zamanı telafi için yayın 
üzerine ara verildiği tarihle 
birlikte yeniden yayımlanmaya 
başlanılan tarih de verilmektedir. 

Birçok yayın baskı tarihini 
belirtmediği için bibliyografik 
künye kayıtları farklı 
olmaktadır. Bu farlılığın 
net olarak verilmemesi 
yüzünden araştırmacılar 
kaynak göstermede veya 
yayına ulaşmada sıkıntılarla 
karşılaşmaktadır. 

Süreli yayınlarda kapak 
düzeni ve künye bilgileri (iç 
kapak /jenerik) sayfasının 
oluşumunda her yayıncıda ayrı, 
hatta aynı yayıncı tarafından 
çıkarılan değişik süreli 
yayınlarda kurumsal stratejiler 
yerine, editör/yayın müdürü 
yaklaşımlarının getirmiş olduğu 
çeşitlilik hâkim olmaktadır. 
Bundan dolayı künye ile ilgili 
standart bazı bilgilerin yerlerinin 
sabit olması hususunda ortak 
bir noktaya varılması mümkün 
olamamaktadır. 

Dağıtım Şirketlerinin Dayattığı 
Uygulamalar

Ticaret hayatının yansıması 
olarak süreli yayın dağıtım 
şirketlerinin süreli yayınların 
kimlik tanımlamasına getirdiği 
zorlama standartlar da 
yayıncıların, araştırmacıların 
ve kütüphaneciler/Bilgi ve 
Belge Yöneticilerinin işlerini 
zorlaştırmaktadır. Yayın 
için belirlenen cilt, sayı vb. 
bildirimlere yayın dağıtım 
tekelinin zorlamasıyla konulan 
ilâve numaralama sistemleri, 
kütüphanelerde teknik işlemler 
yapılırken, ilmi çalışmalarda 
dipnot ve bibliyografya 
oluşturulurken karışıklığa neden 
olabilmektedir. Bu tarz ilave 
numaralar dağıtım şirketlerini 
kullanmayan yayınlarda 
gözükmemektedir. 

Dağıtımcılar tarafından yayın 
üzerine basılması mecburi 
tutulan numaralar yayının gerçek 
numarasının yerini almakta, 
araştırmacılar bu numaraları 
çalışmalarında referans olarak 
kullanabilmektedir. Ayrıca bu 
uygulama süreli yayınların cilt, 
sayı düzeninde de değişime 
neden olmaya başlamıştır. 
Yıllardır tek bir sayı düzeninde 
çıkmakta olan yayınlar her yıl 
için yeniden 1’den başlayan 
sayı numarasını, yayın üzerine 
konulması istenen ilave 
numaralarla birlikte kullanmak 
zorunda kalmaktadır. Bu 
uygulamayla süreli yayının 
toplamda kaç sayı çıktığının 
tespit edilmesi zorlaşmaktadır. 
Buna bir de birleştirilmiş 
sayıların getirdiği belirsizlik 
eklenince sorun daha da 
karmaşık hâle gelmektedir.

***

Ülkemizde süreli yayıncılık, 
süreli yayın editörlüğü, yazı 
işleri müdürlüğü çok az 
yayında profesyonel olarak 
yürütüldüğü için, özellikle 

iç kapak/ jenerik sayfasının 
yeri ve düzeni açısından 
standartlara ulaşmada güçlükler 
doğmaktadır. Süreli yayının 
çıkarılmasıyla ilgili sorumluluk 
alacak kişilerin pozisyonlarının 
net olarak belirlenmemiş 
olmasının yanında, yayını çıkaran 
kurumun ticarî yapılanması da 
bu düzeni etkilemektedir. 

Standartların uygulanmasında 
karşılaşılan soruna çarpıcı bir 
örnek olması açısından üç 
yayımcının kurumsal adı dışında, 
ticarî unvanını burada vererek 
diğer birçok işimizde olduğu gibi 
yayıncılığa bakışımıza da açıklık 
getirmek gerekmektedir. “... 
İnsan Kaynakları, Eğitim, Yatırım 
ve Danışmanlık Hizmetleri A. 
Ş.”, “… Özel Eğitim, Matbaa, 
Neşriyat, Reklam ve Haber 
Ajansı Organizasyon, Film, Gıda 
Maddesi, İnşaat, Tekstil Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.” ve “… Antikacılık 
Müzayede Organizasyon ve 
Danışmanlık A.Ş.“ isimleri 
ticarî kurumların her türlü işi 
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yapabilmek için isimlerinin 
arasına genelde birbirleriyle 
ilişkisi olmayan çok çeşitli ticarî 
faaliyet başlıklarını eklemekten 
kaçınmadıklarını görmemiz 
açısından önemlidir. 

İç kapak/ jenerik sayfasının 
oluşumu ve yeri konusunda 
karşılaşılan bir diğer sorun 
ise yayımcının ticarî getiriyi 
ön planda tutarak, yayınına 
aldığı onlarla ifade edilebilecek 
sayfa reklamdan sonra künye 
bilgilerine ulaşmak mümkün 
olmaktadır. Ayrıca süreli yayında 
kimlik bilgilerinin parçalanarak 
farklı yerlerde verilmesi 
karşılaşılan güçlüklerden 
bir başkası olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İsim ve tarih ön 
kapakta, yayıncı bilgileri (reklam 
alınmamışsa) ön kapak iç 
sayfasında veya birinci sayfada, 
sahiplik ile ilgili bilgiler en son 
sayfa veya arka dış kapakta 
yer almaktadır. Yıl, cilt ve sayı 
bilgileri kimi süreli yayında 
sadece sırtta yer almakta, 
yırtılma veya ciltleme sırasında 
bu bilgiler kaybolduğu için 
sayının künyesini belirlemek 
imkânsız hâle gelmektedir. 
Kimi zaman da isim dışındaki 
bilgilerin tamamına dergi 
içinde her hangi bir sayfada, o 

da çoğunlukla sayfanın farklı 
yerinde ulaşılabilmektedir. 

Bazı yayınlarda, yayının 
kimliğiyle ilgili tüm ayrıntılara 
standartlara uygun bir şekilde 
ulaşmak mümkün olmakla 
birlikte, bu bilgilerin cilt sırasında 
atılma riski olan kapak sayfasına 
konulması, o sayının kimliğiyle 
ilgili tüm bilgilerin kaybolmasına 
neden olmaktadır. Bunu 
önlemek için bütün bu bilgileri 
ya iki farklı yerde vermek veya 
ciltlenme-yıpranma dolayısıyla 
kaybolmayacak bir sayfaya 
koymak gerekecektir. 1928-1980 
yılları arasında yayımlanmış 
birçok süreli yayında görülen 
kimlik bilgilerinin arka dış 
kapaktan önceki son sayfada ve 
belirgin olması amacıyla çerçeve 
içerisinde verilmesi bu tarz 
bilgi kaybının önüne geçmeyi 
sağlamıştır. 

Tanımlayıcı kimlik bilgilerinin 
(süreli yayının tanımlanması 
için yayın üzerinde mutlaka 
bulunması gerekli bilgilerden 
adı, yıl, cilt, sayı, yayın yeri, 
yayıncısı, süresi) bir veya 
birkaçının yazılmaması süreli 
yayınlarımızın birçoğunda 
sıklıkla görülen bir eksikliktir. 
Yine tanımlayıcı kimlik bilgileri 
sadece kapakta yer alan 

yayınlarda, çoğu kütüphanelerde 
ciltlenme sırasında kapakların 
atılmasından dolayı ilgili sayının 
kimliğinin tespiti imkânsız hâle 
gelmektedir. 

Cilt işlemi sırasında kapak 
sayfalarının atılmasının nedenleri 
arasında; kapak kâğıdının çok 
kalın olarak kullanılmasının 
ciltlemeyi zorlaştırması, dergi 
sayfalama sisteminin her 
sayıda birbirini takip eder 
şekilde verilmesinden dolayı 
kütüphanecilerin birbirini 
takip eden iki sayfa arasında 
başka bir sayfanın bulunmasını 
istememesi, sayının baskı 
formatıyla kapağın ciltleme 
tekniği açısından uyuşmaması 
(forma sayının sırtına yapıştırma 
kalın kapak takılması gibi), 
kapak özelliği ne tür olursa olsun 
tarih, cilt, sayı bilgilerinin kapak 
atılmasa bile cilt içerisinde 
kalacak şekilde sırt ile sırta yakın 
kenara basılması ve son olarak 
ciltleme inisiyatifinin mücellitler 
tarafından kullanılarak kapak 
sayfalarını atmalarını sayabiliriz. 

***

Süreli yayınlar; üretim 
planlanması, hazırlık 
basamakları, üretimi, dağıtımı, 
yararlandırması, fiziki yapılarının, 
yayıncılarının, isimlerinin 
değişiminin takibi, korunması, 
taşıdığı bilgilerin ayrıntılı olarak 
düzenlenerek duyurulması vb. 
her türlü yapısıyla sürekli bir 
dikkat harcanmasına ihtiyaç 
duymaktadır. Bu dikkat, her 
basamakta düzenli olarak 
değerlendirildiği zaman 
zincirleme olarak en son 
noktada bulunan araştırmacıların 
verimli ürünler ortaya koymasına 
katkıda bulunacaktır. 

Yayıncılar az abone sayısından, 
maliyetlerin yüksekliğinden, 
dağıtım sorunlarından şikâyet 
ederken, okur, süreli yayınların 
kalitesinin düşmesinden, her 
sayısında çok az sayıda nitelikli 

yazı okuyabildiklerinden, sırf 
çıkabilmiş olma adına kalite ve 
seviyeden ödün verildiğinden 
yakınmaktadır. Baskı, cilt, kapak 
kalitesinin süreli yayından süreli 
yayına, hatta aynı derginin 
sayıları arasında bile farklılık 
göstermesi, kimi yayınlara 
erişim güçlükleri ve daha birçok 
sorun her iki tarafın da memnun 
olmadığı bir durumu ortaya 
çıkmaktadır. Yazar-yayıncı-okur 
arasındaki ilişkilerin devam 
edebilmesinin temelinde, kalite, 
kaliteye bağlı olarak okurun 
ilgisini çekecek tarzda yazıların 
çoğalması yatmaktadır.

Yayımcılar, ürettikleri bilgiyi 
ilgilisine en hızlı ve en 
ucuz olarak ulaşabilmesi 
bakımından elektronik 
sürüm, dijital versiyon/kopya, 
web nüshası, sanal dergi/
yayın gibi çok farklı isimler 
altında İnternet ortamında 
da ürünlerini sergilemekte, 
pazarlamaktadırlar. Son yıllarda 
bu pazarlama şekli ve buna 
bağlı tekniklerin sayısı artmış 
olsa da basılı olarak okur ve 
araştırmacıların istifadesine 
sunulan süreli yayınlarda kayıt 
altına alınması gereken birçok 
sorun ve özellik bulunmaktadır. 

Genel olarak süreli 
yayınlarla ilgili yapılan 
teorik değerlendirmeler, 
çözüm önerileri, teklifler 
uygulamada pek çok 
değişikliğe uğramaktadır. 
Üretilen çözümlerin yeterince 
paylaşılamaması, paylaşılan 
çözümlerin ortak kurallar 
hâline getirilmesinde 
karşılaşılan sorunlar, bu 
sorunların giderilmesini 
sağlayacak kurumların yetki ve 
sorumluluklarını gerektiği gibi 
yerine getirememesi benzer 
problemlerin çözümü için 
yeniden çareler aranmasına yol 
açmaktadır.

Problemin çözümüne yönelik 
çabalara bilgi ve belge 

Çizgilerin Kelimelere, 
Kelimelerin de 
Çizgilere Dönüştüğü 
Dergi

Ön kapağımızda 
her sayı istisnasız 
olarak bir karikatüre 
yer veriyor olmamız 
dergimizi diğer 
dergilerinden ayıran 
bir özellik olarak 
karşımıza çıkıyor. 
Bunun yanı sıra arka 
kapağımızda yer 
verdiğimiz dizeler 
ve bu dizelere eşlik 
eden illüstrasyonlar 
da okuyucularımızın 
beğendiği ve 
dergimizle 
özdeşleşen bir 
tasarımı yansıtmakta. 
Zaman zaman iç 
sayfalarımızda da 
illüstrasyonlara 
rastlamak mümkün. 
Bu açıdan baktığımız 
zaman ilk sayımızdan 
bu yana çizgilerin 
kelimelere, kelimelerin 
de çizgilere 
dönüşümünden 
hem bizler keyif 
alıyoruz hem de 
okuyucularımıza 
anlatmak 
istediklerimizi daha 
fazla pencereden 
aktarabilme imkânına 
kavuşuyoruz. 

Çok Dilli Özgün Bir 
Dergi

Dergimizin içerikleri 
tamamen kendine 
özgüdür. Her sayıda 
Türkçe dâhil en 
az 7 dilde yazılara 
yer verilmektedir. 
Bunlar; Arapça, 
Osmanlıca, İngilizce, 
Rusça, Kazakça, 
Kırgızca, Özbekçe 
ve Azerice. Çok dilli 
yayınımızla Türkiye’de 
ilk ve tek olurken, 
dünya genelinde de 
öyle olduğumuzu 
düşünmekteyiz. 
1908 yılında ilk çıkan 
sayısındaki düşüncesi, 
fikir koşusu neyse, 
günümüzde de o 
düşüncesi, o fikir 
koşusu olduğu gibi 
kendini muhafaza 
etmektedir. İçerikte 
olduğu gibi, tasarımı 
da kendisine özgüdür. 
Abartılı fotoğraflardan 
özenle kaçınılmaktadır. 
Uzun bir yazı 
çoğu okuyucuyu 
bunaltabilir. Okurken 
arada nefes alınması 
için yazılar çoğunlukla 
ki bu yazının 
uzunluğuna göre 
değişir; bölümler 
hâlinde sunulur. Bir 
sayfada yer alan 
yazının devamı yan 
sayfada da olabilir, 
arka sayfasında da. 
Sayfa numaralarını 
rakamla değil, yazı ile 
belirtiriz. Örneğin; elli 
beş (55), üç (3), on 
sekiz (18).
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merkezlerinde uygulanan 
otomasyon sistemlerinin 
farklılıklarının da etki 
ettiklerini burada belirtmekte 
yarar görmekteyiz. Zira 
sistemler arasındaki farklılıklar 
sorunların giderilmesi için 
üretilecek uygulamaları 
sınırlamakta, hatta bulunan 
işlevsel çözümlerin 
uygulanmasına engel 
olabildiği gibi, ortak projelerin 
hayata geçirilmesinde 
ciddi gecikmelere yol 
açabilmektedir. Bu yayınlar; 
çıkaranları, çıkarılma yolları, 

okurlara ulaştırılması ve 
yararlandırılma aşamalarında 
çok çeşitli basamaklardan 
geçmektedir. 

Burada kütüphanelerimizde 
oluşturulan süreli yayın 
dermesinin niteliği ve bütünlüğü 
açısından bir olumsuzluk 
karşımıza çıkmaktadır. Süreli 
yayın abonelik işlemlerinde 
siyasal tercihler; düşünce ve 
savunduğu fikir ne olursa olsun 
o günkü iktidarda bulunan 
siyasi parti görüşlerine uygun 
veya yakın fikri paylaşan 
süreli yayınlara öncelik 
verilip, diğer yayınların 
alımlarının kesilmelerine neden 
olabilmektedir. Bu değişiklikler 
kütüphane dermesinin 
bütünlüğünü bozduğu gibi, özel 
yayıncıların bu aboneliğe bağlı 
planlarının gerçekleşmesine 
engel olarak ekonomik açıdan 
zorlanmalarına, hatta çıkarmakta 
oldukları yayının kapanmasına 
yol açabilmektedir.

Belirlenen hedeflerin 
gerçekleştirebilmesi adına, 
hayatın her alanını kapsayacak 

türde yayınlar üretilmekte, 
üretilen bu yayınların dağıtım 
ve satışları da yine kendileri 
tarafından oluşturulan dağıtım 
ağları sayesinde yapılmaktadır. 
Söz konusu dağıtım ağlarının 
katı kurallara bağlı olarak 
yapılanması neticesinde birbirine 
düşünce ve sektör olarak zıt 
grupların, holdinglerin yayını 
bir başka grup tarafından 
dağıtılmamaktadır. Hatta durum 
biraz daha ileri boyuta taşınarak 
başka grubun yayınını satan 
noktanın satış hakkı elinden 
alınabilmektedir. Bu durum 
birden fazla yayın grubuna bağlı 
süreli yayınları takip etmek 
isteyen bireysel okurun farklı 
bayileri dolaşarak bunları elde 
etmesi için çaba harcamasına 
yol açmaktadır. 

Süreli yayınlar, yayıncısından 
okuruna sadık takipçilerinin 
varlığıyla bizlere güzellikler 
aktarmaya devam 
edebileceklerdir. Tüm süreli 
yayınların kapanmadan yıllarca 
fikir dünyamızı aydınlatmaları 
temennisiyle…

“Dergi fuarının en güzel tarafı 
nedir sizce?”

Haykırı:

Selamın yayılmasına ve 
dergicileri dostluğun, 
kardeşliğin, muhabbetin 
sıcak ikliminde buluşturarak 
güzelliklere vesile olması…

Ay Vakti:

Dergilerin birbirini daha 
yakından tanıması ve yazar, 
okur, dergi buluşmalarının 
gerçekleşmesi.

Ukte Mecmua:

Dergi fuarı bizim için oldukça 
önemli. En güzel tarafı da şu: 
Bu işin erbabı olan kimseler 
ile yeni başlayanların bir arada 
bulunması. Bir enerji, bir iletişim 
hali oldukça güzel. Takipçisi 
olduğunuz dergilerin üyeleriyle 
tanışmak mükemmel. Dergicilik 
gerçek bir okul... Büyüten, 
geliştiren muazzam bir okul ve 
böyle bir fuarda bu okulun tüm 
öğrencileriyle birlikte olmak 
bizim için büyük avantaj.

Halk Edebiyatı:

Dergi fuarının Dünyada tek 
olması, bir dergici olarak 
bizi gururlandırıyor, ayrıca, 
Sirkeci’de, şehrin merkezinde 
ve tren garı gibi nostaljik bir 
ortamda olması dergi fuarının 
en güzel tarafıdır.

İktibas:

Derdi ve önemsediği davası 

olan insanların dergi çıkartarak 
dertlerini paylaşmak, 
önemsediği davasını topluma 
duyurmak istediklerini biliyoruz. 
Yapılan bu etkinlik ile geniş bir 
kitleye ulaşma imkânı sağlanmış 
olmaktadır. Bu nedenle yapılan 
bu hizmeti takdir ve tebrik 
ediyoruz. 

Keske:

Kitap fuarlarında büyük 
yayınevlerinin arasında 
kalıyor dergiler, seslerini 
duyuramıyorlar. Hatta çoğu 
dergi böyle fuarlara katılamıyor 
bile. Bu nedenle Dergi Fuarı 
dergiler için güzel bir imkân 
sunuyor. Dergi okuyucusu ile 
buluşmak, diğer dergilerle bir 
araya gelerek fikir alışverişinde 
bulunmak için Dergi Fuarı çok 
güzel bir görevi üstlenmiş 
oluyor böylece. Her geçen 
sene katılımın genişlemesi ve 
çeşitlenmesi bizi sevindiriyor. Bu 
kapsamda her kesimden daha 
çok dergiyi fuarda görmek hem 
bizi hem de dergi okuyucularını 
memnun edecektir.

Mekan:

Dergi Fuarının en güzel yanı, 
dergiciler olarak okurlarımız 
ile yüz yüze iletişim kurabiliyor 
olmamızdır. Fuarın, dergicilerin, 
dergilerinin sayfalarında 
buldukları huzurun gözlerine 
nasıl yansıdığını görmek ve 
daha çok insana bu denli 
bir samimiyeti hissettirme 
gayretlerine vesile olması da 

çok değerlidir.

Yolcu:

Dergi fuarı gittikçe zenginleşen 
içeriği ile okur-dergi 
buluşmasında güzel bir konuma 
geldi. Daha da güzel olacak 
inşallah. Ülkenin her yanında 
karınca kararınca emek ile inşa 
edilen hür tefekkür kaleleri, 
birbirlerini fuarda selamlıyor. 
Birbirimize dokunuyoruz, 
halleşiyor, helalleşiyoruz. Daha 
güzel oluyoruz.

Seferber:

Müslümanlar bir araya geliyor. 
Tanışıp bilişiyorlar. Sohbet 
ediyorlar. Dergilere epey de 
rağbet var. Yani para bile 
kazanılıyor. Çay muhabbetleri 
de çok bereketli. 

Genç Öncüler:

Dergiler için bir fuar 
düzenlenmesinden daha güzel 
ne olabilir?

Piyon:

Kendimizi insanlara anlatacak 
olabilmek…

Küttab:

Dergi fuarının bizce en 
güzel tarafı dergimizi ve 
gayemizi fuar aracılığı ile 
birçok dergi sevdalısına 
ulaştırabilecek olmamızdır. 
Gençlik hareketimizin amacını 
ve her faaliyeti Allah rızası 
için yaptığımızı davetlilere 
anlatabilecek olmamızı da 

Sert İklimlerden Geçen 
Dergi

Dergimiz büyük 
ebadıyla diğer 
dergilerden 
ayrılır. Ebadının 
büyük olması sert 
iklimlerden geçtiğinin 
bir göstergesi… 
Tasarımlarında görsel 
ile yazınsalın ahengine 
önem verir. Mutlak 
bir mesaj kaygısını 
içinde barındırır. İlki 
denediğimiz için bir 
kısım yayın bizi taklitle 
çıkmıştır, denilebilir. 
Her sayıda mutlaka 
istikamet belirleyen ve 
gündemi yorumlayan 
“Seyir Defteri” bölümü 
vazgeçilmezdir. 
Derginin son 
sayfasında, kapak 
içinde “Yolcu-Dipnot” 
bölümü her zaman 
merak edilir. Hatta 
dergiyi bilen oradan 
okumaya başlar.

*Kütüphaneci / e-posta: selahattinozturk1964@hotmail.com

Dergicilere sorduk: 
DERGİ FUARI’NIN EN GÜZEL 
TARAFI NE?

Sorulunca SöylenenDergiler Dergisi 
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önemsiyoruz.

Miftah:

Dünyanın her yerinden aynı 
meseleyle meşgul olduğunuz 
kişilerle buluşmak. Bilmediğiniz 
yeni dergileri öğrenmek, yeni 
dergicilerle tanışmak.

Genç:

Birçok dergi yan yana 
okurlarıyla buluşmak için bir 
araya geliyor. Belli meseleler 
yüzünden, ideolojik olarak 
mesela; bir araya hiç gelmemiş 
dergiler fuarda beraber oluyor. 
Dünyaya ve Türkiye’ye verilen 
anlamlı bir mesaj bu. Bence 
fuarın en güzel tarafı bu 
zenginliği... 

Sebilülreşad:

Dergiciliğin önemi ön planda 
olurken, okurla bir araya 
gelinmesi çok güzel.

Mola:

Dergi fuarı şirket sahiplerinden 
çok gönlünü ortaya koymuş 
fedakârların bir araya geldiği bir 
platform. Özellikle de öğrenci 
dergileri fuara apayrı ve samimi 
bir hava katıyor. Tabii bir de 
fuarın yapıldığı mekân, çok özel 
bir mekân.

İkrar:

Bizce en güzel tarafı güzel 
dostluklar edinmek ve bizatihi 
dergi okurunun kendisiyle 
buluşmak. Kitap fuarlarına her 
türlü insan gidebilir ancak dergi 
fuarına genellikle sadece dergi 
okurları ve dergi takip edenler 
gelirler. Okurlar, dergiyle alakalı 
görüşlerini birebir aktarma 
fırsatı bulurlar. Ayrıca takip 
ettikleri dergilerin yanı sıra 
farklı dergileri de tanıma imkânı 
elde ederler. O yüzden kitap 
fuarlarına nazaran dergi fuarına 

daha hassas hazırlandığımızı 
ifade edebiliriz. Çünkü sadece 
dergiler ve dergiciler var. 

Köklü Değişim:

Dergicilik alanında faaliyet 
gösteren farklı düşüncelere 
ve anlayışlara sahip dergilerin 
bir ortamda toplanabilmesini 
anlamlı buluyorum. Tanışma 
ve fikir teatisinde bulunma, 
coğrafyamızın ve insanlığın 
sorunlarını konuşup çözümler 
ortaya koyabilme ve kendi fikrini 
ziyaretçiler aracılılığıyla diğer 
insanlara taşıyabilme noktasında 
da dergi fuarları önem arz 
ediyor. Özellikle bir kaygısı ve 
bir davası, derdi olan fikrî-siyasi 
dergiler nezdinde böylesi fuarlar 
daha farklı bir yerde duruyor.

Fayrap:

Elbette okuyucular.Okuyucularla 
yüz yüze buluşma imkânı. Dergi 
fuarı bu yüzden hep olmalı.

Dergi fuarı şirket sahiplerinden 
çok gönlünü ortaya koymuş 
fedakârların bir araya geldiği bir 
platform. Özellikle de öğrenci 
dergileri fuara apayrı ve samimi 
bir hava katıyor. Tabii bir de 
fuarın yapıldığı mekân, çok özel 
bir mekân.

Büyük küçük bütün dergilerin 
bir arada olması… Kardeşlik, 
samimiyet, dostluk, 

Lâ Dergisi:

vefa…

Haykırı:

Her sayımız ortalama 500 adet 
basılıyor, sonradan talep oldukça 
çoğaltılıp dağıtıldığı için 700 
civarına ulaşıyor.

Atiyye:

Mecmuamızın baskısı yaklaşık 
3000 seviyelerinde. Satış oranı 
ise %70’lerin üzerinde.

Fayrap:

1000 adet basılıyor ve her 
sayıdan az kalıyor elimizde. 
Sezai Karakoç, Mehmet Akif 
gibi özel sayılarımızdan ise hiç 
kalmadı. Mayıs’taki İsmet Özel 
sayımız da büyük ihtimalle hiç 
kalmayacak. 

İkra’r:

Dergimiz bin adet basılıyor. Satış 
hususu bize kalsın. :)

Serçe:

Dergimiz bin adet basılıyor ve 
satılıyor. 

Köklü Değişim:

3000 adet basılıyor ve 2500 
adet satılıyor.

Halk Edebiyatı:

Dergimiz bin adet civarında 
basılmaktadır. Kütüphaneler, 
kurumsal aboneler ve bireysel 
aboneler ile kitapçılardaki 
satışlarla yüzde yetmişe yakını 
okuyucusu ile buluşmaktadır. 

Mola:

750 adet basılıyor ve yaklaşık 
400 adet satılıyor.

Lâ Dergisi:

Toplam olarak bin civarında 
okurumuza hizmet vermekteyiz. 

İktibas:

Kâğıt baskı yapılan dergimizin 
tamamı satılıyor. Ayrıca 
dergimizin internet sitesi de 
günlük 1800 ile 8700 arasında 
tıklanmaktadır. İsteyen 
okuyucularımız dergimizin 
arşivine ve geçmiş sayılarına 
oradan da ulaşabilmektedirler. 

Keske:

Ortalama olarak sayı başına 
900 adet basım ve 400 adet 
satış miktarımız olduğunu 
söyleyebiliriz, dağıtımı geniş 
tuttuğumuz zamanlarda.

Şehir ve Kültür:

5000 adet. Abone: 2650. Satış: 
1500 civarı. Protokol: 500 adet.

Mekan:

Dergimiz 1000 adet basılıyor 
ve 700 adet satılıyor. Geri kalan 
300 adet öğrencilere, durumu 
olmayan okurlara ve çeşitli 
mekânlara hediye ediliyor.

Seferber:

2000 basıldı ilk sayısı, elimizde 
kalmadı. 

Küttab:

Dergimiz 1000 adet 
basılmaktadır. Satış 
yapmadığımız için de hemen 
tamamını dağıtmaktayız.

Miftah:

Her sayıda 1000 adet basılıyor. 
Satış konusu muamma, 

okunuyorsa yeterlidir bizim için.

Sebilürreşad:

5000 Adet basılır, 4000 adet 
satılır.

Genç:

10 bin net basıma sahip 
dergimiz. Bunun 8 bini abone, 
kalan kısmı elden satış şeklinde.

İsimsiz Şairleri İlginç 
Bulan Dergi

İsmini veya adresini 
yazmadan şiir 
gönderen her 
okuyucu veya şair 
adayı yeterince ilginç 
geliyor bana. 

60 Yıl Sonra 
Dergisine Kavuşan 
Okur

Ankara Keçiören’de 
yaşayan bir 
okurumuz. 86 
yaşında hanımefendi. 
İlk çıktığında bizi 
aramıştı. Gençlik 
yıllarında okuruymuş 
ve babası da abone 
imiş. Sebîlürreşad 
tekrar yayınlanınca 
çok duygulandığını 
söylemişti. 
Konya’dan bir 
okurumuz var yaşı 
100’ün üstünde o 
da aynı duyguları 
paylaşmıştı bizimle. 

SEBILURRESADSEBÎLURRESAD

“Bizi 
bırakmayacağınızı 
biliyorduk.”

Dergimizi Bosna’da 
görmekten çok mutlu 
olan, Bosna’da biri 
olarak bizimle yazı 
hayatına başlayan 
bir kardeşimizden 
mail almıştık. Sanki 
mailinin meali 
biraz da şuydu: 
“Bu topraklara geri 
geleceğinizi, bizi 
bırakmayacağınızı 
biliyorduk.”

DERGİNİZİN TİRAJI KAÇ 
DİYE SORDUK?

Dergiler Dergisi Sorulunca Söylenen
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Haykırı:

Yedi İklim; medeniyet özlü/
diriliş ruhlu düşünce ve 
edebiyat izleğimiz içinde, 
kararlı bir yürüyüşe devam 
ederek, farklı kuşakları bir 
arada barındırması, bir ocak 
mahiyeti taşımasıyla ve Barbar; 
edebiyatın kibir kulelerinden 
uzak ve bağımsız olmasının 
rahatlığıyla; etrafındaki özellikle 
genç insanlar arasında canlı bir 
samimiyet ve muhabbet ortamı 
oluşturması, böylelikle sanat’ın 
bir adım önünde durmasıyla... 

Lâ Dergisi:

Bir duruşu, bir çizgisi, bir 
davası olması hasebiyle ağabey 
dergimiz Yedi İklim; kalbe 
dönüşe çağıran İstikbal-i Kalp; 
Güzel ahlaka vurgu yapan 
Reyhan… 

Keske:

Barbar Dergisi, Koza Düşünce 
Dergisi, Sincan İstasyonu ve bu 
kervana katabileceğimiz daha 
birçok dergiden bahsedebiliriz. 
Bu dergileri bir kervana 
dâhil ediyorsak şundandır: 
Sermayenin gölgesinden uzakta 
duran, cümlelerini/ dizelerini 
samimiyet süzgecinden geçiren, 
işini iyi yapan dergilerdir. 

Seferber:

Cins iyi, Genç iyi, Fayrap iyi, 
İtibar, Karabatak… Maşallah çok 
dergimiz var. 

Köklü Değişim:

El-Wai Dergisi (Lübnan) – 
Entelektüel birikimiyle köklü 
çözümün İslam’da olduğu 
noktasında insanları aydınlatan 
bir çizgiye sahip. 

Piyon:

Butimar, İtibar ve İzdiham. 

Miftah:

Ayasofya ve Yafta başlıca 
refiklerimizdir. İki dergi de 
gençler tarafından çıkartılan 
kalbi ve aklı Ümmet ile dolu 
insanların bulundukları 
dergilerdir. 

Mola:

İtibar, Temmuz. 

Genç:

Okur Dergi. Hem kitapları ele 
alması, derinlemesine analizler 
tanıtımlar yapması bakımından, 
hem de ciddi bir kitap kaynağı 
oluşturmasıyla eşsiz olduğunu 
düşünüyorum. 

VIII. Uluslararası Dergi Fuarı (UDF) 
yurt dışından pek çok dergiye de 
ev sahipliği yapıyor. Söz konusu 
dergilerin bir kısmı dost ve kardeş 
ülkelerin temsilcisi iken bir kısmı da 
farklı ülkelerde bizim temsilcimiz 
olan Türk/Türkçe dergilerimiz.

Söz gelimi Almanya’dan 8 dergi 
fuara iştirak ediyor: Islamische 
Zeitung, Hayat, Gökkuşağı, Sabah 
Ülkesi, Perspektif, Referans, Yeni 
Dergi ve Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) Bülten. 

Almanya’da yaşayan Türklerin 
yarım asırlık ömür ve emeklerinin 
ürünü sadece hayat tecrübeleri 
ve maddi zenginliklerinden ibaret 
değil. Orada dergicilikle meşgul 
olan dostlarımız sanat, siyaset ve 

kültür sahalarında da Anadolu’nun 
rüzgârını Almanya’da estiriyorlar. 

Batıdaki Türklerin zihin dünyasını 
güçlendiren ürünler ortaya 
koyarak büyük bir vazife ifa 
eden dergilerimizle ortak 
havzada yer alan Qalem ile Der 
Wisch Avusturya’da; Bir Pırıltı 
ise Hollanda’da yayın hayatını 
sürdürüyor.

Balkanlar’daki dergilerimizle 
de irtibatımızı güçlendirerek 
sürdürüyoruz. 

Saraybosna’dan Baška; Kosova’dan 
Türkçem; Makedonya’dan 
Köprü; Yunanistan’dan Fiyaka 
dergilerinin de katılacağı bu 
seneki UDF’de; Dünya çapında 
Türkçe yayınlanan dergilerin ortak 

idealleri çerçevesinde hareket 
etmesi amacıyla Dünya Türkçe 
Dergiler Birliği (DTDB) kurulacak 
ve beynelmilel etkiye sahip 
çalışmalar yapmak üzere toplantılar 
gerçekleştirilecek.

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) 
öncülüğünde dünyanın birçok 
farklı noktasından Türkçe dergilerin 
katılımıyla Türkçenin ve dergiciliğin 
imkânları için alan açma amacıyla 
yola çıkan DTDB ve oluşturulacak 
yönetimi bütün dergicilik camiamız 
için hayırlı olsun.

World Periodical Union - Dünya 
Dergiler Birliği II. İstişare 
Toplantısı yapılıyor!
Türkiye Dergiler Birliği 
(TÜRDEB) öncülüğünde kurulan 
World Periodical Union - Dünya 
Dergiler Birliği (WPU) üyesi 
dergiler, bu yıl sekizincisi 
düzenlenen Uluslararası Dergi 
Fuarı (UDF) kapsamında bir 
araya geliyor. 
WPU, dünyanın farklı 
coğrafyalarında yayımlanan 
dergilerin editöryal ve kurumsal 
anlamda tanışması ve ortak 
çalışma modelleri geliştirmesi 

amacıyla 2016’da kuruldu. 
TÜRDEB yetkilileri, UDF 
kapsamında bir araya gelecek 
uluslararası katılımcılarla 
bereketli istişarelerin 
gerçekleşmesini beklediklerini 
ifade ediyorlar. 
Bu seneki II. WPU İstişare 
Toplantısına şu ülkelerden 
dergiler katılacak: Afganistan, 
Pakistan, Saraybosna, 
Hollanda, İran, Irak, Makedonya, 
Hindistan, Almanya, Filistin, Açe 
(Endonezya), Mısır, Yunanistan, 
Türkiye

Dünya Türkçe Dergiler Birliği 
(DTDB) Kuruluyor!

World Periodical Union 
Dünya Dergiler Birliği II. İstişare 
Toplantısı yapılıyor!

DERGİCİLER HANGİ 
DERGİLERİ BEĞENEREK 
TAKİP EDİYOR?

Dergiler Dergisi Dergiler Dergisi 
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IV. Türkiye Dergi Fuarı
2013 Dergiciliğin Enleri Ödülleri
En çok dergide yazmış 
isim: Mehmet Aycı
En çok dergi çıkaran 
dergici: Hakan Arslanbenzer 
(Şehrengiz, Atlılar, Huruç, 
Kılavuz, Fayrap)
En çok dergi çıkaran okul: Kartal 
Anadolu İHL (9 dergi aynı anda)
En çok dergi çıkaran yayın 
grubu: Yeni Asya Yayın Grubu
En iyi web sitesi olan 
dergi: Genç
En iyi dergi tasarımcısı: Mustafa 
Alp (İlim Dergisi)
En Dergici Belediye Başkanı: 
80’li yılların aktüel hukuk dergisi 
Teklif Dergisi ile Mevlüt Uysal 
(Başakşehir Belediye Başkanı)
En çok özel sayı yapan 
dergi: Yedi İklim, Ali Haydar 
Haksal
En çok ekip değiştiren 
dergi: Gerçek Hayat
En sanal dergi: Kalemsiz
En iyi belediye dergisi: Şehir ve 
Düşünce (Esenler Belediyesi)
En titiz dergi ekibi: Seyyide
En güzel harflere sahip 

dergi: Osmanlıca Dergisi
En çok dergi dağıtan 
dergici: Muharrem Baykul 
(Kurani Hayat Editörü)
En uzun ömürlü dergi: Yeşilay 
Dergisi (88 yaşında)
En çok çizere sahip mizah 
dergisi: Cafcaf Mizah Dergisi

V. Türkiye Dergi Fuarı
2014 Dergiciliğin Enleri Ödülleri
En çok satan dergi: Hüküm
En çok abonesi olan 
dergi: Semerkand
En çok kitap yayınlayan 
dergi: Hece
En iyi kapak tasarımı: Hendese
En iyi dergi tasarımı: Genç 
Düşünce
En naif dergici: Edebiyat Yaprağı 

(Ali Haydar Tuğ)
En titiz dergi: İlim ve İrfan
Popüler dili en iyi kullanan 
dergi: Sancaktar
En çok dergi çıkartan dergi 
grubu: Doğrumedya Yayın 
Grubu
Siyasette en aktif dergi: Umran / 
Sancaktar
En ekonomik dergi: Şihab
En çok periyot değiştiren 
dergi: Cafcaf
En çok özel sayı yapan 
dergi: Yedi İklim
En çok editör yetiştiren dergi 
grubu: Diyanet Dergi grubu
En akademik dergi: Türk Dil 
Kurumu dergileri (Belleten ve 
Türk Dünyası)
En çok dil bilen dergi: El-Sine 
(Bab-ı Âlem’in çok dilli şiir 
dergisi)

“Uluslararası Dergicilik Ödülleri” Kimlere Verildi?
Türkiye Dergi Fuarı, Dünyada tek olmanın yanı sıra fuar boyunca yapılan etkinliklerle de özgün 
bir niteliğe sahip. Bu etkinliklerden artık klasikleşen biri “Onur Konuğu Dergi” uygulaması ise 
diğeri de “Dergicilik Ödülleri”miz. 

Önceki yıllarda “Dergiciliğin Enleri” başlığıyla verilen ödüllerimiz Dergi Fuarının uluslararası 
nitelik kazanmasıyla birlikte 2015’ten itibaren “Uluslararası Dergicilik Ödülleri” ismini aldı. 

Dergi Fuarında o sene hangi dergimizin onur konuğu olduğunu bilmek ve hangi dergicilerin 
hangi alanlarda ödül aldığını görmek dergiciliğimizin günümüzdeki niteliğine ve seyrine ilişkin 
fikir veriyor. 

Türkiye Dergi Fuarı Onur 
Konuğu Dergiler
•	 IV. Türkiye Dergi Fuarı 

(2013) Yedi İklim
•	 V. Türkiye Dergi Fuarı 

(2014) Altınoluk
•	 VI. Türkiye Dergi Fuarı 

(2015) Umran
•	 VII. Türkiye Dergi Fuarı 

(2016) Haksöz
•	 VIII. Türkiye Dergi Fuarı 

(2017) Hece

En İyi Web Sitesi olan 
dergi: Osmanlıca
En iyi Belediye dergisi: Şehir ve 
Düşünce
En çok yazarı olan dergi: Yeni 
Türkiye
En çok dergide yazmış 
isim: Suavi Kemal Yazgıç
En danışılan dergici: Asım 
Gültekin (Cafcaf, Genç, Kültür, 
dunyabizim.com; İstanbul, 
Aykırı)
En genç dergi: Özgür 
Üniversiteli (1) – Eskici (2) – 
Fiyaka (3)
En çok tartışma çıkartan 
dergi: Kampüsten Dünyaya / 
Sancaktar Dergisi

VI. Uluslararası Dergi Fuarı 
2015 Uluslararası Dergicilik 
Ödülleri
En iyi kapak: Fayrap
En iyi dergi tasarımı: Post Öykü
En naif dergici: Salih Sönmez 
(Âşıkane)
En titiz dergi: Lacivert (Meryem 
İlayda Atlas)
En iyi söyleşileri yapan 
dergi: Afak Dergisi (Bayram Veli 
Yuvalı)
En siyasi dergi: Haksöz (Murat 
Ayar)

En misafirperver dergi: Siraç 
(Fatih Turap)
En düşünceli dergi: Muşta 
(Mücahit İlker ve Raşit Ulaş)
En iyi tiraja sahip edebiyat 
dergisi: 18 bin adet ile Dastan 
(Ehsan Lütfi)
Bayide en çok satan dergi: 
Hacamat (Faruk Günindi)
En çok abonesi olan 
dergi: Altınoluk
En akademik dergi: 12 akademik 
dergi ile El Basira Dergi Grubu 
(Cezayir)
En çok dil bilen dergi: Sabah 
Ülkesi (Almanya)
En başarılı kamu kurumu 
dergisi: Türk Dili (TDK)
En iyi şehir dergisi: İmaret 
(Karaman Belediyesi)
En çok yazarı olan dergi: İtibar
En çok dergide yazmış isim: Zeki 
Bulduk
En danışılan dergici: Alparslan 
Durmuş
En genç dergi: Fosforlu Elma
En tartışmacı dergi: İktibas
En eylemci dergi: Ayasofya
Kalbimize en yakın dergi: 
Samaha ve İşraka (Kudüs)
En dergi delisi dergici: Selim 
Özban (Tuti Edebiyat)
En dergi delisi takipçi: Selahattin 
Öztürk (5000 derginin 1. sayısını 
toplamıştır.)
En şirin çocuk dergisi: Elif 
(Bosna)
En okul olmuş dergi: Karabatak 
/ Yedi İklim
 
VII. Uluslararası Dergi Fuarı 

2016 Uluslararası Dergicilik 
Ödülleri

Editör: Mürsel Sönmez (Birnokta)

Tasarımcı: Semih Taneri (Genç 
Dergisi)

Kapak: Baška / Bosna Hersek 
(Enes Güler)

Musahhih: Hikmet Erdem (Türk Dili 
/TDK)

Edebiyat Dergisi: İtibar (Muzaffer 
Serkan Aydın)

Sinema Dergisi: Film Arası (Suat 
Köçer)

Tiyatro Dergisi: Kulis Tiyatro (Taha 
Dinler)

Çocuk Dergisi: Gökkuşağı / 
Almanya (Ayşe Akova)

Misafirperver Dergi: Türkçem / 
Kosova (Canan Özer)

Fanzin: Keyfek / Kartal AİHL (Helin 
Yaren Ekmen)

Akademik Dergi: Al Basira Dergi 
Grubu (Cezayir)

Kadın Dergisi: Assamra / 
Sudan (Sudan Milletvekili Rawda 
Elhacc)

Kitap Dergisi: Ayraç (Faruk 
Kalaycı)

Müzik Dergisi: Kadem (Atakan 
Dinç)

Dosya Dergiciliği: Nihayet (Fatma 
Barbarosoğlu)

Çizer: Yusuf Kot (CF/Hacamat)

Dergiler Dergisi Dergiler Dergisi 



TÜRDEB – Dergiler Dergisi 04 / Bahar 2017

20 21

1. 

Dergilerin “hür 
düşüncenin kalesi” 
olduğuna dair görüş 
her zaman iyimser 
kapılara çıkarmayabilir 
bizi. Tam tersi 
dergilerin, içe kapanma 
ve uhafazakâr-
laşmanın mahfilleri 
olabileceğine yönelik 
sayısız örnek vermek 
mümkün -gerek edebi 
ve gerekse politik 
dergiler açısından-. 
Farklı poetik anlayışlara 
sahip dergilerin zaman 
zaman birbirlerini 
yıkıcı biçimde muhatap 
aldıkları ya da içe 
kapanmış edebi-
politik-sosyolojik 
kümelerin dergiler 
üzerinden kendi 
alanlarının duvarlarını 
kalınlaştırdıkları: 
gerek etraflarında 
ve gerekse çağın 
ruhu diyebileceğimiz 
toplumsal fotoğrafta 
yaşanan gerçekliğe 
sırtlarını döndükleri 
birçok misal 
gösterebiliriz.

Türkiye’de Cemil 
Meriç’in bahsettiği 
tarzda düşünce 
biçimlerinin 
özgürleşmesini 
sağlayan çok az dergi 
olduğuna inanıyorum. 
Bu pratiğin mutlak 
“edebiyat ve ideoloji 
ilişkisi” açısından 
değerlendirilmeye 
muhtaç bir tarafı 
var. Düşüncenin her 
şekilde yansıyabilmesi 
ya da belli düşünce 
geleneklerinden 
gelenlerin herhangi bir 
dergide hem kendilerini 
ifade edebilmeleri 

hem de ürünlerini 
yayımlayabilmeleri 
meselesi bakımından 
bu deneyim Meriç’in 
umduğu gibi işlemedi 
ve işlemiyor maalesef. 

1950’lerden itibaren 
dergiler ve içe kapanma 
meselesi konuşulmaya 
değer. 

Demokrat Parti’nin 
sadece siyasal alanda 
değil, sosyolojik 
alanda da daha evvel 
kendilerini ifade 
etmekte zorlanan 
toplumsal katmanlara 
imkânlar aralamasının 
kuşkusuz edebi bir 
karşılığı da oldu. 
Bu edebi karşılığın, 
merkezi yapıyı elinde 
tutanların (merkez: 
politik, kültürel, 
sosyolojik ve ekonomik 
anlamda) tarihsel 
konumlarını sarsmaya 
başlaması, geçmiş 
yıllarda bu denli örneği 
bulunmayan yoğun 
bir gerilim üretti. 27 
Mayıs Darbesi’ne giden 
süreçte sadece politik 

Darbe Günlerinde İlk Sayısı 
Yayımlanan Bir Dergi Olarak 
                  ve Tarihî Sorumluluğu

Selçuk Küpçük*

değil, edebi çatışmayı 
da bu açıdan okumak 
lazım. 

Demokrat Parti’yi 
darbe ile deviren 
unsurların başında 
etkin biçimde yer 
alan ve merkezi yapıyı 
elinde tutan edebi 
mahfilin tutumunu 
hatırlarsak, Türkiye’de 
dergilerin hür düşünce 
pratiği ile ilişkilerinin 
sıkıntılı olduğu 
görülecektir. Bunu 
Tek Parti deneyimi 
ve bu deneyimin 
paradigmasına 
yaslanan edebi 
kümeler üzerinden 
daha gerilere 
çekmek de pekâlâ 
mümkün. 

Türkiye, 27 Mayıs’a 
operasyonel biçimde 
hızla sürüklenirken belli 
düşünce geleneklerini 
temsil eden dergilerin 
nasıl kapaktan darbeyi 
desteklediklerini 
görmek, edebiyat 
tarihimiz açısından 
başlı başına yüz 
karasıdır. 

12 Mart 1971’e 
gelindiğinde ise bu 
sefer darbecilerin 
muhatap aldığı 
siyasal mevziler 
ve örgütlenmeler 
karşısında, 27 Mayıs’ta 
mağduriyet yaşayan 
çevrelerin sessiz 

kaldıklarını, kimisinin 
ise “komünizm 
tehdidini” gerekçe 
göstererek fikri destek 
verdiklerini belirtelim. 

70’ler aynı zamanda 
sadece sokağın 
politize olduğu yıllar 
değil, edebi çevrelerin 
de kendilerini 
politik merkezlerin 
izdüşümünde 
tanımladıkları 
zamanlardır. 70’lerin 
Türkiye’sinde dergicilik 
hür 

düşüncenin 
değil, tam tersine 
politik düşüncenin 
adresidir daha çok. 

12 Eylül 1980 Darbesi 
geçmiş darbe 
tecrübelerinden farklı 
olarak ülkenin hemen 
her katmanında 
büyük travmalar 
meydana getirdi. Sorgu 
evlerindeki insanlık dışı 

işkence uygulamaları 
yanında hem solcular 
hem de ülkücüler 
yağlı urganlarda 
idamlar vererek ağır 
bedeller ödedi. Toplum 
üzerindeki sıkıyönetim 
ve ağır psikolojik 
basıncın neticesinde 
büyük bir içe kapanma 
yaşandı 80’lerde. 

Aynı yıllarda politik 
ifade anlamında bir içe 
kapanma yaşanırken, 
edebiyatın, şiirin ve 
tabii ki dergilerin 
70’lerin politik 
hegemonyasından 
kurtulduğunu görürüz. 
Daha evvel politik 
gerekçeler ile bir 
araya gelemeyen 
isimlerin (özellikle 
genç kuşağın) artık 
edebiyatı önceleyen 
poetik kaygıları ile 
karşılıklı sayfalarda 
şiirler yayımlamaları 
1980 sonrasının 
unutulmayan 

pratiğidir. 

Bu deneyimin ilk 
örneğini Yönelişler 
gösterdi. 

Hem 80 sonrası 
şiirimizin atardamarı 
olan bir adres 
hem de 1970’lerin 
travmalarının edebi 
metinler üzerinden 
atıldığı bir zemindir 
Yönelişler dergisi. 
Yönelişler ile başlayan 
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bu süreci Üç Çiçek takip 
etti. İslamcı, ülkücü ve 
solcu şairler, yazarlar 
bu dergiler üzerinden 
geçmiş on yıllarda 
yaşanmayan bir pratiği 
ortaya koyarken, 12 
Eylül sonrasının ruhunu 
temsil eden ürünlerini 
karşılıklı sayfalarda 
yayımladılar. 

Bu bir arada 
bulunabilme deneyimi 
Türk şiirine, edebiyatına 
ve dergiciliğine 
-şahsen önemsediğim- 
bir birikim bıraktı. 
Yönelişler ile başlayan 
bu birikimin ülkenin 
maruz kaldığı “örtülü 
darbe”nin yaşandığı 
1993’e kadar sürdüğünü 
söyleyebiliriz. 

Türkiye’nin 
siyasal cinayetler, 
faili meçhuller, 
provokasyonlar ile 
istikrarsızlaştırılmaya 

doğru itildiği 90’lı 
yıllar, büyük bir sis 
çökümünün yaşandığı 
zamanlardır diyebiliriz. 
Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın ve Eşref 
Bitlis’in öldürülmesi, 
33 silahsız erimizin 
terör örgütü tarafından 
şehit edilmesi ve 
nihayetinde 2 Temmuz 
1993 tarihinde Sivas’ta 
yaşanan Madımak, 
peşi sıra gelen 
Başbağlar katliamları 
sadece politik ortamı 
değil, edebi alanı da 
belirlemiştir. 

80’lerde ortaya 
konan yaklaşık 10 
yıllık “bir arada ürün 
yayımlayabilme 
deneyimi” böylece 
bitmiş oldu. Sol, 
İslamcı edebi çevreleri 
Madımak konusunda 
suçlayarak, İslamcı 
çevreler ise bunun bir 
provokasyon olduğunu 

İktibas Dergisi

“Şimdi benim için bu 
dergi bir mektep oldu.”

Yurt dışından βir 
okuyucumuz şöyle 
yazıyor: “Türkiye’de 
başarılı bir iş hayatım, 
mutlu bir yuvam vardı. 
1980 öncesinin karışık 
ortamı nedeniyle yurt 
dışına çıkmak zorunda 
kaldım. Müslüman bir 
aileden geldiğimiz için 
ezan sesi duymadığımız 
bu memleket bizi 
sıkmaya başladı. 
Dinimi öğrenmek 
istediğimde arkadaşlar 
elime bir takım kitaplar 
tutuşturdular ama hiç 
biri beni tatmin etmediği 
gibi dini içinden çıkılmaz, 
anlaşılmaz bir hâle 
getiriyordu. Bunları 
bıraktım. Araştırırken, 
bir yakınım bu dergiyi 
okuyormuş bana geçmiş 
sayılarından birkaç sayı 
vererek dedi ki “Sen 
bunları oku, aradığını 
bulursun.” Gerçekten 
okudum tam benin 
aradığım bir anlayışı 
sunuyordu. Özellikle 
Kur’an okumamızı 
tavsiye ediyordu. 
Hemen bir Kur’an meali 
buldum ve okumaya 
başladım. Sonra iktibas’a 
ben de abone oldum. 
Kur’an okumalarımda 
her aklıma takılanı 
soruyorum bir ay 
sonraki dergide cevabı 
veriliyordu. Şimdi 
benim için bu dergi bir 
mektep oldu. Bütün 
yazılarını okuyorum. 
Arka kapaktaki ayın 
başlıklarını bile…”

iddia ederek gelecek 
yıllara sarkan bir dizi 
alt tartışma yürüttü. E 
dergisi bu parçalanmayı 
bir nebze de olsa 
kırmaya yönelmiş 
ise de orada da 
benzer bir iç tartışma 
yaşandı ve genel yayın 
yönetmeninin ayrılması 
ile sonuçlandı. 

2000’ler bir açıdan 
1950 sonrasına 
benzetilebilir. 
Demokrat Parti 
geleneğine sahip 
çıktığını söyleyen 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin nerede ise 
birbirinin aynısı olan 
sosyolojik katmanlara 
politik alanda verdiği 
temsiliyet sonrası, 
Türkiye’de edebiyat 
dergilerinin hızla 
ayrıştıkları söylenebilir. 

2.

Bu yıl sekizinci 
kez düzenlenen 
Uluslararası Dergi 
Fuarı’nın Onur 
Konuğu seçilen Hece 
dergisi bahsettiğimiz 
tartışmaların 
merkezinde 
sayılabilecek bir 
tarihte, yani Türkiye’nin 
28 Şubat günlerini 
solukladığı Ocak 
1997’de ilk sayısını 
yayımlayan bir dergi 
olarak dikkat çekicidir. 

Şu açıdan dikkat 
çekicidir ki Hece, 
ilk sayısının 3. ve 
4. sayfalarında 
yayımlanan ve adeta 
derginin manifestosu 
biçimin de ğerlendire- 
bileceğimiz, Hüseyin 
Su tarafından kaleme 
alınan “Sıcak Takip” 
isimli metinle edebi 
kamuya, pozisyonunu 
deklare eden bir sunuş 
yapmıştır. 

“Kültürümüzdeki 
yaratılışa ilişkin haber 
ve yorumlarda yazı’nın 
önceliğini, önemini ve 
‘yazgıyı’ vurgulayan 
şu diyaloğa sık sık 
göndermede bulunulur: 
Önce ‘kalem’ yaratıldı. 
Kaleme ‘yaz!’ emri 
verildi. Kalem ‘ne 
yazacağını’ sordu. 
‘Tanrı’nın birliğini 
ve O’ndan başka 
tapılacak olmadığı’nı 
yazması emredildi…
(s.3)” şeklinde başlayan 
metnin bu ilk sayıda 
yayımlanmasından 
bir ay sonra Türkiye, 
toplum ve ülke 
olarak ağır bedeller 
ödediğimiz 28 Şubat 
darbesine maruz 
bırakıldı. 

İlk sayısı büyük ilgi 
gören ve ikinci bir baskı 
yapmak durumunda 
kalan Hece’nin, 
“Sıcak Takip” başlıklı 

sunuş yazısında 
kendisini yasladığı 
ontolojik zemin, 
28 Şubat darbesini 
gerçekleştirenlerin 
hedef aldığı sosyolojik 
katmanın temel 
varoluş gerekçesi idi. 
Hece’nin “Tanrı’nın 
birliği ve O’ndan başka 
tapılacak olmadığı” 
bilgisine yaslanan 
tutumu, ülkenin 
hızla darbeye itildiği 
günlerde bir edebiyat 
dergisi olarak tavır 
belirleme ve pozisyon 
almadır. 

3.

Edebiyat dergilerimiz 
açısından temel 
meselelerimizin 
başında kurumsallaş(a)
mama gelmektedir. 

Hece, başından itibaren 
okurunu önemsediğini 
vurgularcasına her 
ay düzenli biçimde 
çıkması, sayfalarında 
ürünlerine yer verdiği 
şairlerin, yazarların 
metinlerini sürekli 
kitaplaştırması, zaman 
zaman gündem ile 
ilişki kurabilecek 
şekilde başucu kaynağı 
değerindeki çok 
kıymetli özel sayılar 
hazırlamasından 
yönetilme pratiğine 
kadar farklı vasıfları 
dikkate alındığında 
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kendinden evvel 
yayımlanmaya 
başlamış varlık, Türk 
Edebiyatı, Dergâh, 
Kitap-lık ve Yedi İklim 
gibi kurumsal kimlik 
inşa etmeyi başarmış 
önemli bir dergi olarak 
varlığını sürdürüyor. 

Hece’nin bugün Türk 
şiirinin, öyküsünün ve 
hatta özel sayıları da 
dikkate alınırsa Türk 
düşüncesinin merkezini 
belirleyen yayınlardan 
biri olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Yazının başında atıfta 
bulunduğumuz Cemil 
Meriç’in dergicilik ve 
hür düşünce ilişkisine 
dair beklentisinin 
karşılık bulduğu 
adreslerin böylesi 
“merkez dergiler” 
olduğu tartışma 
götürmez. Merkez 
olarak konumlanan 
bir yapının ise mutlaka 
Türkiye fotoğrafını 
barındırması 
gereklidir. Maalesef 
tarihi pratik bu 
şekilde gelişmemiştir 
Türkiye’de. 

Politik merkez ile 
organik ilişki biçiminde 
yapılanan çoğu işlevsel 
derginin Türkiye’nin 
bütününü karşılayacak 
bir fotoğrafa kapalı 

olduğunu, bu 
kapalılığın bir strateji 
hâlinde içe kapanmayı 
istediğine dair çok 
şeyler söyleyebiliriz. 

Hece’nin ilerleyen 
ve günümüze ulaşan 
sayılarında “merkez 
dergi” olmanın 
gerektirdiği bir yayın 
anlayışı sergilediği 
görüşündeyim. 

Hece bir Türkiye 
dergisidir ve bu tür 
merkezi konumlanma 
büyük sorumluluklar 
üstlendiğini işaret 
etmektedir. Derlemek, 
toparlamak, ilgi 
uyandırmak, farkındalık 
inşa etmek, Türk 
edebiyatının ve 
düşüncesinin gelişimini 
sağlamak, yeni 
kuşaklara açık bir yayın 
anlayışını korumak, 
okul (ekol) olmak ve 
arkasından gelecek 
olanlara bir gelenek ve 
birikim bırakmak... 

Bu anlamda edebi 
duruşu, bahsettiğimiz 
sorumluğa sahip ve 
Türk edebiyatının 
birikimini içe kapanarak 
değil, bütün hâlinde 
kavrayıp daha zengin 
bir pratik ortaya 
koyan yayıncılık 
anlayışı ile Hece’nin 
yönetimine yansıtan 
Rasim Özdenören’in 

konumunu özellikle 
vurgulamak gerekli. 

60’lardan itibaren 
Türkiye’nin politik, 
kültürel ve toplumsal 
tarihine tanıklık eden 
Rasim Özdenören’in, 
bu tanıklığını içinde 
aktif bir şekilde yer 
aldığı Diriliş, Edebiyat 
ve Mavera ile önemli 
edebi-fikri mahfillerde 
yorumlayan bir isim 
olarak 2000’lerde 
merkez bir dergide 
(Hece) yeniden görev 
almasını önemsiyoruz. 

Rasim Bey’in sadece 
kendi kuşağı üzerindeki 
değil, 70’lerden 
itibaren bütün kuşaklar 
üzerindeki saygın 
kişisel tarihi dikkate 
alındığında, bu çok 
önemli dergicilik 
tecrübesinin kuşaklar 
arası mevcut iletişim 
ve etkileşimi daha 
da zenginleştirerek 
Türk edebiyatı ve 
düşüncesine -bir 
merkez dergisinde 
bulunması gereken- 
olumlu katkılar 
sunmaya devam 
edeceğine inanıyoruz. 

İbrahim Demirci (Yazar): HECE bir 
can ocağıdır, Yunus’un tutuşturduğu. 
Orada Necip Fazıl’a da yer vardır, 
Nâzım Hikmet’e de... 97’de tutuşan 
ocağın zamanla güçten düşen 
alevi, Rasim Özdenören ile yeniden 
parlamıştır. Ciddiyet ile nezaket, 
sağduyu ile hakperestlik, yerlilikle 
evrensellik, üretimle eleştiri, doğu 
ile batı, kuzey ile güney, geçmişle 
gelecek el eledir, omuz omuzadır 
HECE’de. HECE, ülkemizde sanatı ve 
edebiyatı hak ettiği yere koyma ve 
orada tutma çabasıdır. 

Ahmet Edip Başaran (Şair): HECE, 
Ocak 1997’de çıkan ilk sayısından 
beri düzenli olarak takip ettiğim 
bir dergidir. Uzun yıllar Hüseyin 
Su’nun titiz ve özverili yayın 
yönetmenliğinde çıkan dergi, 
yayımlanan ürünleri, dosyaları 
ve artık klasik hâline gelen özel 
sayılarıyla Türk edebiyatında 
önemli ve ayrıcalıklı bir yer edindi 
kendine. Usta hikâyeci ve yazar, 
mütefekkir Rasim Özdenören’in 

kılavuzluğunda HECE, Türkiye’deki 
edebiyat dergiciliğine hatırı sayılır 
katkılar sunmaya devam ediyor. 
HECE’ye bu kutlu yolculuğunda 
başarılar diliyorum. Rasim 
Özdenören ağabeye selam ediyor 
ve hürmetlerimi sunuyorum. İnsan 
bir haberdir. Bu haberi taşıyan her 
kelimeye, her heceye selam olsun…

Yıldız Ramazanoğlu (Yazar): HECE, 
28 Şubat sürecinde yayın hayatına 
başladı. Hüseyin Su ve arkadaşlarının 
darbenin ağır ortamında 
kültürümüze, edebiyatımıza ve 
medeniyetimize cansiperane sahip 
çıkmasının hecelenmesi… Şimdi de 
bayrağı kıymetli hikâye ve tefekkür 
adamı Rasim Özdenören ile birlikte 
şair Hayriye Ünal dalgalandırıyor.

Taha Kılınç (Yazar): “Kültüre yatırım” 
denince akla, sadece genel bütçeden 
kültür-sanata ayrılan para geliyor 
olabilir ama bu işlerin yalnızca 
parayla, imkânla ilişkili olmadığını 
geçen seneler gösterdi bize. Kitaba, 

bilgiye, bilmeye hürmet edilen bir 
toplum için çalışmak gerek. Derin 
okumalar; farklı alanlarda esaslı 
üretimler yapmak gerek. Bunları 
yapmadıkça savrulmalar, telafisi 
güç fahiş hatalar mukadderdir. 
Fazla alıcısı olmayan, “garip gelen-
garip gidecek” kültür işleri, istikrarlı 
bir şekilde sürdürülmesi gereken 
işlerdendir. Çünkü bereketlidir. 
Mizaç olarak, işine bakan ama işini 
de iyi yapan kişileri, oluşumları 
seviyorum. HECE, benim için bu 
kategoride yer alıyor. Uzun yıllardır, 
istikrarla bu ülkenin kültür birikimine 
katkı sağlıyor. Özellikle, her biri 
hazine değerindeki “özel sayı”ların 
her okuryazarın kütüphanesinde 
bulunması gerektiğine inanıyorum. 
HECE’ye Allah’tan uzun ve bereketli 
bir yayın hayatı diliyorum.

Tayfur Esen (Türkiye Basın Yayın 
Meslek Birliği Başkanı): HECE, 
daha önce hecelediğimiz kelimeleri 
bize yeni bir manada heceletti. 
Her biri edebî bir külliyat olan 
dosyalarla zamanımızı geleceğe 
taşıdı. Bir kez daha gördüm ki yola 
çıkarken var olan kurucu niyet her 
şeyin harcı oluyor ve amellerinizi 
bereketlendiriyor. Yine gördüm ki 
yapılacak çok iş var ve ihtisaslaşmak 
bizi daha anlamlı kılacak. HECE’ye 
başarılar diliyorum.

VIII. Uluslararası Dergi Fuarının Onur 
Konuğu Hakkında Ne Dediler?

Dergiler Dergisi Dergiler Dergisi 
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Ali Haydar Haksal (Yediiklim Yayın 
Yönetmeni): Edebiyat ve düşünce 
geleneğinin önemli bir dergisidir 
HECE. Rasim Özdenören ustanın 
yönetiminde olması çok daha 
anlamlı. Kutluyorum.

Mevlâna İdris (Yazar): Uzun soluklu 
ve bir gelenek oluşturan edebiyat 
dergimizin sayısı az. HECE’nin 
uzun soluklu olduğunu söylemek 
mümkündür ama oluşturduğu 
gelenek galiba özel sayılara ilişkin 
bir hüviyet taşıyor. Devamını dilerim, 
dergilerin de ölümlü olduğunu bile 
bile.

Sıtkı Türkan (Okur): “Hece” deyince 
aklıma; nedense birçok şeyin yanı 
sıra, Nemrut karşısında Çelik’ten 
iradesiyle dikilen İbrahim ve gürül 
gürül akan Fırat Nehri’nin yanında 
Su’suz şehid edilen Hüseyin geliyor. 
“Hece” deyince aklıma; azim, kalite, 
düzen, disiplin, ciddiyet, işine 
saygı, yazarlık namusuna bağlılık 
ve okura verilen değer geliyor. 
“Hece” deyince aklıma; sanata, şiire, 
hikâyeye, denemeye, eleştiriye ve 
diğer edebî türlere ve onları üreten 
yazarlara gösterilen saygı geliyor. 
Kütüphanelik çapta Özel Sayı’lar, 
hacimli ve hepsi birbirinden önemli, 
yoğun emek ürünü ‘dosya’lar geliyor. 
Toplu vuran yüreklerin, birbirine 
kenetlenmiş ellerin... ürettiği ve 
Türkiye’ye kazandırdığı bir DERGİ 
geliyor.

Cemal Şakar (Yazar): HECE istikrarlı 
yayın hayatıyla her zaman örneklik 
teşkil etmiştir. Yetiştirdiği genç 
yazarlar bugün edebi kamuda hak 
ettikleri yeri almaktadır. Özel sayıları 
ve kitap yayıncılığıyla da Türkiye 
edebiyatına ve düşüncesine ciddi 
katkı sağlamıştır.

Ahmet Mercan (Yazar): Ankara’nın 
edebiyat hayatına kattığı soluğun 
devamlılığı takdiri hak ediyor. Buna 
ilave olarak HECE’nin, Usta’nın öykü 
duyarlılığından nasiplenmesi de 
farklı bir zenginlik olarak okuyucuya 
yansıyor.

İhsan Kabil (Yazar): Fikir ve edebiyat 
dünyamızın istikrarlı diyebileceğimiz 
yayınlarından biri olan HECE, yirmi 
yıldır sekmeden yoluna devam 
ediyor. Bir yerde HİSAR ve EDEBİYAT 
dergilerinin izinde gördüğüm HECE, 
edebiyatın özüne sadık kalarak onun 
bir tür anatomisini yapmakta, hem 
de sınırlarını bilinçli olarak dışarıya 
taşırmamaktadır. Böylece saygın bir 
konumda olduğunu teslim etmekte, 
üzerinde durduğu temelin hakkını 
vermektedir. Çıkardığı özel sayılarla 
kendi gibi kalıcı bir hâsıla ortaya 
koymakta, başlı başına hacimli 
bir başvuru kaynağı olarak ortak 
hafızaya yerleşmektedir.

Yunus Tekgöçen (Eğitimci, ÖNDER 
Genel Sekreteri): Edebiyat adına 
umudumuzu hep diri tutan dergidir 
HECE. Bizim için hesabı sağ 
tarafından verilenlerin eseridir. 
Derdini, sevincini her daim 
paylaşıyoruz. Bir sokağa adını 
vermek ister gibi özlüyoruz HECE’yi.

Mehmet Narlı (Akademisyen): 
HECE üç şeyi başardı: Edebiyatta ve 
düşüncede vakarı gösterdi, edebî 
ve akademik çevrelere kaynak 
oluşturdu, tasarım olarak da ciddi ile 
güzeli birleştirdi.

Bahtiyar Aslan (Yazar): HECE, 
özellikle hazırladığı özel sayılarla 
çok büyük bir boşluğu dolduruyor. 
HECE ÖYKÜ’nün bir okul vazifesi 
üstlendiğini de görüyoruz. Türkçeye 
ve Türk edebiyatına dinî ve yerli bir 
duyarlıkla hizmet etmeye devam 
ediyor. HECE, edebiyatın toplumsal 
ve tarihsel vazifesini de ihmal 
etmeyen, meselelere belirli bir bilinç 
ve birikimle yaklaşan bir dergidir. 
Edebiyatımıza ve estetiğimize 
katkı sağlamaya devamını temenni 
ediyorum.

Yakın Dönem Dergilerimizin 
Özel Sayıları
VIII. Dergi Fuarının ana teması Özel Sayı(lar) ve Dosya Dergiciliği olarak belirlendi. Temaya 
uygun olarak yakın dönem dergilerimiz arasında özel sayıları ile dikkat çekerek literatüre katkı 
sağlayan ve dergiciliğin yüzünü ağartanlar hangileridir merak ettik. Suavi Kemal Yazgıç, Kamil 
Büyüker, Yusuf Turan Günaydın ve Selahattin Öztürk konuya ilişkin merakımızı giderecek bir 
liste hazırladı. 

Dergicilik kültürümüzün panoramasını bir ölçüde yansıtan yani eksiksiz olmayan bu listenin, 
geçmişte yapılan işlerden yola çıkarak gelecekte yapılabilecek özel sayılar ve dosya konuları 
için dergicilerimize ilham vereceğine inanıyoruz.

Bir Nokta, Kerbela Özel Sayısı (Ocak 2008) O sene Muharrem ayı ocağa ge- liyordu 
ve derginin 72. sayısı idi ve Kerbela’da 72 şahit var.
Yedi İklim, M. Akif İnan Özel Sayısı (Ocak 2015)
Temmuz, Mehmet Akif Özel Sayısı (Aralık 2016)
Yedi İklim, Peygamberimiz Özel Sayısı (Mayıs 2006)
Ayasofya, Selahaddin Eyyubi Özel Sayısı (Eylül, Ekim 
2015) 
Mavera, “Televizyon” özel sayısı, vefatları dolayısıyla 
“Fethi Gemuhluoğlu”, “Necip Fazıl”, “Cahit Zari-
foğlu” özel sayıları ve derginin 92, 93, 94 ve 95’inci 
sayıları birleştirilerek hazırlanan “Tasavvuf” özel sayısı ile 
Afganistan özel sayısı.
Kardeş Kalemler, Cengiz Aytmatov Özel Sayısı (Temmuz 
2008)
Ay Vakti, Medeniyet Özel Sayısı (Temmuz, Ağustos, Eylül 2007)

DİYANET İLMİ DERGİ
2016 4 Hoca Ahmed Yesevi Özel Sayısı
2016 1 Fârâbi Özel Sayısı
2015 3 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Özel Sayısı
2014 4 İbn Hazm Özel Sayısı 
2014 1 İbn Sînâ Özel Sayısı 
2013 2 İmam Serahsi Özel Sayısı
2012 Kur’an’ın Nüzûlünün 1400. Yılı Anısına Kur’an Özel Sayısı
2011 4 Vefatının 75. yılında Mehmet Akif Özel Sayısı
2011 3 Vefatının 900. yılında büyük mütefekkir Gazali Özel Sayısı

2000 Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) Özel Sayısı
1999 1 Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. yılı Özel Sayısı
1989 4 Peygamberimiz (S.A.S.) Özel Sayısı
1971 Alp Arslan Özel Sayısı
1970 Hz. Muhammed (S.A.S.) Özel Sayısı
1965 1-2 Ramazan Özel Sayısı

Makale
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HECE DERGİSİ

2017 241 Türk Şiirinin Yıldızlarından Ahmet Haşim
2016 234-236 Dijital Sayısal Kültür Özel Sayısı
2016 229 Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç Özel Sayısı

2015 222-223-
224 Günlük Özel Sayısı

2015 217 Bir tereddüdün aydını Peyami Safa Özel Sayısı
2014 210-212 Batı Medeniyeti Özel Sayısı
2014 205 Bereketli toprakların yazarı Orhan Kemal Özel Sayısı
2013 193 Boyun eğmeyen ateşin dili Muhammed İkbal Özel Sayısı
2012 186-187-188 Medeniyet Özel Sayısı
2012 181 Kemal Tahir: Türkiye’nin Ruhunu Arayan Aydın
2011 169 Gezi Özel Sayısı
2011 157 Yedi Güzel Adamdan Biri Rasim Özdenören
2010 157 Bir Entelektüel Tedirgin Cemil Meriç
2009 150- 151- 152 Şehirlerin Dili: Medeniyet, Edebiyat ve Kültür Bağlamında
2009 145 Yahya Kemal Beyatlı: Bozgunda Bir Fetih Düştü
2008 133 Mehmet Akif Özel Sayısı
2007 123 Arif Ay Şiiri Özel Sayısı
2007 122 1980’den Günümüze Şiirimizin Eğilimleri ve Sorunları II Özel Sayısı

2007 121 Nazım Hikmet Özel Sayısı
2007 126, 127, 128 Yedi güzel adam’dan biri: Cahit Zarifoğlu

2006 109
Bir Düşünce ve Yarınki Türkiye Tasarımı Olarak Fikir ve Sanatta Hare-
ket ve Nurettin Topçu kapak konusu

2006 114, 115, 116 Mektup Özel Sayısı
2005 106 Çocuk edebiyatı Özel Sayısı
2005 104-105 Çocuk edebiyatı Özel Sayısı
2005 97 Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı
2004 86 Dosya: Hüseyin Atlansoy’un şiiri Özel Sayısı

2004 85
Öykünün Kuramsal Bağlamı: Düşünsel, Entelektüel, Muhalif Bir Tasa-
rım Olarak Edebiyat Dergisi ve Nuri Pakdil Özel Sayısı

2003 77, 78, 79 Eleştiri Özel Sayısı
2003 80 Zeynep Sayın’la imge ve beden yazıları üzerine Özel Sayısı
2003 76 Alaeddin Özdenören 45 yıllık şiir hayatı Özel Sayısı
2003 75 Şiir İhsan Deniz Özel Sayısı 
2003 73 Bir Uygarlık Tasarımı Olarak Diriliş Özel Sayısı
2002 65-66-67 Türk Romanı Özel Sayısı
2002 61 Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı
2001 53,54,55 Türk Şiiri Özel Sayısı.
2001 46-47 Türk Öykücülüğü Özel Sayısı

TASAVVUF DERGİSİ

2011 27 Selçuk Eraydın’a armağan
2010 25 Prof. Dr. Mustafa Tahralı’ya armağan
2009 23 İbnü’l-Arabî Özel Sayısı II
2008 21 İbnü’l-Arabî Özel Sayısı I

2007 20 Mevlana’ya armağan

2005 14 Mevlana Özel Sayısı
2003 11 Annemarie Schimmel Özel Sayısı

TÜRK DİLİ 
2017 782 Doğumunun 100. Yılında Kerime Nadir 
2016 773 Dilin Perdeleri Özel Sayısı

2015 767-768 Dilin Perdeleri Özel Sayısı

2014 756 Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı
2013 744 Doğumunun 80. yılında Sezai Karakoç’in Şiiri Özel Sayısı
2008 683 Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı
2007 669 Yetmiş Beşinci Dil Bayramı Özel Sayısı
2007 667 Türk Dil Kurumu’nun 75. yılı Özel Sayısı
1996 531 Türk Şiiri Özel Sayısı 5 (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri)
1996 529 Halid Ziya Uşaklıgil Özel Sayısı
1993 504 Hoca Ahmed Yesevi Özel Sayısı
1992 487-482 Türk Şiiri ö.s. 4 (Çağdaş Türk Şiiri)
1991 480 Yunus Emre Özel Sayısı
1989 445-450 Türk Şiiri Özel Sayısı. 3 (Halk Şiiri)
1986 415-416-417 Türk Şiiri Özel Sayısı 2 (Divan Şiiri)
1986 409 Türk Şiiri Özel Sayısı 1 (Eski Türk Şiiri)
1985 401 Gençlik Yılı Özel Sayısı
1985 400 Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı
1975 291 Orhan Veli Özel Sayısı
1972 253 Divanü Lugat-it Türk Özel Sayısı

   

KÜLTÜR DERGİSİ 
2009 16 Osmanlı’da Kadın Özel Sayısı
2009 15 Filistin Özel Sayısı
2009 14 Rumeli Özel Sayısı

2008/2009 13 Seyyahlar ve Seyahatnameler Özel Sayısı
2008 12 Osmanlı’da Çocuk Özel Sayısı
2008 11 555. Yılında Fetih Özel Sayısı 

Odak
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2008 10 I. Dünya Savaşı Özel Sayısı
2007 9 Su Özel Sayısı 
2007 7 Çanakkale Geçilmez Özel Sayısı
2007 5 İstanbul Özel Sayısı
2006 2 Mehmet Akif Ersoy Anısına Özel Sayısı

 

DERİN TARİH
2016-2017 Özel Sayı 7 Osmanlı Medeniyeti’nin Özü Tasavvuf 

2016 Özel Sayı 6 İstanbul’u Yeniden Fethetmek

2016 Özel Sayı 5 Hz. Muhammed: Tarihin Akışını Değiştiren Peygamber

2015 Özel Sayı 4 Endülüs

2015 Özel Sayı 3 Sultan II. Abdülhamid

2015 Özel Sayı 2 Çanakkale: Ölüme ve Zafere Yürüyüş

2014 Özel Sayı 1 İsimsiz Kahramanlarımızın Aziz Hatırasına

KEŞKÜL 
2007 11 Rüya Özel Sayısı

2006 9 Hac Özel Sayısı

2006 8 Kadın Özel Sayısı

2006 7 Semâ Özel Sayısı

2006 6 Orta Asya Özel Sayısı 

2005 5 Hayat Özel Sayısı

2005 4 Seyahat Özel Sayısı

2005 3 Batı Özel Sayısı

2004 2 Aşk Özel Sayısı

2004 1 Mevlana Özel Sayısı

Ne zaman bir “Yaprak”, bir 
“Diriliş”, bir “Edebiyat” sayı-
sı görsem, samimiyetinden 
hiç kuşku duymadığım ve 
duymayacağım bir çocukluk 
arkadaşımla karşılaşmış gibi 
olurum ve göz göze gelir, 
gözlerimizle sarılırız. Bu 
sıcaklığı “kendinden kapaklı” 
bütün dergiler için söylemem 
mümkün; dergi okuruyla 
dergi arasına girmiş “üçüncü 
şahıs” gibi gelmiştir bana 
oldum olası dergi kapağı.
 
Başka dergi okurlarının başka 
gözdeleri olabilir, benim 
gözde dergilerim kendinden 
kapaklı olanlardır. Esasında 
yeni de değil, dergi takip 
etmeye başladığım ilk genç-
lik yıllarımdan beri böyledir. 
Böyledir de sebebini düşün-
müş değilimdir.
 
Zorlama olmazsa birkaç 
madde başlığında neden 
“kendinden kapaklı” dergileri 
sevdiğimi söyleyebilirim.
 
BİR: Derginin kendinden ka-
paklı olması her şeyden önce 
bir samimiyet, bir harbi oluş, 
bir “içi-dışı bir” duruşudur.
 
İKİ: Kendinden kapaklı dergi-
ler ne kadar “ciddi” olurlarsa 
olsunlar “asık suratlı” değil-
dirler. Resmiyetten uzaktırlar. 
Kapak, ne kadar güzel olursa 
olsun sonuçta takım elbisedir.
 
ÜÇ: Derginin kapağının içerik-

le uyuşmadığı, zayıf kaldığı 
yahut içerikten güçlü olduğu 
durumlar olabilir.
 
DÖRT: Kapak, dergi yayın-
cısının öne çıkarmak istedi-
ği isimler antolojisidir. Biz 
dergi okurlarının “isimleriyle” 
dergi yayıncısının/editörü-
nün “isimleri” aynı değerde 
olmayabilir.
 
BEŞ: Kapakta öne çıkarılan 
başlıklar da isimler gibi bir 
“pazarlama” niyetini saklı 
tutar.
 
ALTI: Kapaklı dergiler, dergi-
de yer alan metinlerin sıra-
lamasının önemli olduğunu 
da hissettir. Oysa kendinden 
kapaklı dergilerin her sayfa-
sının her köşesi aynı değer-
dedir diye düşünürsünüz, en 
azından ben öyle düşünürüm.
 
YEDİ: Kendinden kapak-
lı dergilerin birlikteliği de 
sorun yaratmaz; ciltlenirken 
kapaklarından kurtulmak 
söz konusu değildir. Kapaklı 
dergilerin ciltlenmesi, kapağı 
alınsa da alınmasa da 
zoraki birliktelik intibaı 
uyandırır.
 
SEKİZ: Kendinden ka-
paklı dergilerde edebi-
yat nefes alır. Herhangi 
bir boğulma tehlikesi 
söz konusu değildir.
 
DOKUZ: Kendinden ka-

paklı dergilerin reklam alan-
ları sınırlıdır; çoğunda reklam 
yoktur. Bu okura güven verir.
 
ON: Ne kadar eski olurlarsa 
olsunlar kendinden kapaklı 
dergilerde kaybolmayan bir 
tazelik duygusu vardır.
 
İlk paragraftaki üç dergi ismi-
ne takılmayın lütfen. İpek Di-
li’nden Ayane’ye, Dergâh’tan 
Edeb’e kendinden kapaklı 
cümle dergiler benim kapağı-
nı sevdiğim dergilerdir.
 
Kapaklı dergileri sevmiyorum 
anlamı çıkmasın; pek çoğun-
da yazdım, yazıyorum. Bi-
zim kuşağın, arkadaşlarımın 
çıkardığı dergiler arasında 
kapaklı olmasına rağmen 
müptelası olduklarım var. 
Ancak onlar, içinde yazım/şi-
irim olsa bile kütüphanemde 
mağrur duruyorlar.
 
Ben de kapaklarının kulakla-
rını kıvırıyorum, burunlarının 
ucunu tutuyorum.

Kendinden Kapaklı 
Dergilere Övgü
Mehmet Aycı

Odak Dergiler Dergisi
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Burada bir derginin tek 
sayısından yola çıkarak 
bir yazı yazmaya gönlüm 
elvermedi doğrusu. Çünkü 
dergi, öncelikle bir bütünlük 
işidir ve ne denli önemli olursa 
olsun kapak da sayfalarından 
bir sayfadır. Kapak, dergiyi 
temsil makamında olduğu 
için dikkat çekicidir 
elbette. Ancak bir dergi, 
kapağında yakaladığı espriye 
indirgenemez.
 
Ben biraz da eski kafalı 
olduğum için beğendiğim 
kapakta sivriliklerden çok 
hoşlanmıyorum. Çok istisnai 
bir durum olmadıkça derginin 
bir sayısındaki “parlak” espri 
yerine bütün sayılarındaki 
tutarlı bütünlüğü anlamlı 
buluyorum. Bu sebeple de 
tek tek sayılardan ziyade 
genel olarak kapak tutarlığını 
sevdiğim dergilerden 
bahsetmek isterim.
 
Benim kapak grafiği açısından 
en beğendiğim dergi İtibar. 
Gündemle ilgili tek kapağı 
15 Temmuz dolayısıyla 
yapılanlardı. Onlar da genel 
kapak konseptinin dışında 
çalışmalar olmadı. Her sene 
12 kapak tasarlanıyor ve yıl 
boyunca sırayla uygulanıyor 
bu kapaklar. Bu seneki 
konsepti çok sevdiğimi 
de özellikle vurgulamak 
isterim. Umarım önümüzdeki 
senelerde de yakaladıkları bu 

çizginin altına düşmezler.
 
Bahsetmek istediğim ikinci 
dergi Post Öykü. Tür olarak 
özel bir yerde bulunan ve 
kendine ait bir yayın çizgisi 
olan Post Öykü, kapakları 
ile de hususi bir çizgiyi 
yakalamış durumda. Derginin 
içeriğindeki beğeni seviyesi 
kapağında da ayniyle devam 
ediyor.
 
Bahsetmek istediğim bir 
başka dergi ise İstanbul 
Birnokta… Kimi zaman bir 
fotoğraf (Özellikle Aliye 
Akan’ın çektiği fotoğraflar) 
kimi zaman Bünyamin K.’nın 
bir suluboya çalışması çıkıyor 
karşımıza. Elbette başka 
başka kapaklar da oluyor.
 
Ne tercih edilirse edilsin 
ve kapaklar ne kadar güzel 
olursa olsun bir afişten değil 
dergi kapağından 
bahsediyoruz ve 
aslolan kapağa 
baktırmak 
değil okurda 
o kapağı 
açıp derginin 
içindekileri 
okuma isteği 
uyandırmaktır. 
Bu da elbette 
sadece kapakla 
başarılabilecek bir 
iş değildir. Başarılsaydı 
dergicilik çok kolay olurdu. 
 Dikkat ederseniz hep 

ürün merkezli dergilerden 
bahsettim. Dosya merkezli 
dergiciliğin yılda bir iki 
sayının ötesine geçtiğinde 
yazarlara verilen ödevler 
çerçevesinde ilerleyen ve bir 
çeşit bürokrasiye dönüşen 
yapısıyla fazla riskli olduğunu 
düşünüyorum.
 
Çok özel ve istisnai durumlar 
haricinde dosya dergiciliğinin 
gereken verimi yakalamasının 
çok zor olduğu ve dergiler için 
bazı kolaylıklar ve avantajlar 
sunsa da dosya merkezli 
sayılardan kaçınılması 
gerektiği kanaatindeyim. Hiç 
mi yapılmamalı? Elbette hayır. 
Özel dosyalar o denli seyrek 
tercih edilmeli ki yapıldığında 
okura “Burada fevkalade bir 
dergi var.” dedirtmeli.

Burada Fevkalade Bir Dergi Var 
Dedirtmek İçin Ne Yapmalı?
Suavi Kemal Yazgıç

Dergi Yuvarlanmış 
Kapağını Bulmuş
Hüseyin Akın

Dergilerin kapısı, ismi ve logosu 
ise penceresi, kapağı ve kapak 
kompozisyonudur. Kapak dış 
görünüştür ama içi işaret eder. 
Derginin derli toplu olup 
olmadığını, muhteviyatında 
sürprizler barındırıp 
barındırmadığını bu pencereden 
görme imkânı bulur okuyucu.

Kapak da dergiye ve dergiciliğe 
dâhildir. Unutulmaz renkleri 
ve dekorları barındırır dergiler 
geçmiş zamanın hafızasında. 
Kapakta kendini arar çiçeği 
burnunda edebiyatçı, yeni 
yetme şair ya da meraklı 
hikâyeci. Kendisini kapakta görür 
görmez kapağın şeklini şemalını 
unutuverir edebiyatçı. Kendi 
adını derginin kapağına, gönül 
duvarına yaslar.

Oldum olası düşkünümdür 
dergilerde kapak 
kompozisyonuna. Arşivimde 
birbirinden ilginç kapaklarıyla 
düne dair bir şeyler söyleyen 
sayısız dergi var. Düne ait olanı 
da bugüne dair olanı da zihnimde 
saklı bu dergi kapaklarıyla 
hatırlarım.

İkindi Yazıları dergisinde bir 
kapak yoktu ama kendinden 
kapaklı ilk sayfası benim için hoş 
bir karşılama, sıcak bir tebessüm 
gibiydi. Kaşgar dergisinde 
imge şölenini, gizemli kelimeler 
dünyasını; Kardelen dergisinde 
bir çiçek bahçesini; Mavera’da 
aşkın bir dünya tasavvurunun 
dışavurumunu görürdüm. 
Yüzümüz özümüzün nasıl kapağı 
sayılırsa, dışımızdaki evren de 
içimizdeki evrenin, dünyamız da 
rüyamızın kapağı gibidir.

Bahçede dolaşıp, kapının önünde 

dikilip durup bir türlü eve 
girmediğimin farkındayım. Ne de 
olsa eve girmek konuya girmektir. 
Haydi, öyleyse ilk adımımızı 

atalım eşikten içeri.

Son iki sayısı ile duvara sırtını 
yaslamış gibi duran bir dergi var 
karşımda: İzdiham!

27. ve 28. sayılarında İzdiham 
dergisi çok düz bir kompozisyonla 
oldukça ilginç iki kapağa imza 
atmış; kapak anlayışına yeni bir 
soluk getirmiş de denilebilir. 
27. sayının kapağında uzaktan 
bakanın birden anlayamayacağı 
ve “Nasıl yani?” sorusuyla bir 
süre mücadele edeceği, yanına 
biraz yaklaşınca da durumun 
esrisini ziyadesiyle kavrayacağı 

bir cümle yer alıyor. Hani o 
dükkânların camekânlarındaki 
“Cenaze dolayısıyla kapalıyız” 
uyarısı gibi... İfade aynen şöyle: 
“Grafikerimiz Aşık Olduğu İçin 
Kapak Yapamadık”.

Al işte sana kapak! Hem kapağı 
oturtup hem durumu kurtarmak 
bu olsa gerek. Belli ki İzdiham 
okuyucuları ‘olabildiği kadarına 

razı olan’ geniş gönüllüler 
cemaatine mensuplar. Sanki söz 
yuvarlanmış da gelmiş kapağını 
bulmuş. Dergi kapaklarında 
görselin hâkimiyetine son veren 
bir sayı olmuş aşka düşen 
grafikerin bıraktığı boşluk. Kapak 
içerdiği şeyi kapsıyorsa kapaktır. 
Çaydanlık kapağını tencereye 
uydurmaya kalkanlar da var hani 
kapağı yanlış yere atanlar da.

İzdiham bir sonraki sayısında da 
aynı boşluğu hoşluğa çevirmiş. 
Gıpta etmemek elde değil. Yine 
‘aşk’ gibi yaralı okuyucuları 
etkileyecek bir kelimenin açtığı 
yoldan ilerleyerek başarıyor 
bunu: “Sayın Ulaştırma 
Bakanım: Kavuşamıyoruz.” Tam 
göbekten oturmuş derginin 
kapağına. Dünden bugüne 
kavuşamayanların isimleri 
kavuşamama dereceleri ile 
birlikte yıldızlanarak sunulmuş 
hem okuyucunun dikkatine hem 
de Ulaştırma Bakanının insafına. 
Sezai Karakoç, Âşık Veysel, 
Neşet Ertaş, Kafka ve geçen 
sayıdan vurgun olup da işinin 
başına dönemeyen grafikere 
kadar birçok kişi kavuşma sırasını 
bekleyenler arasında yer alıyor. 
Cümle ile fotoğraf çekip resim 
çizmek bu olsa gerek.

Kapağı özgün kılan biraz da o 
kompozisyonu okuyucu zihninin 
tamamlamaya müsait olması 
değil midir? İzdiham bunu her 
iki hâlde de başarıyor, hem 
resimle hem sözle. Hem ıslıkla 
hem sazla. Hem aşkla hem aşkla! 
Aşksız adım atmadığı için her 
sayı kapağını anıt gibi dikiyor. Hiç 
konuşmasa da ne dediği gayet iyi 
anlaşılıyor. Zira karnından değil, 
kapağından konuşuyor!

Deneme
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Dünyanın Dergisi 
Bu Fuarda!
Dergi Fuarı her sene artan 
sayıda ve çeşitlilikte farklı 
ülkeden dergiciyi de bir 
araya getiriyor. Bu sayede 
ülkeler arasındaki sınırlar 
aşılarak çok boyutlu ve 
derinlikli bir dayanışmanın 
zeminini oluşturan temaslar 
gerçekleşiyor. Dergi dostlarına 
bu vesileyle Dünya çapında 
örgütlenme aşamasında olan 
beynelmilel bir dergicilik 
cemiyetinin nüvesinin de 
yeşerdiğini müjdeleyelim. 
Bu sene Sirkeci’de yerini 
alan yurtdışı konuklarımızdan 
dergilerini ve çalışma alanlarını 
anlatmalarını istedik. Aldığımız 
cevaplar dergiciliğin küresel 
ölçekteki vaziyetine ilişkin de 
fikir verici mahiyette. 

Dastan (İran) 
Dastan, İran’ın en büyük 
yayıncısı Hamshahri Dergi 
Grubunun çıkardığı bir 

edebiyat dergisidir. Bu grup 
bünyesinde farklı alanlarda 
18 dergi yayımlanmaktadır. 
Dastan, Temmuz 2010’dan 
beri düzenli olarak 
yayımlanmaktadır. Dastan, 
edebiyata (haber veya 
incelemeler hariç) tamamen 
adanmış tek Farsça dergidir.

Dastan edebiyatın aşırı sanatsal 
ve ticari algıları arasında 
ayakta durarak en geniş 
edebiyat kitlesini hedef almaya 
çalıştı. Anı, tür öyküleri ve 
kurgusal olmayan popüler 
edebi formlara katılmak, 
Dastan’ın okur kitlesini 
profesyonel yazarların yanı 
sıra öğrenci ve ev hanımlarına 
da erişecek kadar geniş kıldı. 
Bu kaliteli dergi, dergi-
kitap sınırında duran grafik 
tasarımıyla ve metinlere 
eşlik eden profesyonel görsel 
çalışmalarla (fotoğraf, resim 
vb.) güçlendirilmiştir. Dastan, 
5.000 tirajlayola çıktı ama 6 
ayda 20.000’e ulaştı ve İran’da 
en çok okunan edebi dergiye 
dönüştü. Dastan, Farsçanın 
imkânlarından hareketle 
yurtdışında okur kitlesi hâline 
gelen komşu çağdaş edebiyat 
örneklerinede yer veriyor. 

Dergi Fuarına üçüncü kez 

katılıyoruz ve Türkiye’den de 
İranlı öğrencilere ve Farsçaya 
ilgi duyan yeni okurlara 
ulaşmayı arzu ediyoruz.

Shenja (Makedonya)

Dergimizin ilk sayısı altı yıl önce, 
Mart 2011’de yayımlandı. Der-
gimiz Arnavutça. Makedonya, 
Arnavutluk ve Kosova hitap etti-
ğimiz ülkeler. Shenja, bölgedeki 
politik gelişmeler, ekonomi, dış 
politika (AB entegrasyonu, Orta-
doğu vb.), tarih, sanat, kültür gibi 
farklı konuları işlemektedir. 

Dergimizin hedef kitlesi akade-
misyenler, profesörler, öğrenciler 
gibi toplumun seçkinleridir. Ma-
kedonya’da başka dergiler var, 
bunlardan bazıları haftalık bazıları 
da aylık. Ancak ülkemizde başka 
aylık Arnavutça dergi yok. Der-
gimizin bölgesel karakteri de göz 
önüne alındığında, bu gerçek bizi 
ülkemizde eşsiz kılıyor. 
 

Aylık olarak 2.000 adet basıyoruz. 
Yayın yeri Üsküp’tedir ama hem 
diğer Makedonya şehirlerinde 

Fuara Yurt Dışından Katılan 
Dergilerimizi Tanıyalım
Bu sene Sirkeci’de yerini alan yurt dışı konuklarımızdan 
dergilerini ve çalışma alanlarını anlatmalarını istedik. 

F a r s ç a  E d e b i y a t  D e r g i s i
T e h r a n - I r a n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hem de Kosova ve Arnavutluk’ta 
dağıtım yapıyoruz. Yaklaşık 500 
kopya satıyoruz, kalan kısmı 
ücretsiz olarak dağıtıyoruz.Türki-
ye’de dergimiz sadece üniversite-
lerde okuyan Arnavut öğrenciler 
tarafından okunuyor.

Dergi Fuarına ikinci kez katılı-
yoruz.Bu fuarın parçası olmaya 
karar verdik, çünkü diğer dergi-
lerle fikir alışverişinde bulunmak, 
deneyim kazanmak gibi konularda 
bizim için eşsiz bir fırsat sunuyor.

İhsan (Afganistan)

Dergimiz güncel sosyal ve küresel 
meselelerle kültürel, sosyal ve 
ekonomik konuları içermektedir. 
İhsan toplumun tüm sınıflarına, 
özellikle de genç neslehitap edi-
yor.Dergimiz bilimsel temelde 
hareket ettiği için konuları ele 
alış şekli benzersizdir. İhsan’ın 
grafik niteliği, ülkemizdeki diğer 
dergilerle karşılaştırıldığında son 
derece profesyoneldir. 

Dergimiz iki ya da üç ayda bir 
çıkmaktadır ve her dönem 1.000 
adet basılır. Bunların 800-900’ü 
ülkenin 10 büyük şehrinde sa-
tılmaktadır.Sosyal medya kulla-
nıcılarının hızla çoğalmasına ve 
internet sektöründeki gelişmelere 
rağmen, insanlar basılı dergileri 
almakla hâlâ ilgileniyor. Büyük 
kentler dışında yaşayan okuyu-
cularınbu konudaki talebi çok 
yüksek.

İhsan ulusal düzeyde iki kez tem-

sil edildi ancak Dergi Fuarı’na 
ilk defa katılıyoruz.Bu fuara ka-
tılmanın amacı, süreli yayınları-
mızı karşılaştırmak, uluslararası 
tecrübe kazanmak ve dergimizi 
küresel sahnede tanıtmaktır.
İhsan,Dergi Fuarında tanıtıldığın-
da, Türkiye’den de okur çekmek 
oldukça kolay olacak. Türkiye›de 
yaşayan vatandaşlarımızdan takdir 
e-postaları almaya başladık bile.

SuaraDarussalam (Açe - Endo-
nezya) 

Suara Darussalam, yetişkinler 
için İslami bir dergi olup 2014 
yılında kurulmuştur. Dergimiz, 
Endonezya’nın Açe bölgesinde 
bulunan tek İslami dergidir. Bildi-
ğimiz gibi Açe Eyaleti, Endonez-
ya’nın34 ili arasında İslam Huku-
kunun uygulanmasına izin veren 
tek eyaletidir. Hedef kitlemizli-
seden üniversitelereve hükümete 
eğitimli insanlardır.

Vizyonumuz, İslam yükselişini 
Açe’den desteklemektir. Bu 
yüzden dergide işlediğimiz ko-
nular, Açe, Endonezya ve diğer 
ülkelerdeki İslam medeniyetinin 
tanıtılması üzerine yoğunlaşıyor.
Açe, şeriat kanunlarını uygulamak 
için Endonezya hükümetinin izin 
verdiği tek eyalettir. Biz de şeriatı 
anlamaya katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz.

Dergimizdeki bölüm başlıkları 
şunlardır: Ana Rapor, Özel Rapor, 
Kısa Kısa, Beytülmal Konuşması, 

Rezonans, İslam Dünyası, Açe 
Darussalam, İslam Hukuku, İsla-
mi Turizm, Kültür, Hadisler, Fikir, 
İslamcı Gençler, Ulama Tavsiyele-
ri, Siyaset, Figür, İslam Ekonomi-
si ve Röportaj.

Suara Darussalam, Açe 
hükümetinin sponsorluğuyla 
aylık olarak 1000 adet basılıyor 
ve dağıtılıyor ama satılmıyor. 
Dergimizin ücretsiz kopyasını 
www.suaradarussalam.com web 
sitemizden bulabilirsiniz.

Bu fuara 2015’te bir kez katılmış-
tık.Dergi Fuarı,Açe’yi ve dergimi-
zi tanıtmak için bize ilham veren, 
farklı kültürlerle temas ve yara-
tıcılık fırsatları sunan bir ortam.
Burada paylaşabilir, birbirimizi 
anlayabilir ve diğer ülkelerden 
gelen katılımcılar ile güçlü bir 
uhuvvet ve sılairahim ilişkisi ku-
rabiliriz. Mesela bir gün dergimizi 
Türkçe yayımlamak için bir yatı-
rımcı bulmayı veya bağış aramayı 
planlıyoruz.

Afganistan Medya ve Araştırma 
Dergisi (AOMR) 

Dergimiz siyasi, sosyal ve eği-
tim ile ilgili konuları içermek-
tedir. Peştuca, Darice, Arapça 
ve İngilizce yayımlanmaktadır. 
Temel amacımız, Afganistan’ı 
analiz etmek ve özellikle Arapla-
ra yönelik ulusal ve uluslararası 
okuyuculara bilgi vermektir. Do-
layısıyla okuyucularımızın çoğu 

Dergiler Dergisi Dergiler Dergisi Dergi Fuarı
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siyasi, sosyal ve eğitsel işlerle 
uğraşmaktadır. 

Dergimiz periyodik olup, araştır-
ma ve analiz temelinde hazırlana-
rak farklı zamanlarda yayımlan-
maktadır. 2000 adet basılan der-
gimiz okuyucuya ücretsiz olarak 
dağıtılıyor.

Afganistan’da dergiler genellikle 
farklı etnik dillerde ya da İngilizce 
yayımlansa da siyaset, din, kadın, 
eğitim ve Afganistan’ın mevcut 
durumuyla ilgili dergilerin sayısı 
yetersizdir. Ne yazık ki ülkemizde 
okuyucu sayısı azdır ve bu duru-
mu tersine çevirmeye dönük bazı 
programlar başlatılmıştır.

Daha önce Türkiye’de hiçbir et-
kinliğe katılmadık. Uluslararası 
toplulukla ilgili görüşlerimizi 
sunmamız ve düşüncelerimizi ve 
çabalarımızı onlarla paylaşmamız 
Dergi Fuarı türünde organizasyon-
lara katılmamızı gerektiriyor. Bu 
vesileyle Türk hükümeti ile temas 
kurmak olumlu bir adım olacaktır.

el-Dirasat-ı Islamiyyah (Pakis-
tan)

Dergimiz, İslami çalışmalar ala-
nında orijinal fikirleri vurgulama-
ya odaklanmış 52 yıldır yayımla-
nan üç aylık bir hakemli araştırma 
dergisidir. On dört yüzyıl boyunca 
süregelen zengin İslam kültürü 
ve medeniyetinin; İslam düşünce-
sinin sürekliliğini vurguluyoruz. 
Aynı zamanda, dergimiz çağdaş 
entelektüel meselelerle ilgili ma-
kaleleri ve onlara İslami tepkileri 
de yayınlıyor. Hedef kitlemiz, 
akademik çevrede İslami bilimle-
rin farklı alanlarıyla ilgili akade-
misyenlerden ve öğretim üyelerin-

den oluşur.

Ayrıcalığımız, dergimizde Müs-
lüman âlimlerin tefsir, hadis, 
fıkıh, kelam gibi alanlardaki 
çalışmalarının İslami disiplinlerin 
yanı sıra tarih, dil ve edebiyat 
alanlarındaki zengin kültürel 
katkılarının da incelenmesinde 
yatmaktadır. Aynı zamanda, dergi-
miz, insan düşüncesinin gelişimini 
eleştirel bir biçimde inceleyen 
orijinal araştırmaları yayımlamak-
ta ve mevcut entelektüel sorunlara 
bağımsız ve dengeli bir İslami 
tepki ortaya koymaktadır.

Dergimiz, uzmanlaşmış bir 
araştırma dergisi olarak, yüksek 
öğrenim kurumları ve araştırma 
kurumlarıyla ilişkili belirli bir 
akademik kitleye hitap etmekte-
dir. Arapça olduğumuz için do-
laşımımız, bu dili bilen kişilerle 
sınırlı kalmaktadır. Baskı sayımız 
2.000’dir. Yaklaşık 1.000 kopya 
abonelere ve ara sıra alıcılara satı-
lıyor. Geri kalanlar, Pakistan’daki 
ve dışındaki kütüphaneler de dâhil 
olmak üzere düzenli katkıda bulu-
nanlara, seçkin akademisyenlere 
ve ünlü İslami akademik kurumla-
ra gönderilir.

Dergi Fuarına ilk kez katılıyoruz. 
Hâlihazırda Türkiye’de okuyu-
cularımız var. Fuar vesilesiyle 
Arapça bilen yeni okurlarla da 
tanışmayı umuyoruz. Aslında 
dergimize yeni okurlar ve yeni 
yazarlar bulma umuduyla geldik. 
Hem okuyucular hem de yazarlar 
bakımından üst düzey bilim insan-
ları aramaktayız.

Elif (Bosna-Hersek) 

Dergimiz başta başkentimiz Sa-

raybosna’daki ilkokul öğrencileri 
için ek bilgi kaynağı olmak üzere 
tasarlandı. 2011’de yayımlan-
maya başlayan ve 50. sayısına 
ulaşan dergimizi benzersiz kılan, 
Balkanlardaki çocuklar için Boş-
nakça yayınlanan ılımlı tek İslami 
dergi olmasıdır. Ayrıca, yayın 
kurulumuzun dünyanın dört bir 
yanındaki prestijli İslami üniver-
sitelerden mezun yüksek eğitimli 
insanlardan oluştuğunu da belirt-
mek isterim. 

İki ayda bir 6.000 kopya basılan 
dergimizi çocuklar için cazip hâle 
getirmek için illüstrasyon, kari-
katür, çocuk çizimleri ve şiirler 
gibi teknikleri mümkün olduğu 
kadarıyla kullanmaya çalışıyoruz. 
Aldığımız geri bildirimlere göre 
dergimiz yalnız çocukların değil 
ailelerinin de ilgisini çekiyor.

Dergi Fuarına üçüncü kez katılı-
yoruz. Bence Dergi Fuarı, çalış-
malarımızı temsil etmek ve bakış 
açımızı geliştirmek için büyük bir 
fırsat. Bu, dergimizi geliştirmeye 
dönük çalışmalarımız için çok 
yardımcı oluyor.

Günümüzde basılı medyanın tüm 
bileşenleri sosyal ağ sitelerinin ve 
uygulamalarının farklı biçimle-
rinin güç kazanmasından dolayı 
sıkıntı çekiyor; bu da politik ve 
bilimsel basılı süreli yayınların 
bile pazarda istikrarlı kalmasını 
zorluyor. Çocuklar için dergilerle 
durum daha da kötüdür. 

Bosna-Hersek vatandaşlarının ana 
vatana oranla daha fazla yaşadığı 
tek ülke Türkiye’dir. Türkiye’de 
çok büyük Boşnak nüfus var. Or-
tak bir çabayla milyonlarca Boş-
nak’ın dergimizi çocukları için iki 
dilde kullanmasının çok yararlı 
olabileceğini düşünüyorum.

Sabah Ülkesi (Almanya)

2003 Nisan’dan bu yana üç ayda 
bir yayımlanmakta olan bir kül-
tür-sanat ve felsefe dergisiyiz. 
Viyana’da üniversite eğitimi gö-
ren gençlerin öncülüğünde yayın 
hayatına başlayan dergimiz İslam 
Toplumu Millî Görüş (IGMG) ta-
rafından destekleniyor ve bir süre 
sonra merkezi Viyana’dan Köln’e 
taşınıyor. 

İlk sayısından itibaren kendini 
kültür-sanat dergiciliğini merkeze 
alarak tanımlayan yayınımız, fark-
lı kategoriler ve sayfa sayıları ile 
yayın hayatına devam etti. Bugün 
128 sayfa olarak yayımlanıyor. 

Avrupa’ya göçün üzerinden elli 
yıl geçtiği ve diasporada yaşayan 
büyük bir nüfusun var olduğu 
gerçeğinden hareket edersek, Av-
rupa’da Türkiye kökenli ikinci, 
üçüncü ve dördüncü nesillere ken-
di geçmişlerini hatırlatacak, Türk-
çe eksenli fakat Türkiye ile sınırlı 
olmayan kültür, sanat ve düşünce 
yayınlarına büyük ihtiyaç vardır. 
Sabah Ülkesi, bu ihtiyaca binaen 
kültür, sanat, felsefe ve düşünce 
dergiciliği yaptığını ve öncelikle 
Avrupa’da yaşayan Türkiye kö-
kenlilere hitap ettiğini göz önünde 
bulundurmaktadır. 

Sabah Ülkesi olarak kültürden, bir 
toplumun tarihsel süreçte üretti-
ği ve kuşaktan kuşağa aktardığı 
her türlü anlama ve yorumlama 
şekillerini anlıyoruz. Sanat ve 
sanat eseri başlığının genel bir 
tanımı ile söz konusu toplumdan 
sâdır olan, o toplumun duygu ve 
düşünce dünyasını yansıtan soyut 
ya da somut eserleri anlıyoruz. 
Felsefe ve düşünce ile ise bir 
kültür havzasında neşv-ü nema 
bulmuş dünya görüşü ve tasav-
vurunun ortaya koyduğu düşünce 
ürünlerini, özelde felsefi eserleri 
kastediyoruz. Sabah Ülkesi bir 
kültür, sanat, felsefe ve düşünce 
dergisi olarak, bu tanımlamalar-
dan hareketle kültür, sanat ve dü-

şüncenin üreticisi olan insan başta 
olmak üzere, taşıyıcısı olan dili ve 
mekânı yayıncılığına konu kılıyor. 

Bu çerçevede kültürün kendine 
has özelliklerini taşıyan insanların 
hayatı (biyografi), dil üzerinden 
ortaya koydukları eserleri (ede-
bî, felsefi eserler), inşa ettikleri 
mekânlar (şehir), ortaya koyduk-
ları sanat eserleri (sinema, müzik, 
mimari, fotoğraf, resim) Sabah 
Ülkesi’nin başlıca konuları arasın-
da yer almaktadır. Bununla bera-
ber dergimizin Avrupa’da çıkan 
bir dergi olması, içinde yaşanılan 
coğrafyanın kültür, sanat ve fel-
sefe boyutuna eğilmeyi gerekli 
kılmaktadır. Bu anlamda özelde 
kendi kültürümüze ve Avrupa 
kültürüne, genelde ortak insanlık/
dünya kültürlerine ve üretilen sa-
nat ve düşünceye dergimizde yer 
veriyoruz. 

Sabah Ülkesi “tanış olmak” için 
katıldığı Dergi Fuarına üçüncü 
kez iştirak ediyor. Türkiye’de bir 
dağıtım ağına dâhil değiliz. Ancak 
artık Türkiye’den de okuyucula-
rımız istedikleri takdirde http://
www.sabahulkesi.com/abonelik/ 
linkini takip ederek abone olabi-
lirler. Bekleriz efendim. 

Run (Irak)

Düşünceye ve eleştiriye dayalı bir 
dergiyiz ve 2010’dan beri üç ayda 
bir yayımlanıyoruz. İslam düşün-

cesi alanında yazılar yayınlarız. 
Amacımız bu alandaki tartışmala-
ra katkıda bulunmaktır. Dergimiz 

bir grup aktif ve gönüllü genç 
tarafından yönetilmektedir. Dergi-

mizin imtiyaz sahibi ise Gençler 
Geliştirme Merkezidir. Merkezi 

Süleymaniye’nin Seyit Sadık 
ilçesindedir ve Kürdistan İslami 

Birliğine bağlıdır. 

Run dergisi İslam fikri üzerinde 
çalışan kültürlü ve elit bir kesime 
hitap eder ve ılımlı İslam fikrini 
destekler. Dergimiz içerik ve tasa-
rım bakımından diğer dergilerden 

farklı olup kültürel ve fikri konu-
lara ağırlık verir. Ayrıca gençleri 
güncel hayat, dini ve toplumsal 
konularda bilgilendirmektir.

Dergi Fuarına yurtdışında katıldı-
ğımız ilk etkinliktir. 

Dergimizin tirajı 1.000 adettir 
ve yarısı satılmaktadır. Dergimiz 
Irak’ın Kürdistan bölgesinde 
kendini ispat etmiş, fikir ve kültür 
ortamında ün kazanmıştır. Nite-
likli bir okur kitlesi vardır. Bölge-
mizde ekonomik kriz yüzünden 
onlarca gazete ve dergi yayınını 
durdurmuştur fakat biz devam et-
mekteyiz. Fakat periyotlarımızda 
gecikme olabiliyor.

Dergimizin Türkiye’de okuru yok-
tur çünkü yeteri kadar basamıyo-
ruz. Yakın gelecekte Arapça yayın 
yapmayı da düşünüyoruz ve İslam 
ülkelerinde ve özellikle de Türki-
ye’de okurlara ulaşmak isteriz.

Chırka (Irak)

Dergimizin ilk sayısı 2008 yılında 
yayın hayatına atıldı ve şu ana 
kadar 158 sayı neşredildi. On beş 
günde bir yayımlanan dergimiz 
bağımsız bir dergidir; kendi çaba-
mızla yayınlıyoruz ve prsi medya 
sivil toplum örgütü tarafından des-
tekleniyoruz.

Dergimiz 48 sayfa olup genel 
siyasi konulara özen gösterir, 
araştırma, makale ve dosya şek-
linde konular yayınlıyoruz. Irak’ta 
Türkmen meselesi ve haklarına 
dair birçok konu ve dosya yayın-
ladık. Türkmen haklarına özel bir 
özen göstermekteyiz.

Ekonomik kriz ve insanların 
sosyal ağları tercih etmesinin 
yanı sıra basılı yayınların destek 
bulamaması dolayısıyla Irak’taki 
dergiler iyi durumda değil. Yurt-
dışından da bir destek alamıyoruz. 
Buna rağmen dergimizi 3.000 adet 
basıyoruz ve 2.500 adedini satı-

el-Dirasat-ı 
Is lamiyyah
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yoruz.

Dergi Fuarına ilk defa katılıyo-
ruz. Amacımız dergimizi Irak 
dışında tanıtmaktır ve Dünyadaki 
dergilerle iyi bir ilişki kurup fikir 
alışverişi yapmaktır.

Dergimizin Türkiye’den okuru 
yoktur çünkü dergimiz sadece 
Arap alfabesiyle Kürtçe yayın 
yapmaktadır. Dergimizin bir bö-
lümünü Türkçe de yayımlamak 
isteriz fakat maddi sıkıntılar yü-
zünden şu ana kadar bu projeyi 
gerçekleştiremedik. Dergimizin 
yayınladığımız konular sebebiyle 
Erbil’deki Türkiye konsolosluğu 
tarafından takip edildiğini bili-
yoruz, çünkü analizlerimiz üst 
düzeydedir.

Zang u bang (Irak)

Zang u bang dergisi çocuklara 
özel aylık bir dergidir. İlk sayısı 
2001’de Duhok ilinde yayınladı 
ve 159. sayıya ulaştık. Birçok öğ-
retmen başyazarlığımızı üstlendi. 
Dergimizde şimdiye kadar yakla-
şık 50 kişi çalıştı. Dergimiz 650 
çocuklara özel kısa ve orta konu 
yayınladı. Ayrıca resimli olarak 
birçok senaryo yayınladı. Din ko-
nular ve çocuk hakları hakkında 
450 yazı yayınladı. Çocuk eğitimi, 
bilim, insanlık ve kültürü hakkın-
da 300 konu yayınladık. 

Yoksul çocuklar için birçok 
kampanya ve değişik vesilelerle 
çocuklara yönelik etkinlikler dü-
zenledik. Çocuklara özel 14 adet 
kitap yayınladık. Tüm sıkıntılara 
rağmen hâlâ baskıya devam et-
mekteyiz. 

Kürdistan İslam Birliğiyle iyi 
ilişkiler içindeyiz fakat tüm ke-
simlere hitap etmekteyiz. Amacı-
mız çocuklarımıza İslami eğitim 
vermektir. Dergimiz çok iyi bir 
şekilde dizayn edilir ve iyi bir 
matbaada basılır. İçerik bakımın-
dan, kaliteli bir içerik, sunum 
bakımından zengin, fotoğraf ve 
eğitici konular bakımından çok 

zengindir.

Bölgemizde dergilerin durumu iyi 
değil. Özellikle ekonomik krizle 
beraber birçok dergi kapandı ama 
biz devam ediyoruz. Dergimiz 
1.200 adet basılır bundan 1.000 
adedi satılır kalan 200 adet çocuk-
lara hediye olarak dağıtılır. Talep 
olduğu zaman baskı sayımızı 
2.000 adede çıkartırız. Bölgemiz-
de dergi okuru sayısı her şeye 
rağmen çoğalmaktadır.

Dergi Fuarına ilk defa katılıyoruz. 
Geçen sene de başvuru yapmış 
fakat vize alamadığımız için ka-
tılamamıştık. Bu fuar vasıtasıyla 
dergimizi Dünyaya özellikle de 
Türkiye’ye duyurmak isteriz. Ge-
lecekte çok dilde yayın yapmayı 
hedefliyoruz. Türkiye’deki çocuk-
ların da dergimizin konularından 
faydalanmaları için Türkçe sayfa-
lar yayımlamayı çok isteriz.

Raman (Irak)

Dergimiz Erbil’in Salahaddin ka-
sabasında 1996’da yayın hayatına 
atıldı. Süreç içinde 240 sayı ya-
yımlandı. Hedefimiz Kürtçeye ve 
Kürt kültürüne hizmet etmektir. 
Makale ve yazılarımız akademis-
yenler, yazarlar, araştırmacılar ve 
şairler tarafından yazılır. Konula-
rımız ilgilerini çeken okurlarımız 
tarafından takip edilmektedir. 
Dergimiz yeniliklere özen gösterir 
ve nesiller arasında diyalog kur-
maya çalışır. Bu açıdan tasarım ve 
görseller bakımından özel olmaya 
çalışmıştır. Bu amaca uygun ola-
rak dergimizde büyük sanatçılar 
çalışmaktadır. 

Ekonomik kriz sebebiyle bir-
çok derginin yayını durduruldu. 
Şu anda bölgede sadece iki elin 
parmak sayısı kadar dergi yayın 
yapmaktadır. Dergimizin tirajı 
2.500 adetti fakat krizle birlikte 
1.500 adet basıyoruz. Öte yandan 
her ay sitemizi 10.000 kişi ziyaret 
etmektedir. 

Dergi Fuarına ilk defa ve diğer 

İmece Yapmayı Seven 
Dergi

Serçe: Serçe’nin diğer 
dergilerde olmayan 
ve bizce en güzel olan 
özelliği şudur: Derginin 
kurucuları, editörleri, 
tüm çalışanları ve 
Serçe’de yazısı olsun 
isteyen okurlar aynı 
elektronik posta 
adresine yazılarını 
gönderir. Daha sonra 
görevli arkadaş bu 
yazıların tümünden 
yazar isimlerini 
kaldırarak 6 kişilik 
editör ekibiyle paylaşır. 
Bu ekip gelen tüm 
yazıları, yazar ismini 
görmeksizin okur ve 
gizli olarak puanlar. 
Bu puanlamanın 
nihayetinde isimleri 
silmekle görevli 
arkadaş isimleri tekrar 
yerleştirir ve seçilen 
yazıları ilan eder. 
Yani editörler bile 
okurken diğer editörün 
yazısını eleyebilir, yani 
derginin kurucularıyla 
okurlarının yazıları aynı 
şartlarda incelenerek 
seçilir Bu bakımdan 
Serçe, okur dostlardan 
her sayıda çokça 
yazı-şiir alır ve bu 
sayede dergiciliğin 
belli isimlerin elinde 
tekelleşmesini 
engelleyerek iyi 
yazanların önünü 
açar. Dolayısıyla 
Serçe’nin aldığı ilginç e 
postalar okur dostların 
gönderdiği edebi 
eserlerden oluşur. 

dergilerin özelliklerine dair fikir 
sahibi olmak için katılıyoruz. Hâ-
lihazırda dergimiz Arap alfabesiy-
le yayın yapmakta fakat gelecekte 
Türkçe de yayın yapmayı düşü-
nüyoruz. Bu vesileyle dergimizi 
Türk okurlarına da ulaştırmayı 
hedeflemekteyiz. 

Köprü (Makedonya)

Ülkemizde 2002 yılından itiba-
ren Türkçe yayımlanan yegâne 
kültür, sanat ve edebiyat dergisi-
yiz. Üç aylık periyotlarla çıkan 
dergimizin amacı Makedonya’da 
yazmaya çalışan Türk gençlerinin 
kendi deneme, şiir, hikâye ve ede-
bî metinlerini yayınlayacağı bir 
zemin oluşturmaktır. Birçok ede-
biyatçı, şair ve öykücü ilk eserle-
rini Köprü’de yayınlamışlardır.

Dergimiz, Balkanlarda cefa çek-
miş, bedeller ödemiş fakat her 
şeye rağmen milli ve manevi 
duyguları yeni nesillere aktara-
bilmiş mahfuz insanların bilin-
meyen hikâyelerini gün yüzüne 
çıkaran; Burmalı Camii örneğin-
de olduğu gibi kaybolmaya yüz 
tutmuş kültürel mirasımıza sahip 
çıkan; Makedonya’nın tecrübe-
li yazarlarıyla genç yazarlarını 
buluşturan bir köprü vazifesi ifa 
etmektedir. 

Köprü, on beş yıl zarfında top-
lumsal hafızanın bekçiliğini yap-
mıştır. İçeriğini ve yazar kadrosu-
nu günden güne genişleten dergi-
miz yirminci yıldönümüne daha 
kaliteli çalışmalarla ulaşmayı 
hedeflemektedir. Bu süre zarfında 
Balkanların ve Anavatan Türki-
ye’nin her yerine dergiyi ulaştır-
ma gayreti sarf edilmektedir. 

Derginin tirajı 1.000 adettir. Der-
gi Makedonya genelindeki lise, 
üniversite, dernek, vakıf ve diğer 
kurumların kütüphanelerine dağı-
tılmaktadır. Dergimiz Türkiye’de-
ki kimi kurum ve kütüphanelere 
de ulaştırılmaya çalışılmaktadır. 
Önümüzdeki dönem abonelik sis-
temine geçilmesi planlanmaktadır. 
Dağıtımı daha sistematik hâle ge-
tirmek niyetindeyiz.

Dergi Fuarı’na bu yıl üçüncü kez 
katılıyoruz. Dergimizi Türkiyeli 
edebiyatseverlere tanıtmak; Bal-
kan edebiyatından haberdar etmek 
ve diğer dergilerle sağlam ilişkiler 
kurmak fuara katılma amaçlarımız 
arasındadır. Bu ilişkiler Balkan-
larda Türkçenin, edebiyatımızın 
ve kültürümüzün ayakta kalması 
ve diğer etnik topluluklara tanıtıl-
ması noktasında büyük önem arz 
etmektedir.

Islami Tijara (Hindistan)

Dergimiz, İslami finans ile ilgili 
konuları kapsayan Hindistan’ın 
ilk ve tek dergisidir. Hint piyasa-
sındaki İslami yatırım kavramını 
teşvik etmek ve uluslararası İs-
lami finans sektöründe gelişme 
hakkında bilgi vermek üç aylık 
dergimizin amacıdır.

Tirajı 12.000 olan ve abonelik sis-
temiyle dağıtılan dergimizin konu 
başlıkları, İslami finans kavramı, 
finans konusunda İslami kurallar, 
Hint borsası araştırma raporu ve 

İslami finans sisteminin yararları 
konularından geniş bir yelpazeyi 
kapsıyor. Dergi, İslami finans ve 
yatırım hakkında sadece Müslü-
manlara değil, aynı zamanda kü-
resel ölçekte gayrimüslimlere de 
bilgi sunuyor.

Dergimizin ele aldığı konular-
dan bazıları şunlardır: Eğitilmiş 
Müslümanları, umut vaat eden 
Hint sermaye piyasasından ya-
rarlanmak için teşvik etmek. 
Hindistan’dan ve yurtdışından 
Müslümanları Hindistan ekonomi-
sine bağlamak. Herkese zihinsel 
ve saygın bir okuma malzemesi 
sağlamak. Hint ekonomisinin 
bugünkü ve gelecekteki kapsamı. 
Farklı endüstrilerin kuşbakışı gö-
rünümü. Hintli ve yurtdışından İs-
lami finans alanındaki uzmanların 
görüşleri. Şeriata uygun hareket 
eden firmaların hisse senetlerinin 
performansı. Kur’an ve Sünnetten 
alınan bilgilere dayanan maliye 
ve ekonomi. Finansal konularda 
sorular ve cevaplar.

Dergi Fuarı katıldığımız ilk 
uluslararası fuarımız olacak. 
Uluslararası Dergisi fuarı, farklı 
ülkelerden dergilere ev sahipliği 
yaptığı için büyük önem taşıyor. 
Burada, İslami maliyeyi ve eko-
nomiyi yayınları aracılığıyla 
teşvik eden farklı ülkelerdeki 
insanlarla iletişim kurma ve ilgili 
ülkelerindeki İslami ekonomik uy-
gulamaların başarı oranını anlama 
imkânı bulacağım.

Dergiler Dergisi Dergiler Dergisi Dergi Fuarı
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Muallim (Hindistan)

Ülkemizdeki ve dünyadaki Müs-
lüman toplumun yaşam biçimini 
ön plana alan dergimiz türünün 
ilk örneğidir. Dergimizin amacı, 
Müslüman azınlığı yetiştirmek 
ve güçlendirmek; gençlerin 
yeteneklerini Hindistan’ın geli-
şimi için kullanabilmeleri için 
bir rol modeli olabilmektir. 
Bu, her bireyin haklarına saygı 
duyan gerçek ve anlamlı İslami 
değerleri güçlendirerek toplumun 
tüm katmanlarının hayatını 
zenginleştirme gayretidir.

Öncelikle İslami eğitim ve ahlaki 
terbiye, maneviyat ve akide ile 
ilgili konuları ele alıyoruz. Anla-
yışlı ve düşünmeye tahrik edici 
makalelerimiz, günlük yaşantı-
larla ilgili çeşitli konuları ele alır 
ve modern yaşam biçimlerinin 
sorunlarına ve endişelerine Müs-
lümanca bir bakış açısı kazandırır. 
Kuran, Sünnet, sahabeler ve selef-
leri ilham kaynağımızın temelini 
oluşturuyor ve aylık içeriğimizi ve 
tematik yönümüzü şekillendiriyor.

Aylık tirajı 15.000 olan dergimizin 
amaçları şu şekilde özetlenebi-
lir: Ümmetin Kurana ve Sünnete 
bağlanarak dinî ve kültürel miras-
larına meşru bir gurur duymaları 
sağlanmalıdır. Eğitimli Müslü-
manları, İslami değerler ışığında 
toplumda yapıcı bir rol oynamaya 
teşvik etmek. Barış ve uyumu teş-
vik etmek için İslam’ın ve Müs-
lüman’ın gerçek imajını yaymak 
ve yetiştirmek. Müslüman ailelere 
alternatif, anlayışlı ve iyi bir oku-
ma materyali sağlamak.

Hindistan’daki kentli ve seç-
kin Müslümanlar büyük oranda 
İngilizce konuşuyor. Öte yan-
dan Hindistan’daki hiçbir dergi 
İslami öğretilere olan ihtiyaçları 

karşılayamıyor. Orta sınıf ve kır-
sal Müslüman nüfus tarafından 
konuşulan ve anlaşılan, bölgesel 
ve Urduca yayınlanan birçok İs-
lami süreli yayın vardır. Muallim, 
Kentli ve seçkin Müslüman oku-
yucuları hedef alarak o yayınlar-
dan ayrılıyor. 

İslami konuyla ilgili süreli 
yayınlar, Hindistan›dan çok 
az ve çoğunlukla bölgesel ve 
Urdu dilinde. Muallim, İslami 
konularda İngilizce ve uluslararası 
standartlarda tasarımı ve kâğıt 
kalitesiyle de öne çıkıyor.

Geçen yılki Dergi Fuarına ka-
tılmıştık. Dünyanın farklı yerle-
rinden birçok Müslüman süreli 
yayın ile tanışma fırsatı sunan ve 
türünün ilk örneği olan bu fuar, 
dergimizi başta Türkiyeliler ol-
mak üzere diğer ülkelerin dergi 
okuyucuları için vitrine çıkaracak 
bir platform sunuyor. Türkiye’de-
ki Müslümanların çoğunluğu 
Hanefi ve Tasavvuf Okulu›na üye 
oldukları için -Muallim de aynı 
fikriyatı izlemektedir- kesinlikle 
bu türden bir fırsattan istifade et-
mek istiyoruz.

Baška (Bosna-Hersek)

Nisan 2015’te ilk sayısını çıkaran 
Baška, siyasetten ve aktüaliteden 
uzak bir şekilde Balkan coğrafya-
sının kültürünün, sanatının ve ede-
biyatının izini sürmek üzere yola 
çıktı. İlk sayımız hariç, bu zamana 
kadar tirajımız hep 1.000 oldu ve 

ortalama 600-700 arası satıyoruz. 
Her sayı için bir dosya hazırlı-
yoruz. Dosyalarımız Balkanların 
Yugoslavya sınırlarındaki şehirle-
rini kapsıyor şimdilik. Yugoslavya 
özel sayısından sonra, bölgenin 
diğer şehirlerine ve kültürlerine 
dair dosyalar da hazırlamayı plan-
lıyoruz. 

Yaptığımız şehir dosyalarında 
Balkanlara ve genel olarak şe-
hirlere turist bakışına karşı bir 
yol izledik. Yerli ve daha derin 
sosyolojik ve kültürel analizler 
peşindeyiz. Baškalığımız, edebi-
yatın hayata esnek yaklaşımı gibi 
Balkanlara mutlak doğrularla ve 
yargılarla bakmayışımızdan geli-
yor. 

Bizim hedef kitlemiz Türkiye’de 
yaşayan balkan göçmenleri değil 
bilakis Balkanlarla hiç alakası 
olmayan insanlar. Çünkü onların 
farklı bir coğrafyanın kültürüne 
ve edebiyatına tanık olmalarını ve 
aslında kendilerinden bildikleri 
pek çok değerin o kültürde de var 
olduğunu anlamalarını istiyoruz. 
Bunun yanı sıra dergimiz Balkan-
lardaki ülkelere, yani Bosna’ya, 
Makedonya’ya hatta Sırbistan’a 
dağıtıldığı için oradaki insanların 
da Türk edebiyatı hakkında fikir 
sahibi olmasını sağlıyor.

Başka, bir kere içeriğiyle başka 
bir dergi çünkü üç farklı dilde 
içeriğe sahip, başkalığı sadece 
bundan değil tabii ki, Balkanları 
bugüne kadar anlatılmamış şekil-
de anlatan ezber bozan bir dergi. 
Ekibimizde Balkanların çok sesli-
liğini yansıtması adına her kesim-
den ve milletten yazar bulunuyor. 
Aynı zamanda Balkanlar’da bası-
lıp Türkiye’de dağıtılan tek dergi 
konumunda... Şimdilik 3 ayda 1 
çıkan bir dergiyiz ama ilerleyen 
zamanlarda aylık bir dergi yapma 

planımız var. 

Dergi Fuarına üçüncü kez katı-
lıyoruz. Fuar bize okurumuzla 
buluşma fırsatı veriyor. Bu bizim 
için çok değerli. Fuarda o kadar 
çok ve farklı insanla tanıştık ki… 
Elbette, diğer dergileri ve dergi-
cileri tanımak ve onlarla diyaloga 
girmek de cabası. Geçen sene, 
Balkan dergileri olarak toplandık 
mesela fuarda. Birbirimizden ha-
berimiz yoktu öncesinde. Fuar, bu 
sebepten ötürü de değerli bizim 
için. 

Samah (Filistin)

Kudüs’te yayımlanan ve Filis-
tin’deki en yaygın çocuk dergisi 
olan Samah, 1989’da yayın haya-
tına atılmıştır. Dergimizin amacı 
Kudüs’ün çocuklarının uygun ve 
eğlenceli yöntemlerle İslami ve 
ahlaki değerlerinin pekiştirilmesi-
dir. Sloganı “Kişilik Zenginleştir 
ve Yaratıcı Düşüncenin Geliştir!” 
olan dergimizde ağırlıklı olarak 
Kur’an-ı Kerim ve Arapça bilgisi 
- hikâyeler - bilmeceler - çocuk 
çizimleri - fıkralar - bulmaca-
lar- spor – ödülü yarışmalar gibi 
etkinlikler bulunmaktadır.

Birçok çocuk edebiyatı yazarının 
yanı sıra Kudüs, Batı Şeria ve 
Gazze Şeridi’ndeki okul öğren-
cileri de dergiyi yaşatmak için 
katkıda bulundular ve dergimizi 
ayrıcalıklı kıldılar. Bu sayede der-
gimiz 24.000 nüsha basılmaktadır.

Dergi Fuarına üçüncü kez katılı-
yoruz. Farklı dergilerle ve dergici-
lerle tanışma imkânı sunduğu için 

cazip buluyoruz. Tabii Türkiye’de 
gördüğümüz iyi muamele de bizi 
teşvik ediyor. Zayıf siyasi ve eko-
nomik durumdan dolayı Kudüs’te 
ve Filistin’de periyodik yayın yok. 
Türkiye’den okuyucumuz da yok. 
Öte yandan umutluyuz ve Arap 
edebiyatının Türkiye’ye ve dünya-
ya tanıtımında işbirliği yapmaya 
hazırız.

Perspektif (Almanya)

Dergimiz 23. yıllık bir geçmişe 
sahip olup şu sıralar 261. sayı-
sının hazırlığı içindeki aylık bir 
haber-yorum dergisidir. Köln 
merkezli yayımlanan dergimiz 
Avrupa’nın birçok ülkesine da-
ğıtılıyor ve 12.500’lük bir tiraja 
sahip. Dergimizin temel konuları-
nı Avrupa’da yaşayan Müslüman 
azınlığı ilgilendiren sosyal, siya-
si, hukuki ve kültürel meseleler 
oluşturuyor. Yarım asır önce Batı 
Avrupa’ya işgücü göçü ile yer-
leşmiş ve “misafir işçi” olarak 
geldikleri ülkelerde “ev sahibi” 
olmuş/olmakta olan Türkiye kö-
kenli Müslümanlar başta olmak 
üzere, Avrupa’daki İslam, azınlık, 
entegrasyon ve iltica politikaları 
değişmez konularımız arasında 
yer alıyor. Hedef kitlemiz ise hem 
Türkçe konuşan okurlar hem de 
Avrupa’daki Türkiye kökenliler 
ve genel olarak Müslümanların 
meselelerine ilgi duyan herkestir.

Perspektif’i benzeri profildeki 
diğer dergilerden ayıran özelliği, 
meseleleri okurken ayaklarını bas-
tığı zemindir. Avrupa’daki Müs-
lümanların meselelerini ele alan 
dergimiz, kalıcı, yerleşik, kendile-
rini yaşadıkları ülkelerin asli un-
suru olarak gören Müslümanların 
perspektifinden bakıyor. Örneğin 
Almanya hakkında bir haber ya-
parken, “yabancı bir ülke”ye dair 
bir dil kullanmıyor, orayı vatan 

edinmiş Türkiye kökenli Müslü-
manların perspektifini sayfalarına 
taşıyor. Bu yönüyle Türkçede çok 
da yaygın olmayan başka bir bağ-
lam ve söylem ortaya koyuyoruz. 

Perspektif, her iki kişiden birinin 
ayda birden fazla dergi okuduğu 
Almanya’da yayın yapıyor. Bu-
nun dışında haber-yorum profiline 
sahip olduğumuz için sadece 
düşünce yazıları yayınlamanın 
yanında gazetecilik de yapıyor ve 
Müslümanların gündemiyle ilgili 
kendi haberlerimizi yayımlıyo-
ruz. Perspektif açısından heyecan 
verici bir alan da burada açılıyor 
aslında: Kendisini Avrupa’da 
“evinde” hisseden, fakat yayın 
dili “Türkçe” olan bir dergi olarak 
iki kültür havzasında da deveran 
etmekteyiz. Dergicilik, basın 
kültürü ve yayıncılık imkânları 
açısından ulus aşırı bir alanda 
konumlanmış durumda olmamız 
hem bizim hem de okurlarımız 
için ilginç bir tecrübe. 

Almanya’da dergicilik köklü bir 
geleneğe sahip... Aile dergileri, 
dinî cemaatlerin dergileri, spor 
ve hobi dergileri oldukça yük-
sek tirajlara sahipler. Tanınmış 
haber-yorum dergileri 800.000 
civarında satarken aile ve ebeveyn 
dergileri 500.000 civarında sey-
rediyor. Dergiciliği sadece tirajla 
ölçmek çok doğru olmasa da ni-
celik itibariyle dergilerde görülen 
bu zenginlik, nitelik itibariyle de 
belli iddiaların altına düşenlerin 
piyasada tutunamaması gibi bir 
gerçeği beraberinde getiriyor. Do-
layısıyla Almanya’da dergiciliğin 
kalite açısından iyi bir standarda 
sahip olmayı gerekli kıldığını söy-
leyebiliriz.

Bu sene Dergi Fuarına üçüncü 
kez katılıyoruz. Daha önce Türki-
ye’den abonelik imkânımız olma-
masına rağmen hem diğer dergi-
lerle tanışmak hem de Türkiye’de-
ki dergiciliğin serüveni hakkında 
tecrübe kazanmak adına fuara 
katılmış ve olumlu geri dönüşler 
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almıştık. Bu sene Türkiye’den 
abonelik sistemimiz de yürürlüğe 
girdi. Avrupa gündemine farklı 
bir perspektiften bakmak isteyen 
okurlarla buluşmak için heyecan-
lanıyoruz. 

24 (İran)

İlk sayısı Ocak 2010›da yayım-
lanan dergimiz, aylık bir film 
dergisidir. Her ay yönetmenler 
ve aktörlerle uzun metrajlı film 
önizlemelerinden geriye dönük 
yorumlara ve uzun röportajlara 
kadar çeşitli içerikler sunuyoruz. 
24 hem ana akım hem de sanat 
filmlerini inceler. 24, ülkenin dört 
bir yanından okurları olan en po-
püler film dergilerinden biridir. 24 
tasarım ve içerikte mesleki stan-
dartları korumaya çalışıyor. Nite-
kim makaleleri ve yazarları birçok 
ödüle layık görülmüştür.

24, “büyük bir filmi analiz etme”, 
“ayın aktörleri”, “nostalji” gibi 
bazı benzersiz düzenli bölümlere 
ve İran’da ve dünyadaki vizyon 
filmlerinin incelemelerini yapıyor. 
24, Cannes Film Festivalleri’nin 
kapsamı, Roma’daki Cinecittà 
film stüdyosunun röportajı ve 
Paris’teki Cinémathèque França-
ise’in yakın tarihli sergileri gibi 
dünya sinemasıyla ilgili bazı özel 
dosyalar da hazırlamıştır. 24, 
İran’da en çok beğenilen yazarlar 
ve film eleştirmenlerinden gelen 
makaleleri yayınlamaktadır, ancak 
ayırıcı özelliklerinden biri pro-
fesyonel grafik tasarımı ve eşsiz 
kapaklarıdır.

Dergi Fuarına ilk kez katılıyo-
ruz. Diğer dergicilerle deneyim 
alışverişinde bulunmak önemli 
hedeflerimizden biridir. Dergicilik 
konusunda birbirimizle tartışmak 

ve diğer ülkelerdeki önemli dergi-
lerden haberdar olmak da beklen-
tilerimiz arasındadır. 

24, okur kitlesini genişletmek isti-
yor. Türk sinemasına odaklanabi-
lir, bu sinemaya ilişkin eleştiriler 
yayınlayabilir ve meşhur Türk 
yönetmenlerle röportajlar yapa-
biliriz. Örneğin, 2011’de Cannes 
Film Festivalinde Jüri Büyük 
Ödülü alan Nuri Bilge Ceylan’ın 
“Bir Zamanlar Anadolu’da” ile 
ilgili birçok haber ve röportaj 
yayınladık. Türk okuyucuları için 
İran sinemasına dair ya da Asghar 
Farhadi gibi yönetmenler hakkın-
da bazı makalelerimizi tercüme 
edebiliriz.

Bir Pırıltı (Hollanda)

Bir Pırıltı 2014 yılında Hollan-
da’da yayımlanmaya başlanan, 
üç aylık edebiyat, kültür-sanat ve 
gelişim dergisidir. Hollanda’da 
yaşayan genç yetişkinler ana he-
def kitlesini oluşturmaktadır. 

Dergimize özgünlüğünü içeriğinin 
yanı sıra tasarımında kullanılan 
unsurlar kazandırmaktadır. Bu 
unsurları şu şekilde sıralayabiliriz: 
Doğru resim kullanımı, uygun 
tipografi seçimi, temaya göre 
kendi fotoğraflarımızı çekmemiz, 
reklamların az olması, sade ve şık 
dizayn. 

Dergimiz 1.000 adet basılmakta-
dır. Bunlardan bir kısmı abonelere 
gönderilmekte ve satış için kulla-
nılmakta, kalan kısmı ise tanıtım 
ve reklam amacıyla ilgili makam-
lara gönderilmektedir.

Dergi Fuarına bu yıl ikinci kez 
katılıyoruz. Katılım amacımız 
Türkiye’deki dergi okurlarına, 
organizatör ve ilgililere farklı bir 
bakış açısı sunmak ve gerekti-
ğinde ters köşe yapıp güzel izler 

bırakmaktır. Ayrıca Türkiye’deki 
dergi okurlarını abonelik sistemi-
mize dâhil edip, ülke yelpazemizi 
anavatanımız Türkiye olmak üzere 
genişletmektir.
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