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Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ta-
rafından 7.si düzenlenecek olan Ulus-
lararası Dergi Fuarına bu yıl 305 dergi 
katılıyor. Geçen yıl 12 ülkeden 165 der-
ginin katıldığı fuara bu yıl 20 ülkeden 
305 dergi katılıyor. 
Almanya, Afganistan, Bosna Her-
sek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, 
Hollanda, Sudan, Cezayir, Arabistan, 
İran, Hindistan, Pakistan, Irak, Mısır, 
Filistin, Kosova, Kuveyt, İsrail ve Avus-
turya’dan dergilerin katılacağı fuarda 
Pakistan dergiciliği ve Balkanlardaki 
dergicilik üzerine birer program da 
gerçekleştirilecek.
ONUR KONUĞU:
HAKSÖZ DERGİSİ
7. Uluslararası Dergi Fuarının bu yılkı 
onur konuğu 300. sayısını çıkaran 
Haksöz Dergisi. Fuara önceki yıllarda 
Umran, Altınoluk, Yediiklim dergileri 
onur konuğu dergi olarak katılmıştı. 
ANA TEMA:
“ELEŞTİRİ Mİ LİNÇ Mİ?”
Gerek siyasi konularda olsun, gerek 
ilmi, fikri, sanatsal konularda olsun 
eleştiride bulunabilmek elbette gü-
zel. Üstelik zenginleştirici bir fiil eleş-
tirmek/eleştirilmek. Ancak Dünyada 
eleştiri ahlakının gittikçe kaybolmakta 
olduğu da üzücü bir gerçeklik. Bir eleş-
tiri adabı mümkün mü? Eleştiriyorum 
diyenler nasıl oluyor da kolayca deh-
çet saçan bir linç söylemi içinde bulu-
veriyor kendilerini. Bu kaygılarla fuar-
da bu sene fuarın ana teması olarak 
“Eleştiri mi linç mi?” başlığı belirlen-
di. Ana tema ile ilgili kimi etkinlikler 
düzenleniyor. 
Fuarda iki önemli sergi olacak: Fuarın 

Onur Konuğu Haksözle 25 yıl 300 Sayı 
Sergisi ve İLEM’in hazırladığı İslamcı 
Dergiler Sergisi.

Dergi Fuarı
Dünyada sadece Türkiye’de!
Ömründe bir şekilde herhangi bir der-
gi takip etmiş, dergi takip etmenin 
güzelliğini yaşamış herkese diyoruz ki; 
10-15 Mayıs tarihleri arasında tam size 
göre bir fuar var. Sirkeci Garında sizleri 
büyük bir düşünce, kültür ve hikmet 
şöleni bekliyor. 
Daha derinden okumak, düşünmek 
ve anlamak için dergilerin ateşleyici, 
harekete geçirici fonksiyonuna her za-
man ihtiyaç duyduk.
Sadece birçok şair, yazar, gazeteci ve 
fikir adamı değil, birçok devlet büyü-
ğü, siyasetçi, ilim adamı, bürokrat, iş 
adamı bir zamanlar dergilerde yazmış, 
dergi takip etmiştir.
Trende ve bekleme salonunda konfe-
rans, panel, müzik dinletileri ve Ulus-
lar arası Dergicilik Ödülleri Ödül tö-
reninin  yapılacağı 7. ULUSLARARASI 
DERGİ FUARINDA 7’den 70’e herkesi 
ilgilendirecek bir şey mutlaka olacak!
Sirkeci Garı’nda 6 gün boyunca pe-
ronlarda kültür, sanat, siyaset, mizah, 
edebiyat, çocuk vb dergiler ile farklı bir 
atmosfer oluşacak!
OKUL DERGİLERİNE
ÖZEL BÖLÜM
Fuarda üniversiteli, liseli ve ortaokul-
luların dergileri için de özel bir alan 
ayrılmış durumda. Okul Dergileri Bö-
lümünde Türkiye’nin dört bir yanından 
okul dergilerini temin etmek mümkün 
olacak.

ULUSLARARASI
DERGİCİLİK ÖDÜLLERİ
ÖDÜL TÖRENİ
10 Mayıs Salı günü saat 12’de açılışı ya-
pılacak olan Fuar 15 Mayıs Pazar günü 
saat 18.de yapılacak Uluslararası Der-
giciliğin Ödülleri ödül töreni ile sona 
erecek.
ULAŞIMI EN KOLAY FUAR
Dergi Fuarı İstanbul’da ulaşımın en 
kolay olduğu bir mekânda, Sirkeci Ga-
rında yapılıyor. Marmaray, tramvay, 
vapur, otobüslerle İstanbul’un her ye-
rinden fuara gelmek çok kolay. Ulusla-
rarası Dergi Fuarı İstanbul’un en kolay 
ulaşılabilen fuarı.
Dergi Fuarı 09.30 – 21:00 saatleri 
arası ücretsiz herkese açık.

7. ULUSLARARASI DERGİ FUARI BAŞLIYOR!
Dünyanın tek dergi fuarında 305 dergi 10-15 Mayıs tarihleri arasında Sirkeci Garında okurlarla buluşuyor! 

TÜRDEB TÜRKİYE
DERGİLER
BİRLİĞİ NEDİR?
Türkiye Dergiler Birliği 8 yıl önce 2008 
yılında Dergi editörlerinin ve yayın 
yönetmenlerinin bir araya gelerek 
oluşturdukları bir birlik. 20-24 Ekim 
2010 tarihlerinde Türkiye Dergi Fua-
rının birincisini düzenledi. 2014 yılına 
kadar Türkiye Dergi Editörleri ve Ya-
yın Yönetmenleri Birliği ismini kulla-
nan platformumuz 2015 Şubatında 
dernekleşti. 5.-6. ve 7. Dergi Fuarları 
ile bünyesine yurtdışından dergileri 
de katması ile Dünya Dergiler Birli-
ğini kurma noktasına geldi. 30 kadar 
ülkeden dergicilerle sıcak temas ha-
linde bulunan Türkiye Dergiler Birliği 
yönetimi şu günlerde Dünya Dergiler 
Birliğinin kurulması çalışmalarına da 
öncülük ediyor. Yazının Devamı Sayfa 2’de
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TÜRDEB TÜRKİYE DERGİLER
BİRLİĞİ NEDİR?

ULUSL AR AR ASI DERGİ FUARI ETKİNLİK TAKVİMİ

5.-6. ve 7. Dergi Fuarları ile bünyesi-
ne yurtdışından dergileri de katma-
sı ile Dünya Dergiler Birliğini kurma 
noktasına geldi. 30 kadar ülkeden 
dergicilerle sıcak temas halinde 
bulunan Türkiye Dergiler Birliği yö-
netimi şu günlerde Dünya Dergiler 
Birliğinin kurulması çalışmalarına 
da öncülük ediyor. 
Türkiye’de ve Dünyada dergiciliği 
insanlığın büyük hakikatine sadık 
kalarak gerçekleştirme çabasındaki 
tüm dergicileri bir ve kardeş ola-
rak gören Türkiye Dergiler Birliği 8 
yıldan beridir 100 aydır dergicilerle 
ayda bir toplanıyor. 

Okullarda dergicilikle ilgili etkin-
likler düzenliyor. Türkiye’de dergi-
ciliğin sorunları üzerine çalışmalar 
yapıyor. 
2016 Eylülünde Eyüp’te bir Dergi 
Sahaf Merkezi açmaya yönelik ça-
lışmalarını sürdürüyor.
Başkanlığını şimdiye kadar Rıhle 
Dergisinden Abdullah Zerrar Cen-
giz, Gülistan Dergisinden Süleyman 
Karakaş, Kurani Hayat Dergisinden 
Muharrem Baykul’un yürüttüğü 
Birliğin şu anki başkanı Biat, Kitap 
Postası, Cafcaf, Hacamat, CF dergi-
lerinin kurucusu Asım Gültekin.
Başkan Yardımcılarımız Haksöz 
Dergisinden Murat Ayar, Kurani Ha-

yat Dergisinden Muharrem Baykul.
TÜRDEB’in yönetiminde
şu isimler bulunuyor:

Metin Uçar, Osmanlıca
Ümit Elönü, Furkan
Fatma Toksoy, Seyyide
Ekrem Özgüç, Davet Mektebi
Mitat Tekçam, Seher 
Fatih Kaynar, Siraç
Sayim Yüksek, Nisanur
Kamil Büyüker, Din ve Hayat
Ziya Gündüz, Vuslat

iletişim: turdeb@turdeb.com
www.turdeb.com

Açılış Töreni
Büyük Salon Girişi

AYASOFYA Recep Terler, 
Kudüs,Ümmet bildirisi 
Bekleme Salonu

Sergi Açılışı: *Onur 
Konuğu: 25. yılında 
Haksöz Dergisi Sergisi 
Büyük Salon 
*İslamcı Dergiler Sergisi 
İLEM

GENÇ YORUM
Gençlik Paneli
Bekleme Salonu

KEŞKÜL- Fatih Çıtlak 
Bekleme Salonu

İslamcı Dergilerin 
Türk Dergiciliğinde 
Yeri 
Bekleme Salonu İLEM

AYASOFYA
Edebiyat ve Dava 
Söyleşisi
Bekleme Salonu

Pakistan
Dergiciliği
Bekleme Salonu

Balkanlarda
Dergicilik Köprü Elif 
Jet A re Baska Fiyaka 
Freskija Stav Behar 
Shenja Evliya Lemba 
Dergileri TÜRDEB

Dergilerden şiirler
besteler dinletisi solist:
Haaqan Açık Hava 
Etkinliği

BİRNOKTA Sohbeti
Mürsel Sönmez 
Bekleme Salonu

OKUR YAZAR Dergi 
Ekibi- Kitap Kritiği ve 
Kitap Dergiciliği
Bekleme Salonu

UMRAN *Düşünce der-
giciliğinin dünü bugünü 
Bekleme Salonu

LACİVERT Çay var simit 
var, sen de gelsene
Lacivert Dergisi standı

CİNS *Cins ne diyor? İs-
mail Kılıçarslan Furkan 
Çalışkan Yusuf Genç 
Vagon

SEHER Okul Dergiciliği 
Paneli Kartal AİHL Dergi 
Grubu Bekleme Salonu

ADI YOK Dergisi Ekibi- 
Her Daim Genç Kalan 
Edebiyat Dergiciliği
Bekleme Salonu

OKUR YAZAR Nefise 
Atçakarlar 21.yyda 
Çocuk Edebiyatı
Bekleme Salonu

Edebiyatta Eleştiri 
Kültürü Barbar, Birnokta, 
Fayrap, Halk Edebiyatı, İtibar, 
Karabatak, Keşke, Temrin, 
Yediiklim ve TÜRDEB
Bekleme Salonu

KEŞKÜL
Saliha Şişman- Tasav-
vuf Dergisi Çıkartmak-
Bekleme Salonu

HALK EDEBİYATI
Dergi ekibi ile 
Bekleme Salonu

HAKSÖZ- 25 Yıl
Özel Programı
Büyük Salon

PARENDE Dergisi Yazar 
Söyleşisi
Bekleme Salonu

PLATFORM *Milli İrade-
nin İlk Zaferi- Bekleme 
Salonu ADI YOK/ Yazar 
Yetiştiren Dergiler 
Vagon

ŞİAR Okur Buluşması 
Bekleme Salonu

YEDİİKLİM
Dergisi yazarları 
Şairleri
Bekleme Salonu   

İNZAR Abdülkadir 
Turan Müslümanca bir 
Medyanın  oluşması 
gelişmesi
Bekleme Salonu

Çocuk dergiciliğinin 
dünü bugünü 
TÜRDEB
Bekleme Salonu

Uluslararası Dergicilik 
Ödülleri Ödül Töreni
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Yazının Başlangıcı Sayfa 1’de
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DÜNYANIN DERGİSİ BU FUARDA!
7. Uluslararası Dergi Fuarına katılan dergiler listesi
Acemi
Adı Yok Dergisi
AltınÇocuk
Altınoluk
Aşıkane Dergisi
Ayasofya Dergisi
Aydos Edebiyat
Aylık Dergi
Ayraç
Bakış (Eğitim-Bir-
Sen)
Baran Dergisi
Barbar Dergisi
Belleten TDK
Berhava
Beyaz Bulut
BirNokta
Bizim Aile
CafCaf Dergisi
Can Kardeş
Cf Dergi
Cins Dergi
Çamlıca Çocuk
Davet Mektebi
Değirmen Dergisi
Derin Ekonomi
Derin Tarih
Din ve Hayat 
Dergisi
Diyanet Çocuk
Diyanet Dergisi
Edebiyat Ortamı
Fayrap Dergisi
Fidan Dergisi
Film Arası Dergisi
Fiyaka Dergi
Fosforlu Elma
Furkan Dergisi
Genç Dergi
Genç Düşünce
Genç Öncüler
Genç Üniversiteli
Genç Yaklaşım
Gerçek Hayat
Gökkuşağı
Hacamat
Haksöz
Halk Edebiyatı
Havsala
Haykırı Fanzin
Hece Dergisi
Hece Öykü
İkrar Dergi
İktibas Dergi
İlim Dergisi
İlk Adım
İmge Dergisi
İnsan ve Hayat
İnsan ve Toplum
İntibah Dergi
İnzar Dergi
İrfan Mektebi

İstanbul Dergisi 
Milli Eğitim
İtibar Dergisi
Kadem Musiki ve 
Edebiyat Degisi
Karabatak Dergisi
Kelha Amed
Keşke
Keşkül Dergisi 
Kitap ve Hikmet
Kocav Bülteni
Köprü
Kriter
Kriz Kritik
Kulis Tiyatro
Kurani Hayat
La Dergisi
Lacivert Dergi
Mahalle Mektebi
Masal
Mirasımız Derneği
Mostar
Nakil
Nazariyat
Nesli Cedid
Nihayet Dergi
Nisanur dergisi
Nur Çocuk
Okur Yazar
Osmanlıca
Özgür Üniversiteli
Parende Dergisi
Platform Dergisi
Post Öykü
rengahenk
Reyhan Dergisi
Sabah Ülkesi
Sada Dergi
Salıncak
Semerkand
Semerkand Aile
Semerkand Çocuk
Seyyar Edebiyat
Seyyide Dergi
Siyah Sanat
Siyer Çocuk
Siyer Dergi
Sosyoloji Divanı
Söz ve Kalem
Şebnem Dergi
Şehir ve Düşünce
Şiar Dergisi
Şirin Kalem
Telve Dergi
Temrin
Tereke 
Tezkire
The Pen
Tohum Önder
Tulu Dergisi
Türk Dili Dergisi
Türk Dünyası TDK

Umran
Ümmet Coğraf-
yası
Vuslat Dergisi
Yafta Dergi
Yağmur
Yedi İklim
Yedi Kıta
Yeni Dünya 
Yolcu
Ab-ı Hayat
Ahlat
Akifçe
AKİMDER
Avni Kiğılı Kız İHL.
Ayneyn
Azade
Bahar
Berceste
Beyaz Kalemler
Beyaz Umut
Bilge Çınar
Bizim Sesimiz
Celali
Çağrı
Çanakkale AİHL
Çay Molası
Çınar
Çilingir
Damla
Dolunay
Duha
Düş Bahçesi
Düş Parantezi
Ebrar
Eflatun
Elif
Elifbe
Elifçe
Emanet
Erguvan
ETC
Eyvallah
Fatih İHO
Fetih
Genç Nida
Genç Okur
Gıcırtı
Göveçlik Mavera
Gurbetçinin Sesi
Güldeste
Güldürük
Günışığı
Hasat Vakti
Hasbihal
Hatip
Hem Dem
Highlights
Hikmetlice
Hoş Sada
Hüzzam
İçeriçumra AİHL

İdrak
İKRA
İkram
İmam-Hatipin 
Sesi
İnşirah
İskele
İstanbul (Milli 
Eğitim)
İzler
Kadınana’nın Sesi
Kalan Sağlar
Kalem
Kalemucu
Kardelen
Katre
Kebikçe
Kotku Dergisi
Kozluk İmam-Ha-
tibin Sesi
Kumpir
Kutup Yıldızı
Kültür Mantarı
La Tahzen
Lalezar
Mahcup
Mavi Elma
Mekteb-i Edebiyat
Mihrab
Minber
Misbah
Muhafız
Mümtaz Turhan 
Sosyal Bilimler 
Lisesi
Necip Fazıl Kısa-
kürek İHO
Nefes
Nev Bahar
Nisan
Nurefşan
Our Voice
Ödemiş’te Gül 
Kokusu
Öncü
Özel Sayı
Özlenen Nesil
Philosophia
R4bia
Seher
Selam İmam 
Hatiplim
Seriyye
Sıcak Kahve
Şahika
Şüheda
Tebeşir
Tefekkür
Tomurcuk
Uçurtma
Ufuk
Umman

Uruzname Umre
vesselam
Yeni Mostar
Yeniden Der Gidi
Yeniden Diriliş
Yunusça
Yürüyüş
Zahir ve Batın
Zeytindalı
Zümrüd-ü Anka
(Hadees and fiqh)
(plastine and kas-
hmeer issuses)
(Student Activites
(Student Islimic 
Activities)
Afganistan- Eslah 
Milli
Afganistan- 
Frogh Hedayat
Afganistan- Hu-
riat
Afganistan- Ma-
rista
Afganistan- Mu-
ral
Afganistan- Naim
Afganistan- Oaza
Afganistan- Pa-
yam Hag
Afganistan- Pa-
yam Hag
Afganistan- Sha-
riat
Afganistan- Te-
byan
ANALİ
AS SAMRA
BABA GURGUR
BASKA
BEHAR
Correspondet  
Hafiz mubashir 
Riaz Star media 
production
DASTAN
DerWisch
e talaba 
EL BASSİRA
EL BEYAN
ELİF DERGİSİ
EL-KUDS
EL-RİSALE
EL-ZUHUR
EVLİYA
FARİS VE ZAHRA
FRESKİJA
GÖKKUŞAĞI
Hafiz(Defen-
ding khamet 
nubuwwat and 
Sahaba kiram )

HASAD-ÜL FİKR
HAYAT GAZETESİ
HİVAR
JETA E RE 
kashmeer crant 
issuses)        
KÖPRÜ
LEMBA
Pakistan- Al 
Bayynat   (quran 
o hadees)         
Pakistan- Alfa-
rooq 
Pakistan- Alqa-
lam 
Pakistan- Bachon 
ka Baugh
Pakistan- Bachon 
ki duniya
Pakistan- Banat e 
Ayesha
Pakistan- Iqra
Pakistan- Islami 
jamiat-
Pakistan- 
Khatme-nu-
buwwat (khatme 
nubuwwat) 
Pakistan- Laulak
Pakistan- lja-
mia   (Islamic 
Politics)
Pakistan- Mahna-
ma tanzeel
Pakistan- Naqee-
be Talaba 
Pakistan- Nawae 
kashmir
Pakistan- Salehat
Pakistan- Tarju-
manul quran(Isla-
mic Politics)
Pakistan- Tukhfa 
e khawateen
Pakistan- zooq 
shooq
Pakistan-Bachon 
ka Islam
Pakistan-mahna-
ma phool 
PERSPEKTİF
PEYAME RASTİ
PIRILTI
REFEREANS
RİHANA
SABAH ÜLKESİ
SAMAH
SHENJA
STAV
ŞEYDA
YENİ DERGİ
ZENG U BANG
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Dergilerin
Tirajları
Dergilerimize kaç adet bastıklarını ve satışlarını sorduk. Dergiler 
Dergisi dergilerin tiraj raporlarını yayınlamaya devam edecek

Adı Yok
4.000 adet basılıyor ve tamamı 
satılıyor. 

Barbar
Barbar dergisi 1.000 adet basılı-
yor. Dergimizin 800 adedini da-
ğıtıyoruz. Tamamı satılıyor diye-
biliriz.

Baška Dergi
1.000 adet basılıyor. 400’ü Bal-
kanlar’da, 600’ü Türkiye’de dağı-
tılıyor. Toplamda 800 adedi satı-
lıyor.

Beyaz Bulut
BeyazBulut, 1000 ila 1300 civarı 
basılıyor. Yurt çapındaki kitapçı-
ların ve abonelerin yanı sıra kü-
tüphanelere ve okullara da dergi-
mizden gidiyor. Rakamlarla aram 
çok iyi değil ama eski sayılarımı-
zın tükendiğini söylersek herhâl-
de bu size bir fikir vermiş olur.

Fiyaka
1.000 adet basıyoruz, 700 adet 
satıyoruz.

Davet Mektebi
3.500 – 4.000 arası basılıyor, 
2.800 – 3.100 arası satılıyor.

Fosforlu Elma
2.000 adet basıyoruz. Elimizde 
kalan 200 - 300 tanesi hariç sa-
tılıyor.

Genç
Genç aylık 10.000 adet basılmak-
tadır. Abone sayısı 8.000 bandın-
da olup geriye kalan sayılar elden 

veya prestij satışlar şeklinde de-
ğerlendirilmektedir.

İlkadım
2.300 adet basıyoruz. Bayi satışı-
mız yok, abonelik sistemiyle çalı-
şıyoruz.

İnzar
10.000 baskı, 9.500 satış.

Karabatak
Dergimizi 2.000 adet basıyoruz. 
900 – 1.200 adet satıyor.

Keşke 
900 adet basıyoruz ve 400 adet 
satış rakamına ulaşıyoruz.

Keşkül
Dergimiz, sayıya göre değişmekle 
birlikte 2.000 - 3.000 bandında 
basılıyor. 

Nesl-i Cedid
Dergimiz 1.000 adet basılıyor ve 
tamamı satılıyor.

Nisanur
8.000 adet basılıyor ve yine bu 
sayının tümü de satılıyor.

Okur Yazar
Dergimiz üç ayık periyotta 
20.000 bandında basılıyor ve üc-
retsiz olarak dağıtılıyor.

Seher
2.000 adet basılıyor.

Seyyar
Dergimizi 700 adet basıyoruz. 
500 tanesini rahat şekilde satı-

yoruz. Kalan dergilerimizi okur-
larımıza kargolayarak hediye edi-
yor ya da set yapıp sunuyoruz.

Seyyide
3.000 adet baskımız, yaklaşık 
2.500 adet de satışımız var.

Şiar 
Dergimizi 1.000 adet baskı ile 
çıkarmaya başlamıştık. İlk sayı-
larda elimizde kalan dergiler olu-
yordu ama şimdi 2.000 civarı bir 
satış grafiğimiz var.

Tohum
Tohum Dergisi 1.000 adet başlı-
yor. Dergimizi satmıyor, dağıtı-
yoruz.

Turp
Dergimiz sadece internet üze-
rinden (www.turpmizahdergisi.
com) yayın yapmaktadır. Ücret-
siz bir dergidir; web sayfalarına 
her ay 1.000 kadar tekil okuyucu 
erişmektedir.

Umran
1.800 Adet. 1.400 civarı satılıyor.

Yedi İklim
1.300 – 1.500 arası basıyoruz. Sa-
tışımız da 900 - 1.000 arası olu-
yor.

Yolcu
2.000 adet basılan dergimiz or-
talama 1.500 adet satılıyor.

Adı Yok 4.000 İlkadım  2.300 Seher  2.000
Barbar 1.000 İnzar 10.000 Seyyar 700
Baška Dergi 1.000 Karabatak 2.000 Seyyide 3.000
Beyaz Bulut 1300 Keşke 900 Şiar 1.000
Fiyaka 1.000 Keşkül  4.000 Tohum  1.000
Davet Mektebi 4.000 Nesl-i Cedid 1.000 Umran 1.800
Fosforlu Elma 2.000 Nisanur 4.000 Yedi İklim 1.500
Genç 10.000 Okur Yazar 20.000 Yolcu 2.000 
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Adı Yok
BUKET ONAN
Kitap fuarları sayesinde yayın 
dünyasına ilginin giderek bü-
yüdüğü bir dönemde, kitaplar 
kadar dergilerin de önemli oldu-
ğunu hatırlatmamıza yardımcı 
oluyor Dergi Fuarı. Özellikle 
Sirkeci Garı’nın atmosferiyle 
bir başka güzelleşiyor ortam. 
Dergi Fuarı’nda dergi okurlarıyla 
buluşma fırsatını yakalıyoruz, 
yazıların arkasına saklanmadan 
özgürce muhabbet edebiliyoruz.

Barbar
EROL KAF
Dergi Fuarı, hem hür tefekkür 
kalelerinin muhafızlarını bir 
araya getirmesi açısından hem 
de sol sanat çevresinin sahte 
hükümranlığına son vermek 
adına önemli bir girişimdir. Bizim 
gibi bağımsız dergilerin sesini 
duyurması için de Dergi Fuarının 
varlığı mühimdir. Eşit imkânlar 
verildiğinde okuyucu kaliteli ola-
nı seçebiliyor. Kalite ve içtenlik 
de bizde yeterince var. 

Beyaz Bulut
FATİH TURANALP
Yeni okuyucularla bizi buluş-
turması ve dergiler şenliğindeki 
resimde bizim de bir rengimizin 
bulunması mutlu ediyor bizi.

Davet Mektebi
EKREM ÖZGÜÇ
Dergi Fuarı bizim için şu bakım-
lardan anlamlı bir faaliyettir: 
Okurla bir araya gelerek sıcak 
temas kurmak; Yurt içi ve yurt 
dışı kardeş dergilerle tanışarak 
istişarelerde bulunmak; Okura 
dergiyle beraber çeşitli etkin-
likler sunmak; Dergiciliği ihya 
etmek; Dergimizi bilmeyen, 
duymayan okurla tanıştırmak.

Genç
SALİH YÜZTGENÇ
Dergi Fuarına ilkinden bu yana 
katılıyoruz. Nedeni basit: Biz 
dergiciyiz ve dergilerin olduğu, 
üstelik de “fuar” adıyla ayrı bir 
değer yüklendiği yerde olmak 
bizim görevimiz, yapmamız 
gereken asli bir iş. Okurlarımızla 
buluştuğumuz, kendimizi gördü-
ğümüz bir ortam ayrıca; tutup 
da “ben fuarda yokum” demek 
marjinallikten öte kendini 
bilmez bir hareket olur. Seneye 
nasipse sekizincisi düzenlenecek 
Dergi Fuarında olmayı her dergi 
istemeli ve önemsemeli.

İlkadım
MEHMET ERTURAN
Dergi Fuarı bizim için öncelikle 
tecrübe sahibi olmayı ifade edi-
yor. Ardından reklam, tanıtım, 
abone çalışması, ülke genelin-
den okurlarla buluşma, tanışma, 
kaynaşma gibi teknik meseleler 
geliyor. Sektördeki farklı dergi-
lerle aynı tarihte aynı yerde bu-
lunmak ve onlarla tanışmak ol-
dukça heyecan verici bir durum... 
Fuar bize, okuyucuların, takip-
çilerin, ilgililerin sıcağı sıcağına 
ulaşıp eleştirilerini bizzat suna-
bilme imkânını da veriyor. Diğer 
dergilerin yönetici ve görevlile-
riyle görüşüp deneyim ve bilgi 
alışverişini güvenilir ve birincil 
ağızlardan alabiliyor olmak da 
bizim için önemli. Bunların hepsi 
“doğrudan temas”ı özetliyor ki 
bu çok büyük bir kazanç.

Karabatak
YASİN ÇETİN
Dergi Fuarı uzaktan takip etti-
ğimiz dergileri yakından tanıma 
fırsatı sunuyor bize. Ayrıca diğer 
dergilerin emek verenleriyle gö-
rüşüp genel gidişatı değerlendir-

memize yardımcı oluyor. Dergi 
stantlarında dergilerin sayılarını 
topluca görüp tasarım tutarlılığı 
konusunda fikir edinmemizi; 
kendi dergimizde bir aksaklık 
varsa görmemizi sağlıyor. Ayrıca 
okur olarak indirimlerden ve 
hediyelerden de faydalanıyoruz. 

Keşke 
NURULLAH DEVECİ
İnsanın olduğu yerde güzel adına 
ne çok şey bulabilirsek fuarlar-
dan beklentimiz de kanımca 
bu yönde olmalıdır. Dolayısı ile 
Dergi Fuarı ile ilgili bakış açımız 
insana bakışımız ile bu noktada 
aynıdır diyebiliriz.

Nisanur
SAYİM YÜKSEK
Dergi Fuarı kendini ifade ede-
bilmek, dolayısıyla ‘tanınmak/
bilinmek’ demek bizler için… 
Kazandırdığı birçok şey olmakla 
beraber öncelikli husus; misyo-
nunu ifade etme imkânı vermesi. 
Öte yandan başka bakış açılarını 
yakinen görme/duyma/anlama 
suretiyle ve başka tecrübeleri 
yakinen algılatması cihetiyle; 
sosyal anlamda ciddi deneyimler 
kazandırdığını söyleyebilirim… 
Ayrıca farklı çizgiler ve bakış 
açılarıyla ve farklı bir üslubu 
kuşanarak; aynı yöntemi kulla-
nan ve aynı/bir amacı taşıyan 
yüreklerle tanışmak, onlarla bir 
arada bulunmak gibi bir imkân 
sunması da var. Okurların duygu, 
düşünce ve önerilerini yüz yüze 
konuşmak suretiyle öğrenmek 
de ilerlemede etkin bir fırsatı 
olarak karşımıza çıkıyor.

Dergilerimize 7 yıldır biraraya geliyoruz.
Onlara fuarın neler hissettiediklerini sorduk.

Dergi Fuarı İçin
Ne Dedilier?
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Fosforlu Elma
HÜSEYİN DİKMEN
Edebiyat ve fikir bağlamında çı-
kan dergileri, abone seviyesinde 
olmasa da mümkün olduğunca 
ve maddi gücümüz elverdiğince 
takip etmeye çalışıyoruz.
Genç
SALİH YÜZTGENÇ
Gücümüz yettiğince bütün der-
gileri ama dergimize yollanması, 
abone olmamız ve bazı yazarla-
rımızın da müşterek olması ha-
sebiyle Altınoluk, CF, Hacamat, 
İtibar, İzdiham, Derin Tarih, Se-
merkand, Mostar, YediKıta ve 
Yedi İklim başta olmak üzere bazı 
dergileri daha doğrudan takip 
etme imkânı buluyoruz. 

İlkadım
MEHMET ERTURAN
Kadın ve aile dergimiz Baciyan 
ile gençlik dergimiz olan Genç 
Adam isimli eklerimiz var. Bun-
ların dışında bize yeni sayılarını 
gönderen ve bizim de takip et-
meye çalıştığımız dergiler şim-
dilik şunlar: Semerkand, Mostar, 
Anadolu Gençlik, Genç İstikbal, 
Zehra, Elif, Millî Şuur, Misak, 
Vuslat, Umran, YediKıta, Furkan 
Nesli, Altınoluk, Genç Öncüler, 
Aşkar, Mahlâs, Hüküm. 

İnzar
MEHMET ZEKİ ERGİN
Elektronik ortamdaki Arapça ve 
Türkçe el Cezire dergisini takip 
ediyorum.

Nisanur
SAYİM YÜKSEK
İnzar, Semerkand Aile, Şebnem, 
Genç… 

Okur Yazar
İSLAM DALP
Daha ziyade elime geçtikçe ya da 
dosya konuları dikkatimi çekti-

ğinde dergi satın alıyorum. La-
civert, Pan, İtibar, Dergâh, Altı-
noluk, YediKıta, Somuncu Baba, 
Şehir ve Düşünce, Yedi İklim.

OSMANLICA
METİN UÇAR
Alanımızla ilgili hemen her dergi-
yi takip etmeye çalışıyoruz. Bar-
ter olarak gelen dergiler de ma-
samızın üzerinde ve gözümüzün 
önündeler her daim. TÜRDEB’in 
aylık buluşmalarında hediyeleş-
tiğimiz dergiler de gündemimiz-
de yer tutuyor.

Seher
FEYZA NUR KAYA
Hacamat, Lacivert, Yedi İklim, 
Arka Kapak, Beyaz Bulut, Ni-
hayet, Cins, İzdiham, Film Ara-
sı, Hayal Perdesi, Derin Tarih ve 
Genç takip ettiğimiz dergilerden-
dir. 

Seyyar
ŞEYMA SAKALLI
Fanzinlere önem veriyoruz. Çün-
kü dergiciliğin olmazsa olmazıdır 
onlar. Bizim de bir öğrenci der-
gisi olarak fanzinlere saygımız 
sonsuz. Keşke, Barbar, Hacamat, 
Cafcaf, İtibar, Palto gibi dergileri 
takip ediyoruz.

Seyyide
SARE TAMGÜNEY ZİYANSIZ
Hacamat, Osmanlıca, İtibar, Aya-
sofya, Vuslat, Lacivert, Gezgin, 
Derin Tarih, Karabatak, Hece, 
Din ve Hayat başta olmak üzere 
mümkün mertebe bütün dergi-
lerimizi takip etmeye çalışıyoruz. 

Adı Yok
BUKET ONAN
Kafka Okur’u takip etmeye çalı-
şıyorum. Editörüyle de tanışıklı-
ğımız olduğu için sanırım dergiyi 

gördüğüm yerde elim gidiyor he-
men. Onun dışında Keşke’yi de 
takip ediyorum. 

Barbar
EROL KAF
Yedi İklim, Dergâh, İtibar, Ka-
rabatak, Post Öykü, Hece gibi 
dergileri takip ediyoruz. Bunun 
dışında Fosforlu Elma, Hırka ve 
Ayasofya gibi dergilerle de gönül 
birlikteliğimiz var diyebiliriz.

Baška Dergi
ENES GÜLER
BİLAL YAKUP
Ekip olarak bu alanda kendimizi 
geliştirmek istediğimiz için daha 
çok Balkan Edebiyatı ağırlıklı ya-
yın yapan mecmuaları takip edi-
yoruz. Bunun dışında beğendi-
ğimiz dergiler arasında İzdiham, 
CF ve İtibar var. 

Beyaz Bulut
FATİH TURANALP
Alanımız çocuk olduğuna göre 
en çok çocuk dergilerini takip 
ediyoruz. Çocuk edebiyatı dergisi 
anlamında başka kulvardaşımı-
zın olmaması bizi üzüyor. Umarız 
bizim gibi çocuk edebiyatı dergi-
leri çoğalır.

Davet Mektebi
EKREM ÖZGÜÇ
Haksöz, Derin Tarih, Hacamat, 
Lacivert, Vuslat, Yedi İklim, İkti-
bas, Genç Dergi, Umran, Özgün 
İrade

Fiyaka
HÜSEYİN MEHMET
MUSTAFA HACIOĞLU
Kendi dergimiz dışında tüm der-
gileri takip etmeye çalışıyoruz.

Şiar 
SERAP KADIOĞLU
Alanımız gereği beğensek de 

Çok Güzel
Dergiler Var!
Dergilerimize Kendi dergileri dışında
hangi dergileri takip ettiklerini sorduk.
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beğenmesek de hemen hemen 
bütün edebiyat, fikir ve kül-
tür-sanat dergilerini takip eder, 
analizler yaparız. Hece, Türk Ede-
biyatı, Yedi İklim, Varlık, Melâ-
met, İtibar gibi dergileri özellikle 
takip ederiz.

Tohum
YUNUS TEKGÖÇEN
Cins, Katı, Lacivert, Genç, Derin 
Tarih ve STK’larımızın çıkardığı 
muhtelif dergileri takip ediyoruz. 

Turp

İLYAS ŞİMŞEK
Bir çizer olduğum için hatta bir çize-
ri olduğum için Hacamat ve CF en 
çok takip ettiğim dergilerden başı 
çekenler. Bunun dışında Genç, Vus-
lat ve Tiyatro Kulis de takip ettiğim 
dergiler arasında. Hepsi çok kaliteli 
dergiler. Okurken insan resmen sevi-
niyor böyle dergilerimiz olduğu için.

Umran
METİN ÇIĞRIKÇI
Özgün İrade, Hak Söz, Kur’âni 
Hayat, Nidâ, Yedi İklim, Fayrap.
Vuslat

ZİYA GÜNDÜZ

Birçok dergiyi takip ederim ama 
özelikle şunları sayabilirim: Hak-
söz, Kurani Hayat, Genç, Misak, 
Ribat, İnzar, Yeni Dünya, Din ve 
Hayat, Diyanet, İktibas…

Yolcu
ÖMER İDRİS AKDİN

Dergâh, Doğu-Batı, Cogito

En Çok Sevilen 5 Dergi* *aşağıdaki rakamlar kaç derginin o dergiyi takip ettiğini gösterir

7 66 55

Adı Yok
BUKET ONAN
Youth Time dergisini takip ediyo-
rum. Gençler için her türlü konu-
da deneyimli yazarlar tarafından 
hazırlanan İngilizce ve Rusça bir 
dergidir.

Baška Dergi
ENES GÜLER
BİLAL YAKUP
Türkiye dışında yayımlanan bir 
dergi olduğumuz için yurt dışın-
daki dergilerle daha içli dışlıyız. 
Bunların başında Üsküp’te çıkan 
Köprü ve Yunanistan’da çıkan Fi-
yaka dergileri geliyor. Türkiye’de 
ise Fayrap ve İtibar dergileriyle 
irtibattayız. 

Beyaz Bulut
FATİH TURANALP
Yurt dışında özellikle Batı Trak-

ya’da dergimize büyük ilgi var ve 
orada özellikle çocuk dergiciliği 
konusunda büyük bir açlık var. 
İrtibat kurabildiğimiz kadarıy-
la dergimizi model alan birkaç 
dergi projesi düşünülüyor. Biz de 
elimizden geldiğince kendilerine 
destek olmaya çalışıyoruz.

Fiyaka
HÜSEYİN MEHMET
MUSTAFA HACIOĞLU
Makedonya’dan Köprü, Bos-
na-Hersek’ten Baška ve Elif Ço-
cuk, Bulgaristan’dan da Müslü-
manlar dergisiyle irtibatımız var. 

Davet Mektebi
EKREM ÖZGÜÇ
Okur olarak irtibatımız var; Al 
Muctama 
Genç
SALİH YÜZTGENÇ

Azerbaycan’dan İrfan, Avrupa 
ülkelerini ve ABD’yi kapsayan Al-
tınoluk’un çıkardığı Wisdom ve 
bazı yerel dergiler ile irtibatımız 
var. Afrika ülkelerinde de birçok 
dergiyle temasımız oluyor.

Okur Yazar
İSLAM DALP
İrtibattan ziyade takip demek 
daha doğru olabilir: Rumi Re-
view, Sufi – Journal of Mystical 
Philosophy&Practise, Journal of 
Sufi Studies.

Yolcu
ÖMER İDRİS AKDİN
Azerbeycan ve İran edebiyat 
dergileri… 

Dünyadan hangi dergileri
takip ediyor?
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Barbar
EROL KAF 
Fanzin çıkartarak (aykırı poem 
taşra dışarıdakiler açağ) başladı 
diyebiliriz. Profesyonel anlamda 
2008’de, Barbar’ın ikinci döne-
minde dergiciliğe başladık. Ama-
cımız paylaşımdı. 

Baška Dergi
ENES GÜLER
BİLAL YAKUP
Üniversite yıllarında çıkardığımız 
Sivrisinek isimli dergi ile bu işe 
başladık. Daha sonra o derginin 
gelişmesiyle üç dilde yayın yapan 
Baška dergimiz ortaya çıktı.

Beyaz Bulut
FATİH TURANALP
Dergilerle ilgim bir okur olarak 
çocukluk günlerimle bağlantı-
lı. Okuduğum dergilere bakarak 
zamanla bende de bir dergi ta-
savvuru oluştu. Çocukluğumda 
ve büyüdüğümde çocuk dergile-
rinde görmek istediğim, şurası 
da şöyle olsaydı keşke dediğim 
şeyler zaman içerisinde BeyazBu-
lut’u oluşturma anlamında ben-
de biriken şeylerin bir dışavuru-
mu oldu diyebilirim.

Davet Mektebi
EKREM ÖZGÜÇ 
Dergilere, çocukluğumda evimi-
ze gelen Vahdet dergisiyle başla-
yan ilgimiz, lise yıllarında edebi-
yat öğretmenimizle çıkardığımız 
Aral isimli dergiye gönderdiğim 
yazılarla ve şiirlerle devam etti. 
Şimdiler, vakfımızın bünyesinde 
çıkan Davet Mektebi’nin yayın 
koordinatörü olarak çalışıyorum. 

Fiyaka
HÜSEYİN MEHMET
MUSTAFA HACIOĞLU 
Lisede arkadaşlardan gördüğü-
müz dergilerle başladı diyebiliriz. 
Bölgemizde eksikliği gidermek 
adına başladık.

Fosforlu Elma
HÜSEYİN DİKMEN 
Ortaokul ve lise yıllarından iti-
baren yetişilen çevre ile birlikte 
dergilerle hemhal olmaya başla-
dık. Sonrasında çeşitli dergiler-
de göründük ve birkaç senedir 
de çıkardığımız çeşitli dergilerle 
dergicilik camiasında yer aldık. 
Hâlen, geçtiğimiz aylarda ilk yı-
lını dolduran Fosforlu Elma’yı çı-
karmaktayız.

Genç
SALİH YÜZTGENÇ 
2000’li yılların başından itibaren 
ülkemiz siyaset üzerinden yeni 
bir anlayışa girmeye başladı. Bu 
anlamda özellikle Dünya düze-
ninde dalgalanmaya başlayan 
yeni gençlik anlayışı, gençlerin 
yeni ve taze bir dilden beslenme 
ihtiyacını açığa çıkardı. 2006 yılı 
öncesinde Söz Ola bu ihtiyacı 
gidermeye çalıştı Altınoluk’a ek 
olarak; sonrasında ise Söz Ola 
kadrosu özel ve ayrı bir şekilde 
Genç’i kurdu. Edebin, ahlakın, 
kuşatıcı olmanın ve en önemli-
si de insanlığın sorunlarına, Al-
lah’ın rızasına karşı dertli olabil-
menin ihtiyacıyla yayın hayatına 
atılmış olduk.
İnzar
MEHMET ZEKİ ERGİN
Beraber kaldığımız arkadaşlarla 
doğudaki Müslümanların ihti-

yaçlarını karşılayacak bir dergiye 
olan ihtiyaç dolayısıyla bu işe be-
raber başladık.

Keşke 
NURULLAH DEVECİ
Edebiyata olan ilgimiz ile insana 
olan sevgimizin birleştiği adrestir 
dergiler. Tahminim o ki çoğu der-
gi sever gibi yalnızlaştıkça dergi-
lere yakınlaştık. Sonra kendimize 
daha yakın insanlarla bir derginin 
içinde bulduk kendimizi.

Keşkül
SEMA ÖZKUL 
Lise ve üniversite yıllarından 
başlayarak beğendiğim dergileri 
alıp okumak, arşivlemek; farklı 
mecmuaları incelemek en büyük 
zevkimdi. Amatör birkaç deneme 
dışında on dört yıl önce yayınevi 
editörlüğü ile başlayan yayıncılık 
hayatım, 2006 yılında dergi edi-
törlüğüne geçişle bugünlere ka-
dar devam etti.

Nisanur
SAYİM YÜKSEK
Kitaplarla ve okumayla arası iyi 
olanların genelde dergilerle de 
arası iyidir. Hatta dergiler, oku-
mayı sevenler için çoğunlukla 
kitaplardan önce gelir. Zira ki-
tap ve gazete arası bir yayın olan 
dergi vesilesiyle, okurun bilgiye 
kısa ve öz bir şekilde ulaşması 
söz konusudur. Aynı zamanda 
tasarım noktasında kitaptan ve 
gazeteden ayrılıyor olması; ruha 
ve zihne hitap ettiği gibi göze de 
daha etkin bir şekilde hitap et-
mesini sağlıyor. Bu avantajları 
dergiciliğe başlama hususunda 

Nasıl
Başladılar?
Dergiciler dergi takip etmeye
nasıl başlamışlar
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etkili oldu bizde. Bilhassa Nisa-
nur’un bir aile dergisi olması ve 
özelde hanımlara hitap etmesi 
bu yönde belirleyici oldu. Ki ha-
nımefendilerin göz zevki, sorum-
luluk alanlarının genişliği, çocuk 
eğitimi-yemek-sağlık gibi birçok 
konuda kolay ve hızlı bir şekilde 
ulaşabilecekleri bir kaynağın el-
zem oluşu gibi noktalar da yine 
dergiciliğe başlamamızda etkili 
oldu. Ancak başta gelen husus, 
isminden de anlaşılacağı üzere; 
nur saçan, fıtrat hamuruna ek-
lenen katıkları benliğine aksetti-
rebilen ve bu sayede çocuklarının 
eğitiminde aktif ve müspet bir 
rol oynayabilen bir hanım profi-
li çizmek/bu gayeyi taşıyanlara 
yardımcı/destek olabilmek adına 
dergiciliğe başladık elhamdülil-
lah… 

OSMANLICA
METİN UÇAR
Orta öğretim yıllarında ilgi çe-
kici ve hızlı değişen yapıya sahip 
olmaları hasebiyle dergilerle irti-
bat kurmuştuk. Elinize korkma-
dan alabildiğiniz ve duruma göre 
yanınızda taşıyabildiğiniz bir ma-
teryal, okumaya ilgili insanı ister 
istemez kendine çekiyor. Önce 
okuduk. Sonra yazmaya başla-
dık. Sonra da üretmeye. Bir alan-
la ilgili ihtiyacı giderme ve bunu 
kolaylaştırmak açısından biriki-
minizi ve tecrübenizi aktarma 
hissi, toplumdaki ihtiyacın açı-
ğa çıkmasıyla birleşince üretme 
gayreti ve diğer lazım olanlar da 
bir araya gelebiliyor. İktiran deni-
yordu buna galiba. Sizdeki ortaya 
koyma düşüncesi ve muhatabın 
ihtiyacı birbirine karin olup ta-
hakkuku konusunda kudret-i İla-
hiyeye dua olmak…

Seher
FEYZA NUR KAYA
Dergicilik Kartal İmam Hatip 
Lisesinde bir gelenektir. Biz bu 
geleneğin devamına uğraşıyo-
ruz. Okulumuz kütüphanesine 
düzenli olarak gelen dergileri 

takip etmek bizi dergiciliğe he-
veslendiriyor. Ekibimizin üyeleri 
için dergilerle ilgilenmeye başla-
dığımız zamanlar farklı olsa da 
dergicilik yapmaya başladığımız 
vakit ortak: Bizzat dergi çıkarma 
sürecimiz liseyle başladı. Her ay 
düzenlediğimiz dergi buluşma-
larıyla da bu ilgi artarak devam 
ediyor. 

Seyyar
ŞEYMA SAKALLI
Seyyar’ın arkasında büyük bir 
emek vardır. Dergimizi kurmadan 
önce iki dergide kendimizi temel-
lendirdik. Editörlük ve tasarım 
kursuna giderek teorik bilgileri 
tamamladıktan sonra işe koyul-
duk. Bu yola başlamak zordur, 
uzundur, kelimeler yetmez. Zoru 
başardık, uzun yola koyulduk, ke-
limelerimiz daim olur vesselam... 

Seyyide
SARE TAMGÜNEY ZİYANSIZ
Dergilerle çocuk yaşta ilgilenme-
ye başladık. Önce okuyucu ola-
rak, ileriki zamanda ise tarihî, fik-
rî ve ilmî dergileri takip ederek… 
Hanımlara yönelik ilmî ve fikrî bir 
dergi oluşturma hedefiyle de fii-
len dergiciliğe başladık.

Turp
İLYAS ŞİMŞEK
Küçüklüğümden beri çizmekle 
uğraştığım için, içinde çizgi olan 
çocuk ve mizah dergilerine büyük 
ilgi duyuyordum. Diyanet Çocuk 
ile Türkiye Çocuk dergilerini se-
verek okurdum hatta çizgimi et-
kilemiştir bu dergiler. Çocukken 
bunlara özenip, kardeşimle def-
terden kopardığımız sayfalarla 
tek nüshalık çocuk dergisi yapıp 
babama satardık o tek sayıyı. 

Umran
METİN ÇIĞRIKÇI
80’lerdeki fikir hareketliliğinin 
öncülerinin dergiler olması su-
retiyle ilgilendik. Sonra 1991’de, 
dergiciliğin bu misyonuna dâhil 
olmak heyecanıyla başladık.

Vuslat
ZİYA GÜNDÜZ
Küçüklüğümden bu yana kita-
ba düşkün biriyim. Okuduğum 
kitaplardan aldığım notlar olu-
yordu. Çocukken büyük harflerle 
el yazısı ile makaleler yazardım. 
Bu makaleleri saklardım. Daha 
sonra 2002 yılında haber sitele-
rine vermeye başladım. Aldığım 
kitapların jeneriğinde, genelde 
“Cağaloğlu, Üretmen Han” ya-
zardı. 2005 yılında, Cağaloğlu, 
Üretmen Han’da Birey Yayınla-
rında işe başladım. Birey Yayın-
ları sahibi Mahmut Balcı’nın tec-
rübelerinden istifade ettim. 2011 
yılında Vuslat’ta editör olarak 
göreve başladım. Hâlen bu göre-
vimi süründürmekteyim. Dergici-
liği severek yapıyorum.

Yedi İklim
OSMAN KOCA
Bu bir aşk, sevda, gönül işi... Tak-
dir edersiniz ki tarifi kolay değil. 
Öyle ya da böyle bir şekilde ya-
zıya ve yazgıya meftun her genç 
kalem adayının kısa ya da uzun 
süreli uğrak yeridir dergiler.

Yolcu
ÖMER İDRİS AKDİN
Kendimi bildim bileli dergilerle 
haşır neşirim. İlk dokunduğum 
dergi MTTB’nin Çatı dergisi idi 
ve ben 13 yaşında idim. Sonra 
Şura, Tevhid, Akıncılar, Mavera… 
İlk dergi çalışmam ise 15 yaşında 
daktilo ile yazıp, karbon kâğıdı 
ile çoğalttığım ve mizanpajını 
elimle yaptığım Çağrı isimli bir 
bildiri-dergi idi. Geceleri evle-
rin eşiklerine bırakırdım. Bir gün 
âşık olduğum kızın kapısına da 
bıraktım. İçinde uyuyan bir aşk 
mektubu ile. Yakalandım. Yasak 
yayın kapsamına alınıp karakol-
lara düştüm.
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Logolarını
kim
tasarlamış?

Barbar
EROL KAF
M. Ahmet Demir tasarladı. An-
lamı ise şu: Oturan, yürüyenden 
hayırlıdır. Neden değiştirelim bu 
logo mükemmel dostum.

Fiyaka
HÜSEYİN MEHMET
MUSTAFA HACIOĞLU
Logomuzda dergimiz tasarım-
cısı olan Mustafa Hacıoğlu’nun 
imzası var. Logomuz kapı açan 
bir Evlad-ı Fatihan ve Alperen 
şeklinde tasarlandı. Bizim için 
bir “Uç Bey”ini ifade ediyor. 3. 
sayımızdan sonra logo değişikli-
ğine gittik.

Fosforlu Elma
HÜSEYİN DİKMEN
Fosforlu Elma’nın logosu M. Ah-
met Demir tarafından tasarlan-
dı. Gizli bir detaya sahip olma-
makla birlikte, ismin manasını 
yansıtabilecek bir logomuz var.

Genç
SALİH YÜZTGENÇ
Logomuzun tasarımını dergi-
mizin tasarım yönetmeni olan 
Semih Taneri yapmıştır. Genç 
ifadesi, her daim genç olabilme-
yi; gençliğin yaşla değil vücuttan 
kurtularak zihinle, kafayla oldu-
ğunu vurgular. İlkemiz ebeden 
genç olabilmektir…

İlkadım
MEHMET ERTURAN
Logomuzu ilk olarak Mehmet 
Konukladı tasarlardı. İlkadım 
başlangıçta on beş günlük bir 
gazete olarak çıkıyordu. Bir 
müddet sonra aylık dergi for-
matına döndü. Dergi olarak çık-
tığı ikinci sayısında da logosunu 
değiştirdi. Kullanılan logonun 
herhangi bir özel anlamı yoktur.

İnzar
MEHMET ZEKİ ERGİN
Dergiyi beraber açtığımız 
arkadaşlarla karar verdik, Bilal 
Varol tasarımını yaptı. Müslü-
manların etrafında toplanacağı 
üç mescidi barındırarak vahdeti 
simgeliyor.

Karabatak
YASİN ÇETİN
Dergimizin logosunu görsel 
yönetmenimiz Sedat Gever 
tasarladı. Harflerin arasından 
dalışa geçmiş bir karabatak 
görünüyor.

Seher
FEYZA NUR KAYA
Seher ile özdeş kuşumuz Hasan 
Aycın’ın hediyesidir.

Adı Yok
BUKET ONAN 
Logomuzu dergimizin kuru-
cusu olan Ömer Sevinçgül ilk 
sayıyı çıkarırken tasarlamış ve o 
günden beri aynı logoyu kulla-
nıyoruz. 
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Mayıs 2016 itibariyle
303 sayı, 303 ay, 25 yıl…
Yayıncılık alanındaki sıkıntıların
saymakla bitmediği; kitaba, der-
giye,
okumaya yönelik ilgisizlikten
sürekli yakınıldığı, birçok derginin
daha ilk yılında kapandığı
bir ülkede, bu rakamlar sembolik
değerinin ötesinde bir anlam 
taşıyor
elbette.
İlke ve değerlerine azami özen ve
bağlılık göstererek, gücü ve im-
kânları
ölçüsünde bir “mektep”
olma idealini yitirmeden yayınına
istikrarlı bir şekilde devam
eden Haksöz’ü; “süreklilik, sorum-
luluk
ve samimiyet” kavramlarıyla
birlikte takdir etmek gerekiyordu.
Dile kolay, çeyrek asır! Arkasında
böyle bir süreç, böyle bir
tarihçe bırakarak yürüyüşüne 
devam
eden Haksöz’ün öyküsünde
sadece sayfalara düşmüş yazıları,
haberleri, resim ve fotoğrafları
değil; müşterek bir endişeyi, 
kolektif
bir etkinlik ve dayanışmayı,
sabır ve direnç meyveleriyle süs-
lenmiş
bir değerler bağını görmek
mümkün. Bugün bir kısmı
unutulmaya yüz tutmuş çok 
sayıda
olay ve gelişmenin yanı sıra,
nice duanın, dileğin, çehrenin,
kavganın, çabanın, gözyaşının,
alınterinin, emeğin, didinmenin,
özlemin yankısı, yansıması görü-
lebilir
bu öyküde.
“Söz” adıyla çıktı ilkin, “Hak Söz”
oldu sonra. Söz; özde olanın, özde
ışıldayan o muhkem cevherin
yansımasıydı. Hak üzere olmalı,
hakkaniyeti gözetmeli, hakikate
ışık tutmalıydı :“O’na ancak güzel 
sözler

yükselir, onları da Allah’a
salih amel ulaştırır.”
35 / Fâtır 10
1991 yılında, gençler, hak üzere 
sözleştiler.
Münkerden, düşkünlükten, cahilî
refleks ve kirlerden, vahye karşıt
anlayış ve telakkilerden uzaklaş-
mak,
hicret etmek, arınmak söylemiyle 
düştü yola Haksöz. 

“Kur’an’ın aydınlığına doğru” ifa
örnekliğine çağırdılar. Unutulan,
yanlış ya da eksik aktarılan, üstü
örtülen, kirli telakkilerle iç içe 
geçirilen,
yanı yöresi bid’at ve hurafelerle
doldurulan birçok Kur’anî kavra-
mın belli bir usul ve
bütünlük içinde değerlendirilmesi,
güncelleştirilmesi Haksöz’ün
en üzerinde durdukları mücadele 
alanlarından biri oldu. 
Yeni bir zihin inşasına,

muhkem bir kimliğe, dava bilin-
cine
ve yol bilgisine ışık tutan
bu çalışmalar farklı zaman ve
mekânlarda konuşuldu, çoğaltıldı,
tartışıldı ve birçok insana
perspektif kazandırdı. Söz konusu
usulî yazılar, kavram, kıssa
ve siyer çalışmaları, derginin
sayfalarında kalmadı; çeşitli ders
halkalarında, öğrenci evlerinde,
mahalle sohbetlerinde ve benzeri
etkinliklerde de temel bir başvuru
kaynağı hâline geldi, Müslüman
bir kuşağın yetişmesine
büyük ölçüde katkıda bulundu.
Adaleti ve tevhidi getirecek yolun
bilgi, inanç, eylem yolu olduğunu
yineledi Haksöz. Zulme, baskılara
ve her türlü şirke karşı, ilkeleriyle

var olmayı vurguladı. Bilgiyi
inanca, inancı eyleme/tanıklığa
tahvil ederek yürüdüler furkanın
eşliğinde. Resullerin de ilk ve en
süreğen sünneti olan “şahidlik”,
dergi mensuplarının en çok vurgu-
ladığı
ve temsil konusunda titizlik
gösterdiği konulardan biri
oldu. Öz muhkemleşti, söz perçin-
lendi,
az çoğaldı böylelikle.
Fussilet suresinin 33. ayeti; ıslah, 
inşa,
ihya çabalarının, davet ve müca-
dele
cehdinin temelini oluşturuyordu.
Derginin derdi ve çizgisi,
bu ayetin kılavuzluğunda billurlaş-
maktaydı.
Tavır almayı, zulme
ve zorbalığa itiraz etmeyi önemse-
yen Haksöz;
zamanla ciddi ve aralıksız bir 
takibatla
karşılaştı. Hakkında çok
sayıda dava açıldı. Ekonomik
cezalandırmalara maruz kaldı.
Birçok sayısı toplatıldı. Bürosuna
polis baskınları yapıldı. Derginin
mensupları çeşitli eziyetlerle
karşılaştı. Korkutma ve yıldırmaya
yönelik baskılar, farklı şehirlerdeki
okuyucularına, takipçilerine
de yöneldi zamanla. Fakat
tüm bu engellere, dayatmalara,
kovuşturmalara, birbiri ardına
açılan davalara rağmen istikrarlı
bir şekilde sürdürülen bir yayın
çizgisiyle yer etti hafızalarda.
Başlangıçta bir grup İlahiyat öğ-
rencisinin
gayretiyle başlayan
yolculuk birçok şehirde yankı
buldu. Yeni öbeklerle yaygınlık
kazandı. “Uyan, Diren, Özgürleş”
çağrısıyla büyüyen çocuklar,
gençler var artık.

Onur Konuğu Haksöz Dergisi
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Adı Yok
BUKET ONAN
Dergimizin en önemli amacı genç 
yeteneklere yer vermektir. Bu 
sayede her sayıda aramıza yeni 
yazar adayları, yeni soluklar ka-
tılıyor. Dolayısıyla en sevilen ya-
zarlarımızın listesi her sayımızda 
uzayıp gidiyor. Bununla beraber 
bizi hiç yalnız bırakmayan yazar-
larımız arasında Ömer Sevinçgül, 
Seçil Çömlekçi, Âdem Dönmez, 
Fatih Onaydın, Maruf Öztoprak 
ve Kayahan Demir’in isimlerini 
verebilirim.

Barbar
EROL KAF
Mehmet Akıncı, Erol Kaf, Atakan 

Yavuz, Süleyman Yılmaz, Nebi 
Bostancı, Abdulkadir Avcı

Baška Dergi
ENES GÜLER
BİLAL YAKUP

Yayın yönetimi dışında dosya ko-
numuza göre sürekli değişen bir 
yazar kadromuz var. Fakat istik-
rarlı şekilde yazan şu isimleri zik-
retmek isteriz: Halil İbrahim İzgi, 
Hatice Tokuz, Ali Recai Polat ve 
Emrah Yolcu.

Davet Mektebi
EKREM ÖZGÜÇ
Kanaatimce okuyucuyla sık bu-
luştukları için daha çok ilgi gören 
yazarlarımız arasında Salih Tur-
gut, Ahmet Varol, Recep Songül, 
Dr. Maruf Çelik, Doç. Dr. Mehmet 
Akbaş ve Muharrem Güneş isim-
leri yer almaktadır.

Fiyaka
HÜSEYİN MEHMET
MUSTAFA HACIOĞLU
Rıdvan Onbaşı, Bilal Sarımah-
mut, Hüseyin Mehmet, Ayşe 
Âdem, Fatih Kurt ve Arif Abi

Genç
SALİH YÜZTGENÇ
Osman Nuri Topbaş, Mehmet 
Lütfi Arslan, Süleyman Ragıp 
Yazıcılar, Yusuf Kaplan, Âdem 

Özköse, Ayşegül Genç, Metin 
Karabaşoğlu, Turgay Bakırtaş, S. 
Bilgehan Eren, Taha Kılınç, Asım 
Gültekin, Rabia Gülcan Kardaş, 
Âdem Ergül gibi öne çıkan, der-
gicilik ve yayın dünyasında isim 
yapmış yazarlar dergimiz bünye-
sinde aylık veya dönemlik olarak 

yazmaktadır.

İlkadım
MEHMET ERTURAN
Nureddin Soyak, Prof. Dr. Mus-
tafa Ağırman, Atilla Değirmenci, 
Nuri Ercan, Selim Armağan ve 
Doç Dr. Rüştü Yeşil.

İnzar
MEHMET ZEKİ ERGİN
Mehmet Beşir Varol, Abdulkadir 
Turan, Mehmet Şenlik, Abdulkud-
düs Yalçın, Nurullah Gülsever…

Dergilerin En Sevilen
Yazarları Kimler?

Salih Turgut

Adem Dönmez

Mehmet Akıncı ve Erol Kaf
Bilal  Sarımahmut

Osman Nûri Topbaş

Mustafa Ağırman

Halil İbrahim İzgi

Süleyman Uludağ
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Karabatak
YASİN ÇETİN
A. Ali Ural, Hüseyin Akın, Ayşe 
Sevim, Hasan Akay, Naime Erko-
van ve Mehmet Sabri Genç 

Keşkül
SEMA ÖZKUL
Yazarlarımız her sayıda değiş-
mekle birlikte Sadettin Ökten, 
Süleyman Uludağ, Mustafa Kara, 

Mehmed Fatih Çıtlak, Emin Işık 
isimlerini sayabilirim.

Nesl-i Cedid
ABDULBAKİ TEKEŞ
Abdulalim Osmanoğlu, İsmail 
Doğan, Erdal Yüksel, Ahmet Os-
manoğlu, M. Elif Doğan ve Rana 
Arslan

Nisanur
SAYİM YÜKSEK
Aynur Sülün, Nevin Yapıcıoğlu, 

Reyhan Güneş, Rana Çeçen, Elif 
Yüksek ve Adalet Vural… 

Okur Yazar
İSLAM DALP
Okur Yazar bir kitap dergisi. Do-
layısıyla düzenli olarak yazan 
bir yazar grubundan söz etmek 

mümkün değil. Vurgularımızı 
yazarlardan ziyade, ele aldığımız 
kitaplarla yapıyoruz.

Seher
FEYZA NUR KAYA
Yazar kadromuz okula yeni gelen 

ve mezun olan öğrencilerle her 
yıl değişiklik göstermektedir. 

Seyyar
ŞEYMA SAKALLI
Her bir yazarımız canımızdır 
amma velakin bir seçim yapma-
mız gerekirse; Nazlı Deveci, Mel-
tem Gökce, Mehmet Ali Merci-
mek, Seda Kamburgil ve Mustafa 
Akdaş.

Seyyide
SARE TAMGÜNEY ZİYANSIZ

Adalet Atmaca, Ayla Abak, Emel 
İştar, Fatma Toksoy, Kadriye Bay-
raktar, Nevin Meriç, ara sıra yaz-
salar da Sibel Eraslan, Semanur 
Sönmez Yaman, Ayşegül Yıldırım 
Kara, Fatımatüz Zehra Kamacı ve 
Gülhan Cengiz.

Şiar 
SERAP KADIOĞLU
Berat Demirci, Hüseyin Hatemi, 

Muhammed Ebrar Alar, Hakan İl-
han Kurt ve Mahmut Düzen.

Turp
İLYAS ŞİMŞEK
Çizerlerimizden Kerem Culfa-
lar, Ahmet Tanju Muşul ve Koray 
Şekeroğlu denilebilir. Aldığımız 
maillerden çıkardığımız sonuca 
göre ilgi gören iki yazarımız var: 
Fotografçı Kerim Akgündoğdu ve 
akademisyen Rumeysa Öztürk. 

Vuslat
ZİYA GÜNDÜZ
Celaleddin Vatandaş, Burhanet-
tin Can, Abdullah Yıldız, Cevat 
Özkaya, Dilaver Demirağ, Ercan 
Yıldırım ve Metin Önal Men-
güşoğlu (Umran – Metin Çığrıkçı)
Abdullah Dai, Ahmet Varol, Sey-
fulislam Çapanoğlu, Hüseyin 
Kerim Ece, Prof. Dr. Adnan De-
mircan, Nasruddin Yasin ve Sü-
leyman Gülek…

Yolcu
ÖMER İDRİS AKDİN
Ahmet Usta, Selçuk Küpçük, 
Dursun Ali Sazkaya, Ali Korkmaz, 
Ferhat Kalender

Selçuk Küpçük

Adem Özköse

Ali Ural

Ahmet Varol

Berat Demirci

Abdullah Yıldız

Ayla Abak

Burhanettin Can

Celalettin Vatandaş
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Baška Dergi
ENES GÜLER
BİLAL YAKUP
Saraybosna’da Laheri 53 adında 
bir kitap kafemiz var. Bu kafe aynı 
zamanda dergimizin satış nokta-
sıdır. Bir sohbet halkamız olmasa 
da Türkiye’den Saraybosna’ya ge-
len entelektüelleri bu mekânda 
ağırlamaya çalışıyoruz.

Davet Mektebi
EKREM ÖZGÜÇ
Toplantı salonumuzla beraber 
devamlı kullanma imkânımız ol-
masa da bir seminer salonumuz 
mevcuttur.

Genç
SALİH YÜZTGENÇ 
Genç, bir hareket meclisidir en 
başta. Uluslararası Genç Derneği 
(UGED) bizim sivil toplum ola-
rak dünyaya açılan yüzümüzdür. 
Her hafta perşembe veya cuma 
günleri yirmi kişilik Genç ekibi 
olarak usta bir ismi derneğimiz-
deki kahvaltıda ağırlarız. Pazar 
günleri hanımlar Fatih’teki Ga-
zanfer Ağa Medresesi’nde temalı 
programlar yapar. Genç Akademi 
başlığıyla da yine Gazanfer Ağa 
Medresesi’nde her ay değişen te-
malarda buluşmalar gerçekleş-
mektedir.

İlkadım
MEHMET ERTURAN
Ziyaretimize gelen liseli ve üni-
versiteli arkadaşlar oluyor. 
Büyüklerimiz de bizi yalnız bı-
rakmıyor. Liseli ve üniversiteli ar-
kadaşlarla belli bir gün ve saate 
bağlı kalmaksızın muhabbetleri-

miz oluyor. Bundan onlar kadar 
biz de zevk alıyor ve istifade edi-
yoruz.

İnzar
MEHMET ZEKİ ERGİN
Evet, oluyor. Genellikle öğle na-
mazından sonra…

Karabatak
YASİN ÇETİN
Şule Yayınları’nda haftanın dört 
günü Ali Ural Bey’in yazarlık 
atölyesi oluyor. Bu atölyeye soh-
bet meclisi de diyebiliriz.

Okur Yazar
İSLAM DALP
Henüz başlamadı ancak Türki-
ye’de eksikliğini hissettiğimiz 
“Eleştirel Okur-Yazarlık” konu-
sunu önemsiyoruz. Bu meyanda 
nasipse önümüzdeki sezonda 
Timaş Kitap-Kahve’de periyodik 
Okur Yazar buluşmalarına başla-
yacağız.

OSMANLICA
METİN UÇAR
Sohbetlerimiz daha çok sahada, 
okurlarımızla ve takipçilerimizle 
oluyor: Seminer, fuar, konferans 
gibi… Osmanlıca gibi önemli bir 
konuda sözde kalmayıp uygula-
ma yapacak şekilde muhatap-
larla buluşmak hem verimli hem 
de önemli oldu bizim için. Bunun 
için zaman aramıyoruz. Nerede 
ihtiyaç olursa vaziyet alıyoruz.

Seher
FEYZA NUR KAYA
Dergimizin mekânı okulumuz 
kütüphanesidir. Her çarşamba 

dergi toplantısı yapıyoruz. Her 
pazartesi de Seher ekibimizin dâ-
hil olduğu bir Yazı Atölyesi yapı-
yoruz. 

Seyyide
SARE TAMGÜNEY ZİYANSIZ
Dergi mekânımızda sohbet mec-
lisi imkânı zaman zaman olsa da 
ekibimizle danışma toplantıla-
rımızı belli aralıklarla düzenle-
mekteyiz. Ancak özel günlerde 
(Çanakkale Zaferi, Kutlu Doğum 
vb.) genelde Zeytinburnu Kül-
tür Merkezinde ve Ankara’da, 
İzmit’te salonları tıklım tıklım 
dolduran programlarımız olmak-
tadır. Yazarlarımız etkinlikler 
kapsamında okullara, yurtlara ve 
belediyelerin programlarına da 
gitmektedirler.

Yedi İklim
OSMAN KOCA
Üsküdar’daki mekânımızda, 
cuma akşamları kamuya açık 
sohbetlerimiz oluyor. Cumar-
tesi ikindileri editoryal çalış-
malar yapılıyor. Faydası elbet 
oluyor. Bir dergi okulu oluyorsu-
nuz haliyle. Bir dergi kültürü olu-
şuyor zamanla. Kardeşlik ve sevgi 
bağlarınız güçleniyor. Bir merke-
ze yakın durmanın artılarıyla ek-
silerini bir arada yaşıyorsunuz.

Hangi dergilerin
sohbet mekanı var?
Eğer canınız bir derginin
sohbet meclisine katılmak isterse, buyrun..
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Derginizin tirajı nedir?

Mevcut durumda derginin tira-
jı 12.500. Şu anda dergi içeriklerini 
www.perspektif.eu adresi üzerinden 
herkesle paylaşıyoruz.

Dergi Fuarı size neler kazandırdı?

Perspektif ilk kez 2015 yılındaki der-
gi fuarına katıldı. Avrupa’da Türkçe 
yayın yapan bir dergi olmak sık rast-
lanılan bir şey değil. Bu nedenle fuar 
ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördük. 
Batı Avrupa siyaseti çalışan akade-
misyenler, Türkiye-AB ilişkilerine 
ilgi duyan öğrenciler, Avrupa’daki 
Müslüman azınlıklar etrafında ger-
çekleştirilen tartışmaları takip eden 
meraklılarla standımızda faydalı fi-
kir alışverişlerinde bulunma fırsatı-
nı yakaladık. Bizim için fuar, sadece 
dergi tanıtımı yapacağımız ve diğer 
dergilerle tanışacağımız bir platform 
olmakla kalmadı; aynı zamanda ele 
aldığımız konuları standımızı ziyaret 
edenlerle tartıştığımız, farklı fikir ve 
eleştirileri dinleme imkânına eriştiği-
miz kompakt bir dersliğe de dönüştü.

Türkiye’den ve yurt dışından dergi-
lerle irtibatınız var mı?

Perspektif yurt dışında yayın yaptı-
ğı için yurt dışındaki dergi ve basın 
ağıyla daha iç içe. Almanya’dan baş-
layarak Batı Avrupa ülkelerindeki 
birçok Türkçe yayını, bunun yanında 
haber-yorum profilimiz bağlamında 
önem arz eden Almanca ya da İngi-
lizce yayınları düzenli olarak takip 
ediyoruz. Bunlar arasında Müslü-
manlar tarafından çıkartılan online 
ya da matbu yayınlar olduğu gibi, 
yerli yayınlar da var. Dergimizi biraz 
da özel kılan, bu farklı yaklaşımlar ve 
diller arasında oluşan ulusal/ulusaşı-
rı politikaları, gerginlikleri ve fırsat-
ları süzüp ortaya özgün bir perspek-
tif çıkartabilmesi.Türkiye gündemi 
derginin öncelikli alanı değil. Türkiye 
gündemini ancak yurt dışında yaşa-
yan Müslümanlar ve Türkiye kökenli-
leri ilgilendiren gelişmeler olduğunda 
sayfalarımıza taşıyoruz. Buna karşın 
yurt dışı seçmene yönelik politika-
lar, diaspora politikaları, Türkiye’nin 
azınlık siyaseti, Türkiye’nin Batı Av-
rupa ülkeleriyle ilişkileri gibi konular 
ilgi alanımızda. Türkiye’de hassaten 

bu konulara dair yayın yapan dergi 
olmadığı için Türkiye’den düzenli ola-
rak takip ettiğimiz dergiler de yok. 
Fakat bunun dışında bazı dergilerin 
ve akademik jurnallerin Avrupa’daki 
Müslümanlara yönelik özel dosyala-
rını tedarik edip bunlardan faydala-
nıyoruz. Bunun dışında redaksiyonu-
muzdaki birçok arkadaşımız bireysel 
olarak kendi ilgi alanları doğrultu-
sunda Türkiye’den/Türkiye dışından 
kültür, sanat ve felsefe dergilerini 
takip ediyorlar.

Şimdiye kadar yaptığınız kapaklar 
arasında en beğendiğiniz iki kapak 
hangisi?

Nisan sayımızda Avrupa’da giderek 
artan cami saldırılarını kapağımıza 
taşıdık. Tasarımdan ziyade içerik an-
lamında bizim için oldukça önemli 
bir sayı bu, çünkü Müslümanların 
mabetlerine yönelik artık kendisini 
iyice hissettiren düşmanlık ve nefre-
te dair ilk Türkçe dosya aynı zaman-
da. Kapakta Almanya’nın Stuttgart 
şehrinde dört kişinin ellerindeki mo-
lotof kokteylleriyle bir camiye saldır-
dıklarını gösteren güvenlik kamerası 
görüntülerinden bir kesit var.Mayıs 
sayımızda güncel mülteci “krizi”n-
den hareketle İdomeni’den bir gö-
rüntüyü kapağımıza taşıdık. Mülteci 
krizi, aslında mültecilerden kaynak-
lanan bir kriz değil; mültecilere yöne-
lik dışlama, yok sayma ve nefretten 
kaynaklanan, yani mülteciler haricin-
dekilerin insanlık testinden başarısız 
çıkmasıyla oluşan bir kriz. Bu sayıda 
bu krizin konuşulmayan yanlarını ele 
aldık.

En sevilen yazarlarınız?

Perspektif’te her sayıda farklı bir 
dosya konusu işliyor, bunun dışında 
Gündem ve Dünya kategorilerimizde 
güncel konulara dair uzman görüş-
leri alıyoruz. Sabit bir yazarımız yok, 
her sayıda değişen uzmanlar, akade-
misyenler, sivil toplum temsilcileri ya 
da genç yazarları misafir ediyoruz. 
Orta Doğu gündemine dair değerlen-
dirmeleri genellikle Kahire merkezli 
Alessandra Bajec’ten alıyoruz. Avru-
pa gündemine dair analizleri çeşitli 
ülkelerdeki İslami cemaatlerin ku-
rumsal temsilini gerçekleştiren, yani 
sahada olan Müslüman sivil toplum 
temsilcilerinden alıyoruz. Mülteci 
kriziyle ilgili gazeteci Fabian Köhler 
birkaç değerlendirmede bulundu. 

Düzenli değil ama birden fazla değer-
lendirmesini yayımladığımız yazarlar 
bu şekilde. Söyleşilerle fikirlerini say-
falarımıza taşıdıklarımız arasında 
ise Avrupa Parlamentosu Başkanı 
Martin Schulz’dan başlayarak eyalet 
başbakanları, çeşitli ülkelerin içişleri 
bakanları, federal milletvekilleri, Av-
rupa çapındaki sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri, akademisyenler 
ve aktivistler yer alıyor.

Derginizin mekânında bir sohbet 
meclisi oluyor mu?

Düzenli redaksiyon toplantılarımızın 
dışında ismine Perspektif Buluşma-
ları dediğimiz bir buluşma platformu 
oluşturmak üzereyiz. Ön hazırlık es-
nasında Perspektif Buluşmaları kap-
samında Rasim Özdenören ile Asım 
Gültekin’i Köln’de misafir ettik. Bun-
dan sonra da Avrupa’daki Müslü-
manların meseleleriyle ilgili sohbet 
ve toplantılarımız devam edecek. Bu 
toplantılarla amacımız Avrupa’daki 
gençlere içinde yaşadıkları ülkelerin 
gündemiyle ilgili yetkinlik kazandır-
mak, bunun ardından da Müslüman-
lara yönelik ayrımcılığın ve aşırı sağ 
hareketlerin arttığı Avrupa genelinde 
Müslümanların kamuoyu tartışma-
larına katılımlarını sağlamak. Müs-
lümanların ancak kamuoyundaki 
tartışmalara etkili bir şekilde katıla-
bildikleri oranda bu tartışmalardan 
sadece etkilenen değil, aynı zamanda 
tartışmaları belirleyen ve onlara yön 
veren konumda olabilecekleri gerçe-
ğinden hareketle bu buluşmalar bi-
zim için ayrı bir öneme sahip.

Perspektif 
Bekir Altaş



Hediyeli Sayfa!
En Beğendiğin 3 Kapağı Seç

13 Mayıs gecesine kadar turkiyedergifuari@gmail.com a gönder, hediyeli çekilişe katıl!
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