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İÇİNDEKİLER

EDİTÖR’DEN

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

Türk düşüncesinin hayli bereketli(!) bir dergiler mezarlığına 
sahip olmasını bir de bu açıdan düşünmeye ne dersiniz? 
Dergiler Dergisinin önümüzdeki sayılarında bu konuya da 
eğilmeye çalışacağız nasipse. Bu sayıda dergi tasarımı meselesi 
üzerinde biraz durduk. 28 Şubat mahkumu yazarların, dergi 
yazarlarının bir listesini çıkardık.

Ele aldığı konuları tüketip rafa kaldırma iddiasında olmayan 
Dergiler Dergisi, tekrara düşmeyip farklı bir bakış açısı sunarak 
dergicilerin idrakini kuvvetlendirmeye yaradığı sürece her 
sayısında benzer konularda yazılara yer vermeye hazırdır. 

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

Sekiz yıldır düzenli bir şekilde yapılan Uluslararası Dergi 
Fuarının (UDF) dergicilere sağladığı dinamizm ortada... 
Türkiye’nin merkezi İstanbul’da, İstanbul’un kalbi Sirkeci’de 
8-13 Mayıs 2018 tarihlerinde dokuzuncu kez kapılarını açacak 
Uluslararası Dergi Fuarı. Fuarın ana teması Çocuk Dergiciliği 
olacak. Bu sene ziyaretrçilerini çok canlı bir fuar bekliyor. 
Fuarda buluşmak dileğiyle… 

İbrahim Şamil Köroğlu

Dergiler Dergisi’nden...
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DERGİSİZ OLMAZ

Dergicilik kandır, candır bize!

Dergilerle soluğumuzu duyarsınız bizim, 
nefes nefese olup olmadığımızı… Can mı 

vermekteyiz; dimdik ayakta mıyız, Hakk ile miyiz; hayal 
ile mi…

Dergilerden anlaşılır “bizim” ne halde olduğumuz; 
seçim sonuçlarından, ekonomi haberlerinden değil. 

%40- %49.5-%50.5 az değildir; bilirim ama 200-300 
okuyucusu olan bir dergi de %50.5’tan az değildir; 
bunu da bilirim.

Bizim şanımız, şerefimiz 50.5 olduğumuz için değil 
secde merkezli dergilerle, tekkelerle, kitaplarla, 
camilerde büyüdüğümüz içindir.

Ondan sonrası teferruattır, berekettir, rahmettir 
inşallah.

Sen ocağı sağlam tut yeter ki. 

Bizim ocağımız dergilerdir. 

Dergiciliği kutsadığımız sanılmasın. Önüne gelen 
her şeyi kutsayan hristiyanilerden değiliz. Modern 
katil Batı’nın bilim ve sanatı da kutsallar zümresine 
soktuğundan da haberdarız.

Bizim için bir yazı Hakka hizmet ettiği sürece 
muteberdir. Bizim için bir dergi kıbleden ayrılmadıkça 
ölmezlik şurubundan içer; abıhayattan bir muştu 
taşımaya vasıta olabilir ancak. 

Sanat eserini, yazı hayatını eserin kendinden kaynaklı 
ölümsüz zanneden aramıza sızmış sapkın “Batıçarpmış” 
çarpık bakışlarla işimiz olmaz.

Dergilerle yürüyoruz arkadaşlar bizler. 

Sebilirreşad ile Sıratımüstakim ile başladı 
yürüyüşümüz. Bozulmanın üstüne üstüne 
yürüyüşümüz.

Susturulmak istendik Mehmed Akifce konuştukça. 
Kalmadık orada. Susmadık!

Meselelerimizi dergilerde konuştuk, tartıştık. 
Gazeteleştikçe, televizyonlaştıkça bozulanlar, 
çürüyenler, kokuşanlar oldu aramızda. Yılmadık, pes 
etmedik!

Enseyi karartmadık!

Her dem yeniden doğarız/Bizden kim usanası der 
gibi dedik; her sayı yeniden doğarız.

Biz dergicilerin tabiatı başka tabiatlara benzemez 
pek.

Necip Fazıl Üstadın Büyük Doğu’su ile doğduk.

Üstad Sezai Karakoç’un Diriliş’i niteliğin niceliği 
nasıl muhteşem ve derinden yendiğinin destansı bir 
tecrübesi oldu bize hep.

Nuri Pakdil Usta’nın Edebiyat dergisindeki kararlı, 
net duruşu dört sayfalık bir dergi ile bile nasıl artistçe 
yürüneceğini gösterdi bize. “Suyu biz böyle geçeriz/Bizi 
afat sanırlar”

Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıtların 
Mavera dergisi dergicilikte birlikte nasıl yürünürmüş, 
bunun en güzel örneklerinden oldu.

Ve onlardan sonra dergiciliğimiz dallanıp 
budaklandı. Yediveren gibi açtı dergiciliğimiz Anadolu 
topraklarından, Cağaloğlu’ndan, Viyana’dan, Köln’den, 
Berlin’den, Bosna’dan, Üsküp’ten…

Tekkelerimiz kapatıldıysa da içinde tasavvuf kokusu, 
lezzeti, tadı olan dergiler çıkardık: İslam, Altınoluk, 
Yeni Dünya, Reyhan, Aşıkane, Semerkand, Somuncu 
Baba, İlim ve İrfan, Birdenbire, Seyyide ve daha bir çok 
dergi…

Edebiyat dergileri çıkardık: Yediiklim, Hece, Hece 
Öykü, Birnokta, Fayrap, Dil ve Edebiyat, Afak, Muşta, 
Hırka, Barbar, İtibar, Havsala, Karabatak, Sabah 
Ülkesi, Edebiyat Ortamı, Yolcu, Kardelen, Düş Çınarı, 
Kaşgar,İkindi Yazıları…

Çocuk dergileri çıkardık: Gülçocuk, Selam, Kandil 
Çocuk, Mavikuş, Ebe Sobe, Birdirbir, Bizim Bahçe, Şirin 
Kalem, Can Kardeş…

Gençlik dergileri çıkardık: Genç, Genç Düşünce, Genç 
Doku, Genç Öncüler, Genç Yorum, Genç Okur, 

Eleştirel gençlik dergileri çıkardık: Çete, Yerliler, İmza, 
Vahdet, Yeryüzü, Müslüman Genç, Gerçek Hayat, CF, 
Cins…

Mizah dergileri çıkardık: Cafcaf, Hacamat, Turp, 
Cıngar, Fit, Filit, Cümbür, Dinazor, Ustura, Balyoz…

Düşünce dergileri, sinema dergileri, siyasi dergiler, 
haftalık dergiler, kitap dergileri, akademik dergiler, 
sağlık, hukuk, tarih, dış politika, şehir dergileri çıkardık.

Dünyada Dergi Fuarı uygulaması ilk Türkiye 
Müslümanlarına nasip oldu. 

Tamam, dergilerimizin kusurları yok değil; var. 
Dergicilerimiz elbette dört dörtlük insanlar değil. Her 
dergi harika da değil elbet. Ama biz popüler gündemlere 
mahkum olmak istemeyenler meselelerimizi ne her 
şeyi dönüştürücü yapay tv ekranlarında konuşabiliriz 
ne de gazetelerde. Dergilerde konuştuklarımızı, 
yazdıklarımızı ekranlar, gazeteler kaldıramaz.

Bünyelerine fazla gelir bizim sözümüz! 

O kadar ağırdır dergiler bizim için.

Okursanız, buyurun!

Biz buradayız ey okur! 

Dergilerle Başladı 
Yürüyüşümüz Bu Topraklarda

Asım GÜLTEKİN [ asimgultekin@gmail.com ]
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SÖYLEŞİ

Kapaklar Özelinde 

Dergi Tasarımına İlişkin 

Doğru Bilinen Yanlışlar

Enes Güler 

Baska Yayın Yönetmeni

MAKALE
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EDİTÖR’DEN

Tasarım (dizayn) hayatın 
her alanında karşımıza 
çıkan bir olgu. Her gün 

içtiğimiz çayın bardağından sa-
tın aldığımız çayın paketine ve 
çay kaşığına kadar tasarım her 
yerde. Dolayısıyla tasarım denil-
diğinde aklımıza sadece mimari 
veya giyim endüstrisi gelmeme-
li. Endüstriyel tasarımdan el sa-
natlarına kadar tasarımın birçok 
dalı var. Trafik levhalarından, so-
kak tabelalarına kadar belirli bir 
tasarım çizgisi tüm dünyamıza 
nüfuz ediyor. Bu tasarımlardan, 
yazı karakterinden yola çıkarak 
bile bir ürünün ya da nesnenin 
hangi kültüre ait olduğunu çıka-
rabiliyorsunuz. Aynı şekilde kul-
lanılan renkler, geometrik form-
lar ve çizgiler de bir topluluğa 
veya millete dair fikir vermek 
konusunda oldukça mahirdir. 

Hâl böyle ise tasarımcıların 
işlerinde oldukça kalifiye olma-
larını beklememiz son derece 
doğal. 

Tasarımda başarı, disiplinle-
rarası bir ilgi ve tecrübe gerek-
tiriyor. Bir tasarımcının belirli 
dijital tasarım programlarına 
hâkimiyeti onu belki zanaatkâr 
yapabilir ama yetkin bir tasarım-
cı sıfatı kazandırmaz. Tabii bu 
durum, tasarımla ilgili bölümler-
den mezuniyetin de donanımlı 
bir tasarımcı olmak için tek ba-
şına yeterli olmadığı anlamına 
geliyor. 

Maalesef Türkiye’de çok yön-
lü sanat insanı yetiştirme konu-
sunda büyük eksiklik var. Geç-
mişte ressamların aynı zamanda 
iyi birer edebiyatçı olduklarını, 
çoğunun şair vasfının da bu-
lunduğunu biliyoruz mesela. 
Buradan hareketle kendisine 
tasarımcı diyen birinin de çok 
yönlü bir sanat insanı olmak için 
en azından gayret sarf etmesini 

bekleyebiliriz. 

Dergi Tasarımı Büyük Ciddi-
yet, Hatta Haysiyet Gerektiren 
Bir İştir

Bir tasarım nesnesi olarak 
dergilerin mevcut ya da bilinen 
dergilerden ayrışması için ta-
sarımcının dergi içeriğine göre 
özel bir çizgi belirlemesi şarttır. 
Elimizdeki dergi, magazin, eko-
nomi, kültür-sanat, çocuk, ye-
mek, aktüalite, aile ya da edebi-
yat türünde olabilir. Tasarımda, 
sadece türün (janr) belirli ka-
lıplarını tekrar ve takip etmek, 
yaptığımız işi sıradanlaştıracak-
tır. Oysa dergimizin edebî çiz-
gisine ve yazar kadrosuna has 
bir tasarım, derginin alt türüne 
(yani özgün kimliğine) ilişkin bir 
dokunuş, içerikteki farklı yazı 
türlerine göre çeşitlenen gör-
sel uygulamalar hatta dergimiz 
eğer bir şehre aidiyet taşıyorsa 
o şehrin aurasını yansıtan bir 
dokunuş yapılabilir. 

Bir derginin tasarım kalitesini 
değerlendirirken sadece kapa-
ğına bakarak yorum yapamayız. 
Ön kapaktan arka kapağa kadar 
dergi bütünlüğünde bir uyum 
ararız. Bu uyumun en belirgin 
yapıtaşı tipografidir. Bunu, kısa-
ca dergideki yazı tiplerinin (font) 
görsel unsurlarla uyumu olarak 
nitelendirebiliriz. Font tipi, font 
büyüklüğü, satırların uzunluğu, 
sütun kullanımı, satır arası boş-
luk, negatif boşluk gibi detaylar 
bir derginin tasarımsal bütünlü-
ğünün temelini oluşturur. 

İş sadece iyi bir font seçmek-
le bitmez tabii. Hatta iyi bir font 
seçmiş olmayı yeterli saymak 
büyük bir hata olacaktır. Genel-
likle popüler font sitelerinden 

bulunan fontlarla tasarımcılar 
farklı bir iş yaptığını düşünür. 
Oysa en iyi tasarımcılar genel-
likle hiç bir zaman okuru şaşırt-
mayacak klasik fontları tercih 
etmektedir. Diğer yandan bir 
dergi tasarımında yapılabilecek 
en büyük yanlışlardan biri; fazla 
sayıda farklı font kullanmaktır. 
Tasarımcı baştan sona kullana-
bileceği en fazla 4-5 font belir-
lemelidir. Bu fontların ise ayrıksı 
durmamaları, mümkünse aynı 
font ailesinden olmaları tercih 
edilmelidir.

Tasarımın es geçilemeyecek 
kuralları vardır. Bu kuralları, on-
ları çiğnemeden önce öğrenme-
miz ve dikkate almamız gerekir. 
Örneğin dergilerimizin iç tasa-
rımını yaparken görsel hiyerar-
şinin göz önünde bulundurul-
ması elzemdir. Gazeteler görsel 
hiyerarşinin uygulanması adına 
en çarpıcı -iyi ve kötü- örnekleri 
her gün sayfalarına taşırlar. Yazı 
tipleri, başlıklar, alt başlıklar, ka-
rikatürler ve reklamlar gibi farklı 
ögeleri gazetenin görsel kimliği 
çerçevesinde birleştirirler. 

Kurallar, Sınır Koymaktan 
Ziyade Tasarımcıyı 
Özgürleştirir

Kuralları yıkabilirsiniz ama 

MAKALE

Enes Güler 

Baska Yayın Yönetmeni
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İÇİNDEKİLER

bu, bilinçli hareket etmeyi ve 
öngörülerde bulunmayı gerek-
tiren bir risktir. Özellikle tecrü-
besiz tasarımcıların farklı olmak 
adına, ben yaptım oldu diyerek 
deneysel işlere kalkıştıklarını 
görüyoruz. Bu hareketler bir ce-
saret örneği olarak takdiri hak 
etse de kendini henüz kanıtla-
mamış bir tasarımcı için hedef 
tahtası olmayı göze almayı ge-
rektirir. Esasında tasarım, esere/
ürüne katılan yorum ve onun 

içini doldurmakla gerçek bir an-
lam kazanır. Belirli bir yetkinlik 
kazanana kadar çoğu kimse ta-
sarımınızı savunmak için yapa-
cağınız yorumları dinlemez. Bu 
yüzden aceleci davranmamak 
lazımdır. 

Gelelim kapak meselesine. 

Pazarlamanın kuralıdır; ambalaj 
sattırır. Peki ya dergiler? Kitaplar 
için olduğu gibi dergiler için de 

bu pazarlama kuralının geçerli 
olduğunu kabul etmemiz ge-
rekiyor. Günümüzde kapak(lar) 
dergiler için işlevsel ve estetik 
bir vitrin olmaktan ziyade bir 
pazarlama objesi olarak görü-
lüyor ve tasarımcılar da alıcıyı/
okuyucuyu can evinden vurmak 
adına, ona göre tasarımlar yapı-
yor. 

Sosyal medyada sıkça maruz 
kaldığımız kitap-dergi paylaşım-
larını düşünün. Çarpıcı olmayan 
bir kapağın paylaşılma ihtimali 
aksi duruma göre nispeten za-
yıftır. Görselliğin bütün değer-
leri erozyona uğrattığı çağımız-
da, silik bir kapak tasarımının 
cazibesinin düşük olmasına şaş-
mamak gerek. Dolayısıyla şunu 
söyleyebiliriz; evet, iyi kapak 
derginizi sattırır. 

Dergiler için kapak tasarımı 
meselesini, bu kadar basit şe-
kilde izah etmek tabii ki yeterli 
değildir. Raf ömrü kitaba göre 
daha kısa olan dergilerin tek ça-
resi satmaktır. Hele ki dergimiz 
bir ekonomi ya da aktüalite der-
gisi ise durum daha da önem 
kazanır. Sürekli değişen gün-
demde, önceki aya ait sayının 
ehemmiyeti kalmayabilir zira. 
Bilgisayar oyunları ve teknolo-
ji dergileri de aynı kaderle yüz 
yüzeyken yemek, spor ve tarih 
dergileri ise bir nebze olsun 
avantajlıdır. 

Türü ne olursa olsun özellikle 
yeterince tanınmamış bir dergi, 
kapağı ile türdeşlerinin arasın-
dan sıyrılarak okuyucunun dik-
katini çekmeli, eline aldırmalı; 
onun ilgisini cezbedecek konu 
başlıklarına sahip olduğunu “an-
latarak” okura satın alma kararı 
verdirebilmelidir. Bu sebeple 
seçilen görsel unsur(lar), konu 
seçimiyle de bağlantılı olarak 
kapağa çekilen başlıklar adeta 

silah gibi olmalıdır. 

Tabii bütün bunlar yapılır-
ken yukarıda değindiğim bazı 
alışılagelmiş kurallar göz ardı 
edilmemelidir. Zaman zaman 
derginin logosu bile kapak kom-
pozisyonumuzun arka planında 
kalabilir ama hangi çılgın fikri 
uygularsak uygulayalım, alışıl-
mış ilkeleri ve kuralları gözete-
rek (körü körüne uyarak değil, 
dikkate alarak) hareket etmemiz 
dergimizin menfaati icabıdır. 

Edebiyat dergilerini kapak 
konusunda ayrıca değerlendir-
mek lazım; kültür-sanat ağırlıklı 
dergiler için de aynısını söyle-
yebiliriz. Bu dergilerin de amacı 
eğer çok satmaksa; evet, onlar 
da pazarlama taktiklerini değer-
lendirebilirler. Yine de genel ma-
nada edebiyat, kültür ve sanat 
işlerinin daima özel bir alıcısı/
okuyucusu bulunur. Bu alıcılar/
okuyucular, tek bir yazarı için 
bile o dergiyi alabilir veya takip 
ettiği edebiyat çevresi sebebiyle 
o dergiyle olan gönül bağını yıl-
larca koruyabilir. 

Belirli bir edebî türe ağırlık 
veren, belirli bir konuya, alana 
ya da bölgeye yönelik içerik ha-
zırlayan edebiyat/kültür-sanat 
dergilerinin de özel takipçileri 
olur. Tabii düzenli dergi takipçisi 
olmasalar da sırf son sayısında 
merak ettiği bir konuyu/ismi iş-
lediği için bir dergiyi satın alan-
lar da çıkabilir. Değindiğimiz 
bütün bu dergi satın alma eği-
limlerini de sıraladığımıza göre 
artık şunları söylemeliyiz;

Dergilerin kapakları tasar-
larınken birincil amaç estetiği 
asla göz ardı etmeksizin tasarım 
ilkelerini dikkate almak ve oku-
yuculara dergi içeriği ile alakalı 
yeterince bilgi sunmak olmalı-

MAKALE

Bir derginin 
tasarım kalitesini 
değerlendirirken 
sadece kapağına 
bakarak yorum 
yapamayız. 
Ön kapaktan 
arka kapağa 
kadar dergi 
bütünlüğünde 
bir uyum ararız.
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EDİTÖR’DEN

dır. Kimi dergiler bunu sadece 
yazarların isimlerini arka arkaya 
yazarak yapıyor; kimisi yazı baş-
lıklarını; kimisi o ay seçilen dos-
ya konusunu büyük puntolarla 
öne çıkararak; kimisi de söyleşi 
yaptığı kişilerin fotoğraflarını 
koyarak... 

Ön kapağa göre biraz daha 
az ihtimam gören bir de arka 
kapağımız olduğunu hatırlat-
madan bu bahsi kapatmamız 
doğru olmaz. Çoğu zaman arka 
kapağın tamamını dolduran bir 
fonun dergiyi bitirmek için ye-
terli olduğu varsayılıyor. Bu fon, 
edebiyat dergilerinde genellikle 
ya fotoğraf ya da bazen kara ka-
lem, bazen suluboya bazen de 
vektörel çizimler olabiliyor. Bun-
lardan hiç biri yoksa bile belirli 
bir renk arka kapağa fon oluyor. 

Bütün bunlar alışılmış ve ka-
bul gören uygulamalar olmakla 
beraber arka kapağın da ön ka-
pağı tamamlayan, vitrinimizin 
değerli bir parçası olduğunu 
akıldan çıkarmadan dergimizin 
tasarım bütünlüğü içinde özen-
le hazırlanması gerektiğinin altı-
nı çizmek isterim. 

Türkiye’de yayın yapan der-
gilere baktığımızda, genel iti-
bariyle kapak ile iç tasarımın 
uyumlu bir şekilde gitmediğini 
görüyoruz. Bu durumun basit 
izahı, dergi kapaklarının, yazının 
başından bu yana bahsettiğim 
tasarımsal ilkelerden bihaber 
hazırlanışıdır. Özellikle edebiyat 
ve kültür-sanat dergilerinden 
sansasyonel değil düzgün ve 
kurallara uygun kapaklar bek-
lenirken; maalesef bu alanlarda 
yayımlanan pek çok dergimizin 
deneysel işlere imza atarak risk 
aldıklarını görüyoruz. 

Kapaklardaki renk uyumsuz-

luğunun en yaygın hata olduğu-
nu söylemek zorundayım. Renk 
bilgisi yetersiz tasarımcıların 
elinden çıkan bir dergi kapağı 
gözleri yorar ve estetik yoksu-
nu bir sanat eseri hüviyeti taşı-
ması itibariyle de vitrini olduğu 
derginin muhteviyatıyla çelişir. 
Kötü kapak, içinde sanatın bin 
bir türü sergilenen dergiye iha-
nettir.

Tasarımcılar kendilerini her 
anlamda geliştirmek zorunda-
dır çünkü uygulama bilgisin-
den dolayı hasbelkader grafi-
ker olmak bu işlerden anlıyor 
olmanın ispatı değildir. Tekrar 
altını çizelim: İlgili bilgisayar 
programlarını çok iyi bilmek 
sizi iyi bir tasarımcı yapmaz. Es-
tetik ve sanat tarihi eğitimi al-
mamış, renk bilgisi zayıf, sergi 
gezmeyen, baktığı bir fotoğrafı 
yorumlayamayan, kadraj bilgisi 
olmayan birinin eline fareyi alıp 
da tasarım işine soyunması bü-
yük bir risktir. Tasarımını bu tarz 
kimselere havale eden dergiler 
de o riskin ortağıdır. Bazı dergi-
lerin tasarımları genellikle yalnız 
program bilgisi olan insanlara 
devredilerek ahbap çavuş ilişkisi 
ile ucuza kapatılmak isteniyor. 
Hem dergi grafiği yapmak iste-
yen tasarımcılar hem de dergi-
lerini etkili şekilde tasarlatmak 
isteyen dergiler bu konuda ken-
dilerini sorgulamalıdır. 

Alaylı mektepli rekabetinde 
genellikle alaylıların yanında 
yer alan biri olarak tasarım ko-
nusunda eğitimin çok önemli 
olduğunu belirtmek istiyorum. 
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasa-
rımı bölümü mezunu bir dergi-
ci olarak da Türkiye’de yaşanan 
sektörel sorunların birçoğunu 
bu bilgi eksikliğine bağlıyorum. 

Yazıyı buraya kadar okuyan-
lar kapak tasarımı ile iç tasarımı 

birbirinden ayırmak istemediği-
mi fark etmiş olmalı; bu konuda 
bir ayrım olabileceğini düşün-
mek çok güç. Dolayısıyla önce 
bu konuyu, yani tasarım boyu-
tunu dergiciliğimizin mühim 
bir meselesi olarak görüp, me-
selenin hak ettiği ciddiyeti göz 
önüne alarak hareket etmeliyiz. 
Bilhassa edebiyat gibi seçkin bir 
sanat dalına ait ürünler, görsel 
sanatların düşük seviyede cere-
yan ettiği dergi sayfalarında de-
ğer kaybetmemelidir. 

50’li yıllardan günümüze ge-
lene kadar dergilerin görsel kim-
liğinde yaşanan en büyük fark; 
artan imkânlar dâhilince yapılan 
deneysel çalışmaların, belirtmiş 
olduğum kaidelerin dışına taş-
masıdır. Renkli, kuşe kâğıtlı, par-
lak ve mat seçenekleri ile harika 
teknik özelliklere sahip biçimde 
basılabilen günümüz dergileri 
eskilerin sınırlı imkânlarla çıkar-
dığı dergilerin tasarım tutarlılı-
ğını yakalayamıyor maalesef. 

Fanzinler bu konuda aykırı 
bir örnek teşkil edebilir. Sınırlı 
adette basıldıklarından çoğu za-
man sadece yazıcılardan alınan 
çıktıların zımbalanmasıyla oluş-
turulan fanzinler, 4 veya 8 say-
fada tutarlı bir tasarım karakteri 
göstererek, imkânları geniş der-
gilerden çok daha tutarlı hatta 
çarpıcı bir tasarım dili tutturabi-
liyor. 

Sözün özü: Fazla tutucu al-
gılanmak istemem ama bana 
kalırsa; en azından edebiyat ve 
kültür-sanat dergileri, kapakla 
okur avlama derdinden münez-
zeh olduğu/olması gerektiği için 
ve görsel sanatların kurallarına 
riayet edilerek ve diğer dergilere 
nazaran daha duru-temiz tasar-
lanmalıdır. 

MAKALE
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İÇİNDEKİLERSÖYLEŞİ

Uzakdoğu 
Sporları Dergisi:  

KARAKUŞAK

BENİM DERGİLERİM
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EDİTÖR’DEN

Zihin dünyamı biçim-
lendiren dergiler hiç 
kuşkusuz sadece ede-

biyat ve düşünce merkezli ya-
yınlar olmadı. Müzik dergileri, 
gazetelerin hafta sonları verdiği 
magazin ekleri ve çeşitli popüler 
gençlik dergilerini de büyük bir 
ilgi ile takip ettim. 1980’lerden 
itibaren süregelen o takibin, 
Türkiye’deki sosyolojik ve kültü-
rel dönüşümü somut örnekler 
üzerinden gözlemlememi sağ-
ladığını düşünüyorum. 

Bir zamanlar müzik sektörü-
nü belirleyen mekân olarak Un-
kapanı’ndan (İstanbul Manifa-
turacılar Çarşısı) haberler veren, 

yeni çıkan “kasetlerin” birbirin-
den ilginç reklamlarını yayınla-
yan, sanatçılar ile söyleşiler ya-
pan Müzik-Magazin isimli dergi 
mesela, kastettiğim değişimi 
anlamak için büyük bir imkândı. 
Her hafta düzenli takip ettiğim o 
dergiden maalesef şu an elimde 
yok. Şimdi sahaflarda bile bula-
mıyorum o dergiyi. 

Babamın bir ara hiç aksatma-
dan aldığı 80’lerin Türk Edebiya-
tı ve Türk Yurdu’nun yanı sıra bu 
tür dergilerin de ilgi alanıma gir-
mesinin, dışarıda akıp gitmekte 
olan “gerçek hayatı” kavramam-
da büyük etkisi oldu. 

Şimdi yine sahaflarda bu tür 

müzik, gençlik, magazin, sine-
ma dergilerini ilgi ile kovalıyo-
rum. Özellikle popüler kültür 
çalışmalarını içine alan yazılarım 
söz konusu olduğunda böylesi 
yayınlar bana müthiş derecede 
kaynak sağlıyor. Mesela, Hey 
dergisine bakmadan ülkemizin 
modern müzik tarihini çözümle-
mek mümkün değildir. 

80’lerin bence en önemli 
dergilerinden biri de Uzakdoğu 
Sporlarının Türkiye’de yayılması-
nı sağlayan Karakuşak’tır. 

Bu dergi üzerine şimdiye ka-
dar ne ciddi bir makale okudum 

DERGİ TASARIMIBENİM DERGİLERİM

80’lerin bence en önemli dergilerinden biri de 
Uzakdoğu Sporlarının Türkiye’de yayılmasını 

sağlayan Karakuşak’tır. 
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İÇİNDEKİLER

ne de üniversitelerin hem spor 

hem de kültürel çalışmalar bö-

lümlerinde tez konusu yapıldı-

ğını gördüm. Böylesi bir boşluk 

ve ilgisizlik bana garip geliyor. 

Geçtiğimiz yıllarda dunyabi-
zim.com sitesinde “Bruce Lee” 
üzerine bir yazı yayınladığımda 
bu dergiye atıflar yapmıştım. 
Çünkü hem Bruce Lee ve hem 
daha özelde Karakuşak dergisi 
ve bağlantılı biçimde ele ala-
bileceğimiz Uzakdoğu Sporları 
salonları sayesinde Anadolu 
çocukları büyük bir sosyalleşme 
pratiği elde etmişlerdir. Bu sos-
yalleşme pratiği toplumun kül-
türel, politik, ekonomik merkezi 
karşısında yenilmiş ve periferide 
duran kuşakların kaybettikleri 
özgüvenlerinin toparlanmasın-
da tarihsel bir öneme sahiptir. 

Çorum’dan Ordu’ya, Diyar-
bakır’dan Maraş’a, Erzurum’dan 
Antalya’ya kadar ülkenin he-
men her yerinde büyük bir yo-
ğunluk ile çoğalan Uzakdoğu 
Sporları salonları üzerine sosyo-
lojik bir okuma yapmadan Tür-
kiye’de 80’lerde yaşanan top-
lumsal, kültürel, siyasal ve hatta 
psikolojik değişimi açıklamak 
eksik kalır. 

Karakuşak dergisinin ilk sayı-
sı 4 Mayıs 1979 tarihinde yayın-
landı. “Uzak Doğu Sporları Judo, 
Taekwon-do, Karate Dergisi” alt 
başlığı ile çıkan derginin sahibi, 
bu sporların ülkemizde tanın-
masına ve toplumsal karşılık 
bulmasına büyük katkısı olan 
Muzaffer Ilıcak’tır. 

Muzaffer Ilıcak derken, Uzak-
doğu Sporları salonlarının daha 
sistemli hâle gelmesinin gere-
ği olarak federasyonunun ku-
ruluşu ve dergisi Karakuşak’ın 
öncülük ettiği Türkiye Karate 
Şampiyonaları ile herkesin say-
gı duyduğu bir isimden bahse-
diyoruz. Sadece bu ana akım 
Uzakdoğu sporlarını değil, Tür-
kiye’de çok sonraki yıllarda sa-

lonları açılan, öğrenciler mezun 
eden ve resmi bir federasyon 
çatısı altında toplanmayan baş-
ta Kick Boks olmak üzere, Kung 
Fu, Aikido, Muay Thai gibi ikinci 
kuşak dövüş sanatlarının ülke-
mizde yasallaşmasının adımla-
rında da yine Ilıcak’ı görüyoruz. 
Bütün bu hizmetlerin tarihsel 
arka planında hiç kuşkusuz Ka-
rakuşak dergisinin inşa ettiği bir 
farkındalık söz konusu. 

Karakuşak aynı zamanda 
70’lerin ve 80’lerin önemli yayın 
organı Tercüman gazetesi ile de 
ilişkili idi ve sürekli sayfa arala-
rına sıkışmış küçük reklamları 
yayınlanırdı. Benim Karakuşak 
ile irtibatım ise yaşım itibari ile 
ancak 80’lerin ortalarında kuru-
labildi. Arkadaşlarım ile gittiğim, 
o yılların efsanevi ismi Bruce 
Lee’nin bir filminden sonra baş-
ladı bu ilgim. 

Bir karakter olarak Bruce Lee 
beni o gün bugündür çok etki-
lemiştir. Mazlumdan, haklıdan 
yana erdemli duruşu ve her tür-
lü iktidarı elinde tutan (politik, 
ekonomik) zalimler karşısında 
geri adım atmayan savunma 
pratiği, bende sıradan bir dövüş 
filminin etkisinin çok ötesinde 
etkiler uyandırmıştı. 

Yaşadığım Karadeniz’in kü-
çük sahil şehrinde Karakuşak 
dergisini gazeteleri, dergileri 
sokakta, kaldırım kenarlarına di-
zerek satan ve hâlâ aynı işi sür-
düren Şakir abiden alırdım. Şakir 
abinin şimdi küçücük bir dükkâ-
nı da var ve herkes bilir ki aradı-
ğınız her yayını mutlaka burada 
bulabilirsiniz. O gazete-dergi 
bayiine gelmemiş ise aradığı-
nız yayın, bilirsiniz ki başka yere 
bakmaya artık gerek yoktur. 

Karakuşak bana hiç bilmedi-
ğim ve sayfaları arasında ilerle-

Karakuşak dergisinin 
ilk sayısı 4 Mayıs 1979 
tarihinde yayınlandı. 
“Uzak Doğu Sporları 
Judo, Taekwon-do, 
Karate Dergisi” alt 
başlığı ile çıkan derginin 
sahibi, bu sporların 
ülkemizde tanınmasına 
ve toplumsal karşılık 
bulmasına büyük katkısı 
olan Muzaffer Ilıcak’tır. 

BENİM DERGİLERİM
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dikçe gizemini artıran yeni bir 
dünya aralıyordu. Hem coğrafi 
anlamda Uzakdoğu’nun neresi 
olduğuna dair bir fikir veriyor 
hem de Japonya’nın, Çin’in, Ko-
re’nin derin felsefi birikimine da-
vet ediyordu. 

Öncelikle Uzakdoğu Sporları-
nın saldırı değil aksine savunma 
merkezli düşünsel bir derinlik 
taşıdığını öğrendim. Bu benim 
zihnimi müthiş derece açtı. Ta-
biatla, evren ve insan ile organik 
ilişki kuran, yok etmek üzerine 
değil hususen insanı var etmek 
ve bulunduğu duygusal, bilişsel 
zemini yükseltmek merkezinde 
kendini kodlayan bu sporların 
her birine dair öyle metinler ya-

yınlanıyordu ki dergiyi son say-
fasına kadar okuyup “çıktığım-
da” artık yeni bir ben olduğumu 
fark ediyordum. Dolayısıyla ha-
yata dair bir olgunluk taşıyor-
sam içimde, bunda Karakuşak 
dergisinin de payı söz konusu-
dur… 

Dergide sadece bahsettiğim 
spor türlerine yönelik metinler 
yoktu. Türkiye’nin farklı şehirle-
rindeki spor salonlarının tanıtı-
mı, müsabakalardan haberler, 
fotoğraflar ile kare kare anlatı-
lan teknikler, sporcular ile yapı-
lan görüşmeler vesaire derken 
dinamik bir yayın buluyordunuz 
elinizde. 

Son sayfada yer alan “Söz 
Sizin” bölümünün de ilginç ol-
duğunu söylemeliyim. Ülkenin 
birbirinden farklı şehirlerinde 
yaşayıp da bu sporlara gönül 
vermiş, kendini Judo, Karate, 
Taekwon-Do ya da Kung-Fu ile 
anlamlı kılmış gençlerin kısa 
bilgileri ve havada uçtukları, 
döner tekme attıkları ya da tuğ-
la kırdıkları fotoğraflarının yer 
aldığı bu bölüm hep ilgimi çek-
mişti. Özellikle bu bölüm gös-
teriyordu ki Karateden Judo ve 
Taekwon-doya kadar Uzakdo-
ğu Sporları artık Türkiye’de de 
büyük ilgi uyandırıyor ve genç 
kuşaklar bu sporlar üzerinden 
kendilerini ifade etmeye çalışı-
yorlardı. 

Karakuşak dergisini üniver-
site yıllarıma kadar takip ettim. 
Her sayısını sabırsızlıkla bek-
ledim. Verdiği Japon ve Çinli 
efsanevi hocaların, sporcuların 
posterleri odamın duvarları-
nı süsledi. Fotoğraflar ile kare 
kare açıkladığı teknikleri kendi 
başıma günlerce çalıştım. Öğ-
rendiğim savunma tekniklerini 
etrafımdaki arkadaşlarım ile 
kâh fındık bahçelerinde kâh de-

niz kenarlarında saatlerce yine-
ledim. Bütün bunları yaparken 
hiç kimse ile kavga etmedim. 
Karakuşak dergisinden öğrendi-
ğim her cümle beni insana karşı 
daha saygılı olmaya çağırdı. 

Ankara’ya üniversitede oku-
mak için gittiğim vakit, içinde 
bulunduğum arkadaş çevrem 
ile Emek semtinde bir Karate 
salonuna devam etmeye başla-
dım. Burada hocamızın göster-
diği her şeyi daha ben ortaokul 
zamanlarımda Karakuşak’tan 
çoktan öğrenmiştim hâlbuki. 
Salonun en iyi “kata” çizen öğ-
rencisi oldum kısa zamanda. La-
kin farklı gerekçeler ile bu salo-
na devam edemedim. 

Bugünlerde Karakuşak dergi-
sinin bende olmayan sayılarını 
topluyorum. Bu beni hem geç-
miş yıllara, 80’lerin dünyasına 
-yani çocukluğuma- götürüyor 
hem de Türkiye’yi bir Uzakdoğu 
Sporları dergisi üzerinden yeni-
den okumaya çalışıyorum… 

Bir karakter olarak 
Bruce Lee, mazlumdan, 

haklıdan yana erdemli 
duruşu ve her türlü 
iktidarı elinde tutan 

zalimler karşısında geri 
adım atmayan savunma 

pratiğiyle bir dövüş 
filminin etkisinin çok 

ötesinde etkiler bırakır.

BENİM DERGİLERİM
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İÇİNDEKİLER

28 ŞUBAT SÜRECİ 
SONA ERMELİ!

HIZLAN BÜROKRASİ

28 Şubat sürecinde hapse atılan yazarların mahkumiyeti 
sona erdirilip yeniden yargılanmaları sağlanmalıdır. İşte 28 

Şubatın sona ermediğinin göstergesi mahkumlar:

Recep BAYDEMİR

 1995-1997 senesinde yayımlanmış, 28 Şubat 
sonrası kapatılmış Akıncı Yolu dergisinin yazı işleri 
müdürü Ali ACAR / Bolu F Tipi Cezaevi 

 Furkan dergisi  yazarı Yılmaz DALYAN İzmir F 
Tipi

 Yeni Nizam dergisinin yazıişleri müdürü Yavuz 
ARSLAN / Bolu F Tipi

 Hayreddin SOYKAN, Akademya Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni, Silivri

 İlma serisini yazan Abdülselam DURMAZ / 
Batman 

 Şehmuz Uğur Abdullah ZENGİN / Diyarbakır 

 Osman ERDEMİR / Bolu

 Bilal YARARLI / Diyarbakır 

 Muhammed ŞAKİR / Diyarbakır 

 Yasin DEMİR / Diyarbakır 

 İlhan KUŞ / Osmaniye 

 Ömer SARUHAN / Diyarbakır 

 Naşit TUTAR / Diyarbakır 

 Sabri ÇEÇAN / Diyarbakır 

 Ramazan ELALTUNTAŞ / Diyarbakır 

 Şehmuz UĞUR / Siverek 

 Sedat ŞERAN / İzmir 

 Mehmet Ziya GÜMÜŞ / Batman 

 Suat ÇETİN / Diyarbakır 

 Hasan GÜNDÜZ / Diyarbakır 

 Abdullah ZENGİN / Diyarbakır 

 İbrahim Halil GÖV / Diyarbakır 

 Hasan KUTULMAN / Bingöl

 Köklü Değişim dergisi yazarlarından Yılmaz 
ÇELİK / Denizli T Tipi Cezaevi

 Muhammed Ali TULUK / Adana F Tipi

Ayrıca infaza düşen dergiciler yazarlar: 
 Bekir KURTULUŞ (infazda) / Bursa

 Mustafa KÜÇÜK (infazda) / Şanlıurfa

 Osman YILDIZ (infazda) / İstanbul

 Yasin BABAYİĞİT (infazda) / Ankara

 Cahit TOPRAK (infazda) / Şanlıurfa

 Serdar YILMAZ (infazda) / Bursa 

12



13

EDİTÖR’DEN

TUNCELİ
ÇEMİŞGEZEK 

DERGİ ATÖLYESİ

ÇEMİŞGEZEK 

RAŞİT YÜKSEL 

ANADOLU İHL

ÇEMİŞGEZEK 

İSTİKLAL ORTAOKULU

ÇEMİŞGEZEK 
YATILI (YİBO) 
ORTAOKULU

ÇEMİŞGEZEK 
RAŞİT YÜKSEL 
İMAM HATİP 
ORTAOKULU

Okul Dergiciliği Destek Programı

4 NİSAN ‘18 

ÇARŞAMBA 
13.00-17.00 

ASIM GÜLTEKİN
 

(TÜRKİYE DERGİLER BİRLİĞİ BAŞKANI)

1

2

3

4
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26 Ocak Cuma 10.30 
Topkapı Sarayı Konyalı 
Lokantasında bir kah-

valtıda Kültür Bakanı Numan 
Kurtulmuş ile Türkiye Dergiler 
Birliğinden bir heyet kahvaltıda 
buluştu. Görüşmede TÜRDEB ve 
World Periodical Union (WPU) 

ve Dünya Türkçe Dergiler Biriliği 
(DTDB) hakkında bilgi verildik-
ten sonra Dergi fuarının doğuşu 
ve gelişimi ile ilgili Sayın Bakan 
bilgilendirildi ve fuara davet 
edildi. 28 Şubat mahkumu der-
giciler, yazarların durumu ile il-
gili bilgiler de verildikten sonra 

Bakanlığın himayesinde ulusla-
rarası dergicilik zirvesi ve çalışta-
yı yapılması hususu konuşuldu. 
Tüm dergicilerimizin Bakanımız 
ile bir araya gelmeyi arzu ettikle-
rini, müsait bir zamanda büyük 
bir dergici buluşması temennisi 
ile görüşme sonuçlandı.

TÜRDEB Heyeti 
Kültür ve Turizm Bakanı 
NUMAN KURTULMUŞ 
ile Görüştü

TÜRDEB GÜNDEMİ

Abdulkadir ALEMDAR

14
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TÜRKİYE DERGİLER BİRLİĞİ (TÜRDEB) 

SAYIN BAKANIMIZLA GÖRÜŞMEYE 

KATILANLAR:

Asım Gültekin TÜRDEB BAŞKANI 

Abdülkadir Alemdar TÜRDEB Fuar Birimi

Ümit Elönü FURKAN DERGİSİ 

Murat Ayar TEMMUZ EDB DERGİSİ 

Metin Uçar OSMANLICA DERGİSİ

Lütfi Arslan GENÇ DERGİSİ

Mevlana İdris ÇETO DERGİSİ 

Ahmet Altay ZOKA MİZAH DERGİSİ 

Davut Güler ÖZGÜN İRADE DERGİSİ

Gülçin Soykan AKADEMYA DERGİSİ 

İlhami Pınar VUSLAT DERGİSİ 

Muammer Erkul DÎVANYOLU DERGİSİ

Mustafa Yıldız SEMERKAND DERGİSİ

Osman Doğan KULİS TİYATRO DERGİSİ

Osman Toprak İTİBAR DERGİSİ

Samet Paçacı SEFERBER DERGİSİ

Ubeydullah Erdoğan SUSKUN FANZİN

Recep Baydemir BİRNOKTA DERGİSİ 

TÜRDEB GÜNDEMİ

15



16

İÇİNDEKİLERSÖYLEŞİ

Profesyonel yayıncılık tas-
nifleri bakımından soruyorum, 
Seyyide bir kadın dergisi midir? 

Öncelikle standart “kadın 
dergisi” kategorisine bakarsak 
Seyyide o kategoriye uymuyor; 
hatta o kategoriye dâhil olma-
mak adına yola koyulmuş bir 
dergi olma özelliğine sahip. Slo-
ganımızda olduğu gibi biz, “İlim, 
Kültür, Edep, Aile ve Kadın” der-
gisiyiz. Yani bazı farklılıklarımız 
var. 

Şöyle de söyleyebiliriz, ya-
yıncılıkta bir kadın dergisi alanı 
ve algısı var ancak biz o alana 
ve algıya tâbi olmayan bir kadın 
dergisiyiz. Çünkü kadın dergile-
rinde okur çoğunlukla tüketim, 
magazin diğer bir tabirle dedi-
kodu ve dahası Batı kültürünün 
etkisi ile karşı karşıya kalmakta-
dır. Bizim ise gayemiz, gücümüz 
nispetinde bunlara karşı bir du-
ruş sergilemektir. Karınca ka-

rarınca onuncu yılına yaklaşan 
yayın hayatımızda bunun için 
çabalıyoruz. 

Peki, bir kadın dergisi olmak 
sizce ne demektir? 

Bizce bir kadın dergisi kadın-
lar için farklı bir bakış açısı oluş-
turmalıdır. Nihayetinde toplumu 
kadınlar yetiştiriyor. Kadın kendi 
dünyasında pek çok şeyi temsil 
eder. Kadın bir annedir; evladını 
büyüten, terbiye eden, sorduğu 
garip sorulara cevap verebilen, 
onlar için hazırladığı yiyecek-
lerin sağlıklı ve helal olmasına 
özen gösteren, onların ruh hâ-
linden anlayıp sağlıklı bir şekilde 
muamele edebilen, hastalan-
dığında ilk yardım doktoru gibi 
müdahale edebilendir. Bir eştir; 
yuvasını en güzel şekliyle ayakta 
tutmaya çalışan. Kadın bir pat-
ron veya çalışandır; haklarını ve 
görevlerini bilip yerine getiren. 
Bir öğrenci de olabilir; ilmî, kül-

türel, tarihî gerçeklikleri araştırıp 
öğrenen ve öğreten. 

Standart kadın dergiciliği 
denildiğinde sanki özünde ka-
pitalizm gizlenmiş, harcama 
mantığı yerleştirilen bir alanmış 
gibi geliyor bize. Hâlbuki kadın, 
birçok şeyi temsil ediyor ve çok 
fazla donanıma ihtiyaç duyuyor. 
Bu sebeple kadın dergisi olarak 
daha fazla kültürel, ilmî ve daha 
etik bir çizgimiz olması gerektiği 
düşüncesindeyiz. Kısaca meta 
mantığı yerine gelişim taraftarı-
yız. Hep daha iyiye, her zaman 
daha iyiye…

Derginizin vizyonunu nasıl 
tanımlarsınız? 

Ulaşmak istediğimiz hedef 
toplumumuzun hanımlarına 
faydalı olabilmek. Hep birlikte 
daha iyiye ulaşabilmek, temel 
olarak bunu hedefliyoruz. 

Bir kadın dergisi kadınlar için farklı 
bir bakış açısı oluşturmalıdır.”

Seyyide Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Sare Tamgüney Ziyansız:

SÖYLEŞİ
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EDİTÖR’DEN

Seyyide’nin en fazla yer ver-
diği konular ve temalar nelerdir? 

Kadınlarda tüketim kültürü-
nü köpürten yayınlar yerine, iş 
dünyasında yer alma, işveren 
ve çalışan hakları, ticari faaliyet-
ler, devlet teşvikleri gibi konu 
başlıklarını tercih ediyor ve eko-
nomist hoca hanımlarımız ta-
rafından kaleme alınan bu tür 
yazılara dergimizde sıklıkla yer 
veriyoruz. 

Kadınlar, tarihî olayları sade-
ce izleyen değil aynı zamanda 
tarihin ve medeniyetin izlerini 
takip eden olmalıdır düşünce-
siyle tarih araştırmaları sayfala-
rımız var. Örneğin 47. sayımızda 
“Silahsız Bir Haçlı Seferi Yabancı 
Okullar” başlıklı yazıda Türki-
ye’de misyonerlik yapan okullar 
işlendi. Kaynakları tek tek verile-
rek çok titiz bir araştırma sonucu 
kaleme alınan bu tür yazılar her 
sayımızda mevcuttur.

Seyyide olarak Ümmet ve İs-
lâm Birliği bilincini de aşılamaya 
çalışmaktayız. Bu yüzden her 
bir hanım yazarımız Selahaddin 
Eyyûbîler yetiştirecek bir ümme-
tin inşası için çabalamaktadır. 
Dergimiz birleştirici olma hu-
susunda oldukça titizlenmekte; 
ayrışmaktan, ayrıştırıcı olmaktan 
mümkün mertebe kaçınmakta-
dır.

Bir kadın dergisinde edebiyat 
ve sanat olmadan olmaz dedik. 
Müzik yapanları, sinemada oy-
nayanları takip ettirmek yerine, 
edebiyatın hoş sedası ile okurla-
rımızın gönül pasını sildiren ede-
bi yazılar ve Müslümanlara özgü 
pek çok sanat dalı ve eserleri de 
dergimizde yerini almaktadır.

Dinimizle ilgili bilgiler med-
yada çoğu zaman rastgele ve-
rilmektedir ve bunun en büyük 
mağduru da kadınlardır. Buna 
karşı dergimizde ağırlıklı olarak 

din görevlileri tarafından kay-
nakları verilerek yazılan araştır-
ma yazıları kaleme alınmaktadır.

Acemi bir anne olarak ço-
cuk gelişiminde ne kadar çok 
yardıma ihtiyaç duyulduğu-
na şahitlik ederim. İnternette 
bulduğum sözde pratik küçük 
notlardan çoğu zaman istifade 
edemediğim gerçeği ile de çok-
ça yüzleştim. Uzman psikolog 
yazarlarımız bu konuda can si-
midi vazifesi görüyorlar. Ayrıca 
okurlarımızın sağlıkla ilgili daha 
tedbirli davranabilmeleri niye-
tiyle pek çok tıbbi yazı da doktor 
hanımlarımız tarafından kaleme 
alınmaktadır.

Mutfağımıza aldığımız ve 
evlatlarımıza gıda olması için 
hazırladığımız yiyeceklerin ne 
kadar sağlıklı veya ne kadar he-
lal dairede yer aldığını yine Sey-
yide’nin yaprakları arasında gös-
termeye çalışıyoruz.

DERGİ TASARIMISÖYLEŞİ
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Sosyal hayata dair konula-
rı, gözardı edilmemesi gereken 
gündeme dair meseleleri de gü-
cümüz nispetinde işlemeye gay-
ret ediyoruz. Örneğin; dini için, 
vatanı için, bayrağı için mücade-
le eden kadınlarımızı unutmadık 
ve 15 Temmuz özel sayımızda 
pek çok kadın kahramana yer 
verdik, şehit ve gazi aileleri ile 
söyleşiler yaptık… Yine 47. sayı-
mızda Ümmet bilinciyle “Halep” 
dedik.

Bizce kadınlar çok şey bilmeli 
çünkü buna hakları var. Bu se-
beple konu yelpazemiz oldukça 
geniş ve son derece renkli. Kısa-
cası yapmamız gereken çok iş 
olduğunu düşünüyoruz.

Kadınların sosyal hakların-
dan, toplumsal hayattaki me-
selelerinden, arayışlarından, 
siyasete ve düşünce dünyasına 
katkılarından söz eden bir dergi 
feminist olmakla itham edilebi-
lir. Size yönelik böyle bir itham 
oldu mu? Olduysa bundan ra-
hatsızlık duydunuz mu?

Nadiren de olsa böyle bir it-
hamla karşılaştığımız oluyor. 
Ancak dergimizi tanımadan bir 
önyargının sonucu olduğundan 
gerçek fark edildikten sonra du-
rum açıklığa kavuşuyor. Bizim 
yazıya döktüklerimiz, feminist-
likle itham edilmesi mümkün 
olmayan düşünceler. Bu açıdan 
Batı menşeli, neye yaradığı be-
lirsiz fikir akımları ile itham edil-
mek rahatsız edici olabiliyor ma-
alesef…

Pek çok hadisi şerifte kadınla-
rın haklarından bahsedilmekte-
dir. Asırlarca hemen her kültürde 
ve millette horlanan; cahiliyede 
diri diri gömülen kadın, İslam’la 
değer bulmuş, cennet ayakları 
altına serilmiş; hakları, Veda Hut-
besinde geçtiği gibi korunmuş, 

ilim arayışı takdirle karşılanmış-
tır. Hz. Hatice örneğinde ise top-
lumda kadın; ticarette yer almış, 
ihracatta yer almış, bir serveti 
yönetmiş. 

Çoğu rivayetin, muksirundan 
(çok hadis rivayet edenlerden) 
sayılan Hz. Aişe validemizden 
aktarıldığını bilmekteyiz. Yani 
bir kadın toplumsal hayatın tam 
ortasında Peygamberimizden 
(s.a.v) aktardığı sözlerle toplumu 
yönlendirebilmektedir. Siyaset 
ve düşünceye gelince de sahabe 
hanımların hiç biri siyasetten de 
düşünceden de edebiyattan da 
geri durmamışlardır. Bize örnek 
teşkil edecek olan da onlardır. 

Çeşitli TV şovları, diziler, rek-
lamlar, haber siteleri gibi pek çok 
yayın formatında kadınların fe-
dakâr bir anne ve eş, cinsel obje 
ya da şiddet mağduru şeklinde 
temsil edildiğini görüyoruz. Sey-
yide olarak medyadaki bu tarz 
temsillere ne tür itirazlarınız var?

Basılı ya da görsel, geleneksel 
ya da yeni olması fark etmek-
sizin medyada kadınlarımızın 
mağdur ve edilgen bireyler ya 
da obje olarak kullanılmasını 
hoş karşılamıyoruz. Çünkü bun-
ları ne kadar görürsek ve dinler-
sek o kadar düşüyoruz çaresizlik 
ağına. 

Bizler daima Hz. Hatice’yi, Hz. 
Fatıma’yı, Hz. Aişe’yi, Nene Ha-
tunları, Avrupa kapılarında dire-
nen Fatma Betül Sayan Kayaları 
gördük ve görmeliyiz. Kanayan 
yaraları kaşımanın, kadını aşa-
ğılayan rollere sokmanın toplu-
mumuza hiçbir fayda sağlama-
yacağı apaçıktır. 

Sizce dindar kadınların erkek-
lere göre matbuatta yeterince 
varlık gösterememesinin sebep-
leri nelerdir?

Dindar bir hanım için tek ba-
şına çalışmak çabalamak erkek-
lere göre daha zor, bu muhak-
kak. Biz, ekip olarak birbirimize 
destek olmaya çalışarak hareket 
etmek gayesindeyiz… 

On yıla yaklaşan yayın hayatı-
mızda yazmak isteyen çok fazla 
hanımla karşılaştım. Özellikle te-
settürlü hanımların eğitim hak-
ları iade edildikten sonra, yani 
yeterince eğitim aldıklarında da 
etkili bir şekilde matbuatta yer 
alabileceklerine şahit oldum. 
Bizler hanımların daha aktif, 
daha bilinçli olması ve istihdama 
daha fazla katılması gerektiğine 
inanıyoruz. 

Dergiyi hazırlayan ekip ola-
rak bir dergicilik geleneğini te-
varüs ediyor musunuz? 

Seyyide’nin kurucularından 
biriyim. Henüz yirmili yaşlarda 
bir ilahiyat öğrencisiyken, büyük 
bir azim ve çaba ile yayın haya-
tına atıldık. Kadınlara yönelik 
yayımlanan İslami duyarlılığı 
olan ve artık yayımlanmayan bir 
takım dergileri kastediyorsanız 
şayet şunu belirtmeliyim ki o ya-
yınlar ben küçükken çıkmaktay-
dı ve maalesef onları takip etme 
imkânım olmadı. Çünkü o sıralar 
çocuk dergileri ile ilgilenmek-
teydim. 

Biz ne bir yayının mirasçısı ve 
ne de takipçisiyiz. Kendine has 
üslubu ve çizgisi, düşünce ve 
fikirleri olan hanımların yayım-
ladığı alanında tek ve özgün bir 
dergiyiz. Şunu da belirtmek is-
terim ki her okuyucu okuduğu 
kitapların mirasçısı olmadığı gibi 
biz de okuduğumuz dergilerin 
mirasçısı olmak durumunda de-
ğiliz. 

Dergi ekibinizde hangi isim-
ler yer alıyor?

SÖYLEŞİSÖYLEŞİ
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Dergi ekibimizde çeşitli mes-
lek gruplarından hanım yazarla-
rımız bulunmaktadır. 

Dr. Gülhan Cengiz; KASAV 
(Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Da-
yanışma Vakfı) kurucu üyesi ve 
başkanıdır. Dergimizin kurulu-
şundan bu yana aralıklı olarak 
kadın sağlığı ile ilgili yazıları ya-
yınlanmaktadır. Yayın kurulumu-
zun onur üyesidir.

Sibel Eraslan; Star başta ol-
mak üzere pek çok gazete ve 
dergide yazıları yayınlanan usta 
kalemlerden Sibel Eraslan da 
dergimizin son sayılarında yazı-
larıyla bize destek olmuştur.

Selvigül Şahin; öykü, dene-
me ve gezi yazarıdır. Milat ga-
zetesinde ve pek çok dergide 
yazıları yayınlanmaktadır. Der-
gimizde de yazı ve hikâyeleri yer 
almaktadır.

Sare Tamgüney Ziyansız; der-
ginin editörlüğünü ve yayın yö-
netmenliğini üstlenmekteyim. 
İslami İlimler ve Sosyoloji me-
zunuyum. Seyyide dergisi ku-
rucusu ve yayın yönetmeniyim. 
Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı 
muhasip üyesiyim. Vakfa bağlı 
yurtlarda yöneticilik ve eğitmen-
lik yaptım. Dergimizdeki editör-
den yazılarını yazmaktayım.

Fatma Toksoy; araştırmacı, 
gazeteci yazardır. Dergimizin 
kültür sanat editörü ve araştırma 
köşesinin yazarıdır. 

Ayla Abak; şiir, masal, hikâye, 
deneme yazarı ve öğretmendir. 
Dergimizin dil ve edebiyat edi-
törü ve yazarıdır.

Yrd. Doç. Dr. Emel İştar Işıklı; 
Düzce Üniversitesi İşletme Fa-
kültesi’nde öğretim görevlisidir. 
Dergimizin kuruluşundan bu 
yana İslam ve iktisat köşesinde 

yazmaktadır. 

Nevin Meriç; İstanbul Müftü-
lüğünde Din Hizmetleri Uzmanı 
olarak görev yapmaktadır. Çe-
şitli dergilerde yazıları yayınlan-
makta olup dergimize de katkı-
da bulunmaktadır. 

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Soner 
Çorak; İstanbul Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi’nde öğretim gö-
revlisidir. Dergimizde Türk-İslam 
edebiyatına dair yazıları yayın-
lanmaktadır. 

Dr. Merve Büşra Cengiz; ge-
nel cerrah olan yazarımız sağlığı-
mızla ilgili tedbir amaçlı öğren-
memiz gereken bilgileri kaleme 
almaktadır.

İmran Elâgöz Taşkın; Diyanet 
İşleri’ne bağlı kurslarda öğretici-
lik yapmış ve hâlihazırda vaizelik 
yapmaktadır. Çeşitli dergilerde 
yazıları yayınlanmıştır. Dergimiz-
de İslam tefekkürüne dair yazıla-
rı yayınlanmaktadır. 

Adalet Atmaca; medrese eği-
timi alan yazarlarımızdan biridir. 
İslam Fıkhı ve tasavvufi konular-
da yazıları yayınlanmaktadır. 

Burcu Atmaca; medrese eği-
timi alan yazarlarımızdan bir 
diğeridir. Sultan Baba İlim ve 
Hizmet Vakfı Kocaeli şubesi öğ-
renci yurtlarında eğitici öğret-
men olarak görev yapmaktadır. 
Dergimizde tasavvufi konularda 
yazıları yayınlanmaktadır. 

Melek H. Yazıcı Uçar; üniver-
site tahsili sırasında, Müslüman 
Öğrenciler Birliği başkanlığı 
yapmış, CAIR (Council on Ame-
rican-Islamic Relations) Vakfının 
Pittsburgh şubesinde tebliğ ça-
lışmalarında aktif olarak görev 
almıştır. Avukat Fatma Benli’nin, 
“Fatma Leyla Şahin Kararı Işığın-
da Avrupa İnsan Hakları Mah-

kemesi” kitabının İngilizceye 
çevirisine katkıda bulunmuştur. 
Katz Business School’da finans 
ve işletme mühendisliği dalın-
da yüksek lisans yapmış, halen 
analist ve danışman olarak çalış-
maktadır. Dergimizin kuruluşun-
dan bu yana yazılarıyla aramıza 
ABD’den katılmaktadır. 

Nejla Ceyhan; İlahiyat Fakül-
tesi mezunu olan yazarımız İs-
lam tarihi alanında yüksek lisans 
yapmıştır. Bir yıl Anadolu Gençlik 
Dergisi’nde Kültür-Sanat Editörü 
olarak çalışmış, Sultan Baba İlim 
ve Hizmet Vakfı Ankara Kız Tale-
be Yurdu ve Sultan Anne Anao-
kullarında halen yöneticilik yap-
maktadır. AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Yönetim Kurulu 
üyesi olan Ceyhan, İnsan Hakları 
Birim Başkan Yardımcısıdır. Der-
gimizde ilmi ve fikri konularda 
yazıları yayınlanmaktadır. 

Esma Betül (Buhari) Acar; 
Davranış Bilimleri ve İşletme 
bölümlerini derece ile tamam-
layan yazarımız, kişisel gelişim 
ve aile üzerine çeşitli seminerler 
vermektedir. Dergimizde de aile 
ve çocuk eğitimi üzerine yazıları 
yayınlanmaktadır.

- Esranur Tellioğlu Gençal; 
psikolog olan yazarımız aynı 
zamanda klinik psikoloji alanın-
da da yüksek lisans yapmıştır. 
Dergimizde çocuk eğitimi ve ço-
cuklarda gözlemlenen psikolojik 
sorunlar üzerine yazılar yazmak-
tadır. 

Betül Özgür Yörük; Halkla 
İlişkiler mezunu olan yazarımız 
“Ergenlerdeki Problemli İnternet 
Kullanımı ve Sosyal Hizmet Mü-
dahalesi” başlıklı Yüksek lisans 
tez çalışması yapmakta ve Koca-
eli Belediyesinde çalışmaktadır. 
Dergimizin iletişim köşesinin 
yazarıdır. 

DERGİ TASARIMISÖYLEŞİ
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Kübra Yalabık; Türk Dili ve 
Edebiyatı ve Sosyoloji bölüm-
lerinden mezun olan yazarımız 
öğretmendir. Dergimizde saha-
bi hanımları yazmaktadır. 

Feyza Başgöze; biyolog olan 
yazar dergimizdeki Bir Nebze 
Tefekkür köşesinde hayvanlar 
âlemindeki mucize özellikleri 
kaleme almaktadır.

Kadriye Aktuğ; Sultan Baba 
İlim ve Hizmet Vakfı kreşlerinde 
İstanbul Anadolu yakası yöne-
ticisidir. Kıyamete dek karanlığı 
aydınlatacak olan yıldızları, sa-
habi efendilerimizi ve tasavvufi 
eserlerden sohbet derlemelerini 
yazmaktadır. 

Büşra Nur Baykal; İslami ilim-
ler ve çocuk gelişimi eğitimi alan 
yazar, Sultan Baba İlim ve Hiz-
met Vakfı kreşleri Ankara Şen-
tepe Şubesinde eğitimci olarak 
görev yapmaktadır. Dergimizde 
vakıf başkanımızın sohbetlerin-
den derlemeleri yazmaktadır. 

Kadriye Bayraktar; Çocuk 
edebiyatı dalında pek çok kitaba 
imza atan yazarımız, dergimizin 
çocuk hikâyeleri köşesinde yaz-
maktadır. 

Hilal Gülgönül; İstanbul İla-
hiyat mezunu olan yazarımız 
öğretmendir. Dergimizde kuru-
luşundan itibaren çeşitli güncel 
meselelerde, gençliğin bakış 
açısıyla yazılar kaleme almakta-
dır. 

Şefika Belmen; İslami ilimler 
ve çocuk gelişimi eğitimi alan 
yazar, Sultan Baba İlim ve Hiz-
met Vakfı kreşleri Samsun Şube-
sinde eğitimci ve yönetici olarak 
görev yapmaktadır. Dergimizde 
Esma-ul Hüsna köşesinde yaz-
mıştır. 

Aslıhan Toksoy; anaokulu 

eğitmenidir. Dergimizde çocuk-
lar için elişi faaliyetleri yapmak-
tadır. 

Bu yazarlar dışında halen üni-
versitelerde okuyan Ünzile Sarı, 
Asude Sena Aktaş, Büşra Kartal, 
Özlem Çelik’in de yazıları dergi-
mizde yayınlanmaktadır. Ayrıca 
başka genç kızlarımızın yazıları-
na da onlara fırsat vermek adına 
zaman zaman yer vermekteyiz.

Derginin yayın kurulu, ku-
ruluşundan itibaren hiç değişti 
mi? Önümüzdeki dönemde de-
ğişiklikler düşünüyor musunuz? 
Ekibinizi geliştirmek ve güçlen-
dirmek için dergi içinde ne tür 
eğitim faaliyetleriniz var?

Tam kadro olarak değişiklik 
yapılmadı. Zaman zaman bazı 
yazarlarımızın değiştiği oldu. 
Genel olarak aynı kadroyla de-
vam ediyoruz. Hâlihazırda yayın 
kurulumuzda değişikliğe gitme-
yi düşünmüyoruz.

Güçlenmek adına istişarele-
rimiz oluyor. Kimi zaman yoğun 
katılımla kimi zaman daha az 
kapsamlı oluyor bu istişareler. 
Yayına başladığımız ilk yıllarda 
istişarelerimizi çok sık yapardık 
fakat meşguliyetler arttığı için 
eskisi kadar sık bir araya gelemi-
yoruz. 

Genç yazarlarımıza yönelik 
yazarlık atölyesi açmayı düşün-
mekteyiz. Onları usta kalemler 
öncülüğünde yetiştirmeyi plan-
lıyoruz. 

Seyyide’nin kadrolu ve gö-
nüllü kaç personeli var? 

Dergimiz yönetimi çoğun-
lukla vakfımıza ait gönüllülük 
ilkesi ile çalışanlardan müteşek-
kildir diyebiliriz. Çoğu yazarımız 
da gönüllülük ilkesiyle hareket 
etmektedir. Ofis çalışanları ve 

diğer görevlerde bulunan per-
sonel ise ücretli çalışmaktadır. 

Dağıtım ve abonelik servis-
leriniz var mı? Bu konularda ne 
tür zorluklar yaşıyorsunuz? Bu 
zorlukları aşmak için neler yapı-
yorsunuz?

Dağıtımla ilgili sıkıntılar ma-
alesef ki dergiciliğin kalıtımsal 
sorunu olarak senelerdir hepi-
mizin karşısına çıkıyor. Kendi 
imkânlarımız dâhilinde çözüm-
ler üretmeye gayret ediyoruz. 
Geçtiğimiz yıl TÜRDEB aracılı-
ğıyla PTT ile güzel bir anlaşma 
yapılmıştı. Bu ve benzeri müşte-
rek çalışmalar sayesinde abone-
lik hususunda daha iyi sonuçlar 
elde edeceğimizi umuyoruz. 

Türkiye’den ve dünyadan si-
zinle benzer çizgide yayın yapan 
kadın dergileri ya da kendinize 
yakın bulduğunuz kadın odaklı 
STK’larla münasebetleriniz var 
mı? 

Başta da dediğimiz gibi kadın 
dergisi modelleri bize pek yakın 
olmadığı için daha ziyade ilmi ve 
fikri alanda dergilerden kendi-
mize yakın bulduklarımız oldu. 
STK’larla dergilerden daha ziya-
de yakınlık içerisindeyiz. Başta 
kendimiz de bir STK olan Sultan 
Baba Vakfının faaliyetlerine ka-
tılmaktayız ve vakfın üyesi olan 
pek çok yazarımız var. KADEM 
Vakfı üyesi yazarlarımız olduğu 
gibi faaliyetlerine ve çalıştayları-
na katılmışlığımız da vardır. İHH 
ile vakıf olarak çalışmalarımız 
var. GİMDES üyesi yazarlarımız 
var. Ayrıca yayın kurulumuzdan 
Gülhan Cengiz hanımın başkan-
lığını yaptığı KASAV’ın faaliyet-
lerini de takip etmekteyiz.  

SÖYLEŞİSÖYLEŞİ
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I. Dergiler Dergisi okuyucula-
rının çoğu bir derginin doğuş 
anına aşinadır: Birkaç hevesli 
isim, dertlerini paylaşacakları 
bir mecra arayışıyla bir araya 
gelir ve yeterince isteklilerse ilk 
sayı için kollar sıvanır. Ekiplerde 
çoğu zaman bir grafik tasarımcı 
olmadığından ya iptidai şartlar-
da mizanpaj yapılır ya da ekip 
dışı bir tanıdıktan rica edilerek 
yazılar bir şekilde baskıya hazır-
lanır. Dergilerin estetikle sınavı 
tam da bu noktada başlıyor as-
lında.

II. Tasarım, derginin görünen 
yüzüdür; en az kapağa çıkartılan 
başlıklar kadar çekici bir etkisi 
vardır. Bu etkiye, “gösteri toplu-
mu” tanımlaması ile karşı duran 
dergi(ci)ler olabilir. Çünkü gö-
rünmek, aynı zamanda piyasaya 
entegre olmayı, onun oyuncağı 
olmayı çağrıştırır. Hem bir “dert” 
ortadayken estetik gibi tali bir 
konu neden gündemde olsun?

III. Dergilerin temel malzeme-

sini yazılar oluşturur. Yayın ku-
rulları, dergiye gelen yazıları se-
çerken içerik kadar yazarın ifade 
biçimiyle de ilgilenir. Derdin de 
bir aktarım biçimi vardır kısacası 
ve bu husus en az düşüncenin 
kendisi kadar hatta ondan ayrı 
düşünülemez bir önem taşır. 
Durum böyleyken dergilerin 
okura yaklaşım biçimlerini ve 
kendi sınırlarını ortaya koyarken 
estetik yaklaşımı göz ardı etme-
leri, onu ikincil bir konu sayma-
ları, bir yerde kendi tutarlılıkları-
na da gölge düşürür.

IV. Kastım yalnızca görsel kul-
lanımı ile ilgili estetik duyarlılığı 
değil; iyi görsel malzeme tercihi-
ni, bunların yerinde kullanımını 
ve estetik bütünlük kuracak şe-
kilde kurgulanmasını da içeriyor. 
Tabii özgün çizgisini yansıtacak 
biçimde tüm dergide yalnızca 
birkaç görsel kullanmak da bir 
tercih olabilir. Tasarım sürekli-
liğini bu şekilde devam ettiren 
Dergâh, Hece, Türk Edebiyatı 

gibi dergiler mevcut. Temelde 
önemli olan, derginin, editöryal 
kadrosunun ürettiği içerikler-
deki yaklaşımı somutlaştıran bir 
tasarımcı ile fikir birliği içinde ol-
ması ve bu tasarımın “editöryal 
akıl” sabit kaldığı sürece korun-
maya çalışılmasıdır.

V. Editöryal aklın değişiminin 
tasarımda nasıl bir etki yarattı-
ğını göstermesi açısından, Niha-
yet’in 2018 başında kavuştuğu 
yeni yüzün ortaya çıkış sürecini 
anlatmak istiyorum.

VI. Dergiciliğimizde “kişi kültü” 
etrafında şekillenen, kült bir ki-
şiliğin önderliğinde başlayan ve 
onun elini çekmesiyle de yayın 
hayatı sona eren dergilere ya-
bancı olmasak da yayın yönet-
menini değiştirerek yoluna de-
vam edebilen dergi örneklerini 
de biliyoruz. Kurumsal firmala-
rın, yayın gruplarının, yayınev-
lerinin ve vakıfların çıkardığı 
dergiler bu duruma en yetkin 
misaller. 

Nihayet’in Yenilenen Yüzü  
Bağlamında Dergilerde Estetik 

Yaklaşıma Dair Birkaç Not
İslâm DALP [ Nihayet Yazı İşleri Şefi ]

ANALİZ
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VII. Nihayet, kurucusu Fatma 
Barbarosoğlu’nun ayrılmasın-
dan sonra yayın yönetmeni 
koltuğuna geçen Ahmet Murat 
yönetiminde -tabii olarak- içe-
riklerini değiştirmeye başladı. 
Zamanla anlaşıldı ki Nihayet’in 
mevcut tasarımı, önceki “editör-
yal aklın” talep ettiği içeriklere 
uygun, onları taşıyacak, o içe-
rikleri vurgulayabilecek sıklette 
olmasına karşın değişen içerik 
sebebiyle ihtiyaçları karşılaya-
maz duruma gelmiştir. Önünde 
durduğumuz kritik eşik, deği-
şimi tetikleyen içeriklerin talep 
ettiklerinin masaya yatırılması, 
gerçekten neye gereksinim du-
yulduğunun açık olarak belirtil-
mesi ve tasarım değişikliğinin 
tüm bu saikleri hesaba katarak 
düşünülmesiydi. Biz de öyle 
yaptık.

VIII. İhtiyaçları ve yaklaşımla-
rımızı listeleyerek kendileriyle 
paylaştığımız Harun Tan’ın ba-
şında bulunduğu Simurg Arts 
ekibi, dergimizin son 6 sayısını 
inceledi. Dışarıdan bir tasarımcı 
ile çalışmak, derginizi daha önce 
farkına varmadığınız şekilde ta-
nımlamaya da imkân veriyordu, 
görüşmelerimizde ekip olarak 
bunu da keşfetmiş olduk. Harun 
Bey ve ekibi tasarım taslakları-

nı getirdiğinde, büyük oranda 
hemfikir olduğumuz bir dergi 
biçimi ortaya çıkmıştı. Fontlar, 
resim altı yazıları, spotlar gibi ta-
sarımcı için nispeten ikinci dere-
cede önemdeki unsurlarda kü-
çük düzeltiler talep ederek nihai 
bir şablon oluşturmayı başardık.

IX. Özellikle dışarıdan bir tasa-
rımcı ile ilk kez çalışırken dergi 
editöryal kadrosunun öğrene-
ceği birkaç şey var. Onları bura-
da listelemek gerekiyor sanırım:

1. Seçilecek görseller: Hem ya-
zının içeriğini taşıyacak hem de 
tasarımla uyumlu görsel tercihte 
bulunmanın son derece önemli 
olduğunu öğreniyorsunuz. Aksi 
durum, tasarımcının boğulması 
anlamına geliyor.

2. Spotlar: Her dergide bulun-
ması elzem olmasa da nispeten 
orta düzeyde popülerlik kaygısı 
olan Nihayet gibi dergiler için 
son derece mühim bir unsur... 
Spot, tasarımcı açısından sayfa 
tasarımının monotonluğunu kı-
ran bir öge olduğu gibi okur açı-
sından da yazının ana fikrini su-
nuyor. Uzun spotların tasarımcı 
tarafından sıkıştırılması yerine, 
editörün tasarımcının belirle-
diği uzunluk ve konuma uygun 
metinler ayarlaması daha sağlık-
lı bir çözüm.

3. Yeni fikirler: İçeriği üreten 
her ne kadar derginin editöryal 
ekibi olsa da tasarımcının ver-
diği bazı tasarım fikirleri de edi-
törleri uygun içerikler aramaya 
yönlendir(ebil)melidir. Örneğin, 
görselliğin öne çıktığı fotoğrafçı 
hikâyeleri Nihayet için böyle or-
taya çıktı (bkz. “Sovyet Otobüs 
Durakları”, Ocak 2018, “Agorafo-
bik Gezgin”, Şubat 2018).

X.  Tasarımın uygulanması, ne-
redeyse yeni bir tasarım ortaya 
çıkarmak kadar zordur. Editör-

lerin mümkün mertebe yazının 
tashih aşaması bittikten sonraki 
grafik tasarım süreciyle ilgili de 
fikir sahibi olması gerekiyor. Di-
ğer taraftan tasarımcıdan gelen 
talepler “saçma” değildir; hem 
anlaşılmaya hem de mümkün 
mertebe karşılanmaya çalışıl-
malıdır. Bazı tasarımcıların bun-
dan rahatsız olduğunu bilsek de 
uygulama esnasında editörün 
tasarımcının yanında bulunması 
işleri kolaylaştırabilir.

XI. Buraya kadar yazılan seren-
cam, tekörnek olması, herkesin 
bu yolu takip etmesi gerektiği 
gibi bir yaklaşım taşımıyor el-
bette. Kapaktan içeriğe, dergi 
bir bütündür. Her dergi, derdi-
ni anlatırken farklı yolları tercih 
edebilir ve biz okurları için et-
melidirler de ama unutulmama-
sı gereken, estetiğin -derginin 
odağı ne olursa olsun- ıskalan-
maması, arka plana atılmaması 
gereken bir unsur olduğu... 

XII. Nihayet, her derginin başa-
rısı hedeflediği okur kitlesinin 
dikkatini çekebilmesi ölçüsünde 
değerlendiriliyor ve buna ulaş-
manın yolu, bir noktada “göz”-
den geçiyor, değil mi? 

ANALİZ
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 İz Yayınları Muhayyel Dergi-
si’ni çıkartmaya hazırlanıyor.

 Halk Edebiyatı Dergisi söyle-
şileri 15 günde bir Abbara’da.

 TÜRDEB’e bağlı Türkiye Genç-
lik Dergileri Birimi (TÜRGEDEB) 
başkanı Serçe Dergisinden Enes 
Batman oldu.

 Gençlik dergileri ortak bir ma-
sal dergisi çıkarmaya karar verdi. 
Hark isimli masal dergisi çıkıyor.

 Akademya Dergisi 28 Şubat 
mağdurları için Üsküdar Sahi-
li’nde ve Eyüp Sultan Camii av-
lusunda imza kampanyası baş-
lattı.

 Baran Dergisi Kasımpaşa’dan 
Üsküdar’a taşındı.

 TÜRDEB Okullarda Dergi 
Sohbetleri başladı. İlk program 
Pertevniyal Lisesinde Asım Gül-
tekin ile yapıldı. Kartal Mehmed 
Akif AİHL, Üsküdar Hakkı Demir 
AİHL ve başka birçok okulda bir-

çok dergimiz öğrencilerle bulu-
şacak. 

 Birnokta Dergisi Kapak fotoğ-
rafı çektirmek için Kudüs’e yazar 
gönderdi.

 İslamcı Dergiler Projesi 22 
Nisan’da 3. sempozyumunu ya-
pıyor.

 27 Nisan’da Serçe Dergisi 2. 
yılını Valide Sultan Gemisi’nde 
kutlayacak.

 Edebiyat Dergisi çıkmaya 
başladı. Dergi 3. sayısında.

 Pertevniyal Lisesi kantinine 
dergi rafı konuldu! 

Öğrenciler kantine konulan Der-
gilikten rahatlıkla istifade ede-
biliyorlar. Ayrıca okul toplantı 
salonunun adını okulun 100 yıl 
önceki mezunlarından olan de-
ğerli büyük müellif Hüseyin Vas-
saf Salonu yaptı.

 İlkadım Dergisi yazarlarından 

ve Enderun Eğitim Vakfı Kon-
ya şube başkanı Osman Bağcı, 
Medine’de geçirdiği rahatsızlık 
sonucu vefat etti. Allah rahmet 
eylesin.

 Yarın Dergisi editörü değişti.

Yarın Dergisi editörü Bilgehan 
Bülbül, görevi edebiyat öğret-
meni Mahmut Coşkun’a teslim 
etti. Çoşkun 4. Sayıdan itibaren 
yeni görevine başlarken, Bilge-
han Bülbül, Yarın Dergisi yayın 
kurulunda devam edecek.

 Ketebe Piyan Dergisi yayın 
kurulu değişti.

Ketebe Piyan dergisi yayın kuru-
luna Tayfun Türk, Ayşe Sena Er, 
Sevim Tosun, Ahmet Culum ve 
Büşra Doğan isimleri dahil oldu.

 Sebilürreşad Dergisi mart sa-
yısında 17 Şubat 1921 de ilk ya-
yınlanan sayısını bu tarihi adımı 
diri tutmak adına tıpkı basım ola-
rak okuyucusuna hediye etti. 

Asra Nur HELVACI - Mehlika ÇAKMAK
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