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Vira Vira Bismillah!
TÜRDEB Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri Birliği; dergiciliğe gönül vermiş birkaç 
editör ve yayın yönetmeni arkadaşın fikriyle, muhabbetiyle doğan bir birliktelik. 
6 yıl önce dergicilikle hemhal olan editörler, yayın yönetmenleri birbirimizle tanışma, sorula-
rımıza, sorunlarımıza çözümler üretmek için aylık toplantılarla bir araya gelmeye başladık. Bu 
toplantılarda dergiciliğe dair birçok sorunumuzu, sorumluluğumuzu masaya yatırdık, tartıştık, 
istişarelerle çözümler üretmeye çabaladık. 
Bu birlikteliklerin tohumu olarak 2010 Ekiminde toprağa bir cemre gibi düştü Türkiye Dergi Fuarı. 
İlkini Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleştirdiğimiz 
Dergi Fuarının 2. sini Sirkeci Gar’ında, 3. sünü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezindeki tarihi 
Tramvay Atölesi’nde, 4.sünü ise yine Sirkeci Garı’nda gerçekleştirmek nasip oldu. 
Bu yıl bahar sonunda, daha güzel havalarda 5.si gerçekleştirdiğimiz fuarımıza ilk defa yurtdışın-
dan dergileri de davet ettik. Trende söyleşiler, Sirkeci Garı’nın tarihi ve estetik bekleme salonla-
rında konferans, panel, müzik dinletileri ve “Dergiciliğin Enleri” töreni gibi etkinliklerin yapılacağı 
fuarımızda beş gün boyunca peronlarda kültür, sanat, siyaset, mizah, edebiyat, çocuk vb yüz’ü 
aşkın dergi ile farklı bir atmosfer oluşturmayı amaçlıyoruz.
Dergiciliğe yıllarını vermiş bizlere yol gösteren öncü dergilerimizi emeklerinin bir nişanesi olarak 
her sene bir dergiyi “Onur Konuğu Dergi” olarak ağırlıyoruz.
İlk onur konuğumuz 3. Dergi Fuarında büyük fedakarlıklarla yayın hayatını sürdüren Yedi İklim 
Dergisi ve derginin başından beri yayın yönetmeni olan Ali Haydar Haksal idi. 4. fua-
rımızda ise Altınoluk Dergisi ve derginin sahibi Abdullah Sert, yayın yönetmeni Ahmet 
Taşgetiren fuarımızı şereflendirmiş oldu. Bu yıl ise yine yıllardır yayıncılık ve dergicilik alanında 
direngen duruşunu sürdüren Umran Dergisi ve derginin genel yayın yönetmeni Şemsettin Özdemir 
ve ekibi onur konuğumuz. 
Bu seneki fuarın ana teması olarak “Gençlik” belirlendi. Gençlik konusunda yayın yapan dergile-
rimiz bu temayı zengin boyutlarıyla, farklı etkinliklerle ele alacaklar.
Uzun yıllardır ayakta duran ve okuyucusuna adeta bilinç feneri olarak ulaşan pek çok dergi 
yanında, genç kalemlerin yeni yeni filizlendirdiği dergiler de bu fuarda okurlarıyla birebir irtibatı 
çoğaltmanın imkanını bulacaklar.
Dünyada başka bir örneği olmayıp alanında ilk olan Dergi Fuarımız gelişen teknoloji kar-
şısında “hür tefekkürün kaleleri dergiler”in pabucunun dama atıldığını zannedenlere bir direniş 
muştusu olarak BİZ buradayız diyor.
İstanbul’un ulaşılması en kolay buluşma noktasında  gerçekleştirilen bu fuarın vücut bulmasında 
desteklerini esirgemeyen tüm resmi kurumlarımıza, yöneticilerine ve TÜRDEB gönüllüsü dostları-
mıza, fuarı büyük bir heyecanla ziyaret ettiklerini gözlemlediğimiz dergi dostu  ziyaretçilerimize 
teşekkürü bir borç biliyoruz.
Sizleri düşünce, kültür ve hikmet şölenine, Türkiye’nin görünmeyen gücü dergilerin bu büyük 
buluşmasının kalıcı olması için hazırladığımız Dergiler Kitabımızla başbaşa bırakıyoruz.  
Muharrem Baykul 
TÜRDEB Başkanı
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ÂFÂK DERGİSİ - MEVSİMLİK FİKİR DERGİSİ

Kirli zihinlerin bilgiyi kirlettiği, şöhret bulmuş vehimlerin hakîkat 
mesabesinde temâyüz ettiği, ‘etkili fikrin’ ‘hakîki fikir’ ile eş tu-

tulduğu bir çağda yalnızca aramakla meşgulüz. Herkesin olanlar 
hakkında bir fikrinin olduğu fakat sarih bilgisinin olmadığı, kendini 
kendine yeter görerek arayışı gereksiz gördüğü bir zamanda arayı-
şımıza eşlik eden yoldaşımız, Âfâk.
Sorulmamış sorunun cevabının da olmayacağı malûmdur. Cevap 
verebilmek için soruya, soruyu sorabilmek için mevzûya eğiliyoruz. 
Bulma iştiyâkıyla soruyu arıyoruz.
Hitabımız; bu toprakların çocuklarına, ‘mümkün’ olanın ‘mevcut’ olan-
dan bağımsız bir haysiyeti olduğuna inanan namuslu zekâlaradır.
Sesi yüksek çıkanların arasında değil sözümüz; elbette sesi ancak 
gürültü yapmaya yarayanların zafer açlığı sadece kalabalıkların 
yanında konuşmakla son bulacak.
Kendi’sine yabancılaşan tüm unsurlar göreceklerdir ki, söylemleri prag-
manın kapanından kurtulamayacak ve son kertede söylemin inşa ettiği 
pragmadan, pragmanın kapıkulu bir söyleme dönüşeceklerdir. Tüm 
samimiyetimizle yaptığımız çağrı bu tuzağa/yanılgıyadır.
Bu dergi, gençlik düşüncelerine ihanet etmiş bir nesle ‘kalbine 
dön’, hicret ettikleri diyarı daha müreffeh bir hayat için yurt bel-
lemişlerimize ‘eve dön’ ve şarkısını yitirmiş gençlerimize –evvela 
kendimize- ‘şarkıya dön’ çağrısıdır.
Tefekkürün, farz-ı kifaye sadedinde algılandığı bir yüzyılda, ciddi 
meseleleri ‘üstlere tevdi etmenin’ rahatlığını, elinin tersiyle itebi-
lenler, tarihi henüz yaşarken yazacak olanlardır. İman ve cesaretle 
çıkılan bu yolda dile gelenler, bu işin hakkını verecek olanlara kü-
çük bir katkı sadedindedir.
Gayret bizden tevfik ve nusret Allah’tandır.

Yazı İşleri:
Bayram Veli Yuvalı

Yayın Kurulu:
Bayram Veli Yuvalı

Bünyamin Dinç
Enes Kafadar
Hüseyin Dişli

Ramazan Şahin

Tür: 
Yerel süreli. Üç ayda bir yayımlanır.

Yazışma Adresi:
Karagümrük Mah. Sofalı Çeşme Cad. 

No:110 Neslişah Apt. A Blok D:24 
Fatih/İstanbul 

İletişim: 
Tel: 

Sosyal Medya:
twitter.com/afakdergisi

facebook.com/
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Lacivert Yayıncılık 
San.ve Ti. Ltd. Şti.

Konsept Danışmanı: 
Ömer Sevinçgül

Yayın Yönetmeni:
Sibel Talay

Editör: 
Asena Meriç

Tashih: 
Melek Babal-Mine Babal

Kapak Tasarım: 
İrem Ertuğral

İç Tasarım: 
İrem Ertuğral

Üç Aylık Yerel Süreli Yayın

Telefo (Satış-Dağıtım): 
0212 511 24 24

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir grup yüreği he-
yecanlı genç, kalemlerini yoldaş eyleyerek mürekkepleriyle 

yollarını çizmeye karar vermişler. Varmışlar; yazdıklarını bir araya 
getirip asıl olanı yapmış, insanlara ulaşmışlar. Dergilerinin adı ADI 
YOK’muş.

“Artık şarkı söylemek değil, şarkı olmak istiyoruz.” sevdasına düş-
müş, “Dünyayı kurtaracak bir cengâver mi lazım, buyurun benim!” 
yaklaşımıyla yola çıkmışlar. Zamanla yarı yolda bırakıp gidenleri 
de olmuş, kalemini, yüreğini kapıp omuz verenleri de…

2005 Baharında, “Bize her gün bahar” deyip bir ağaç daha ek-
mişler saksılarına. Bu ağacın adı da CARPE DİEM KİTAP olmuş…

ADI YOK sevilip okunmaya, ceplerde taşınmaya, gençlerin edebiyat 
dergisi olmaya devam etmekteymiş. Her sayıda şiirler, masallar, 
hikâyeler taşımış okurlarına. Genç kalemlerin yazılarına yer ver-
miş sayfalarında. Büyümüş, çoğalmış, ama “insanî” olmayı hiçbir 
zaman göz ardı etmemiş. Emekle ve umutla çıkmaya devam etmiş 
her mevsim. Ve burada da masal bitmemiş.
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İsabet Medya Reklam
0212 544 46 49

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü                  
Ferhat Nabi Güller

Editörler
İdris Ekinci

Hüseyin Karacalar
Yayın Kurulu

Aziz Mahmut Öncel
Mustafa Melih Erdoğan

Mehmet Raşit Küçükkürtül
Akif Hasan Kaya
İrfan Adıyaman

Özgür Ballı
Grafik Tasarım
Bayem Ajans

Tel: 0212 674 13 14

Konuştuk uzun uzun, günlerce haftalarca, üç yıl. Başlamak bir me-
seleydi, devam ettirmek daha büyük bir mesele. Biraz cesaret sonra 
biraz sabır ve sonsuz iştiyak… Üçü de aynı anda aynı yerde aynı 
güçte olacak!

Aşkar; İdris Ekinci, Hüseyin Karacalar, Aziz Mahmut Öncel, Musta-
fa Melih Erdoğan ve Ferhat Nabi Güller’in bu üçlü zaferiyle 2007 
yılında Sivas’tan on iki sayfalık merkez bir dergi olarak çıktı. Son-
raları dergiye omuz veren İrfan Dağ, Özgür Ballı, Akif Hasan Kaya, 
Aykut Ertuğrul, Mehmet Raşit Küçükkürtül, Mustafa Çiftçi ve Dursun 
Göksu’yla her sayısında daha güçlü bir kadro haline geldi. Kapak 
fotoğrafları, özel dosyaları, oluşturduğu genç kadrosu; taarruznâ-
me, mesuliyet meselesi, dikine paralel gibi sayfalarıyla en önemlisi 
sivil ve bağımsız serbest bir edebiyat dergisi oluşuyla her zaman 
ilgi çekti. Aşkar, bir dergi; adımlarını sağlam atan, ciddiyetini ko-
ruyan, samimi ve çalışan bir dergi. “Bahislerine milyon konulan bir 
aylak değil aşkar”. Önümüzdeki günlerde çıkacak olan otuzuncu 
sayısıyla yedinci yaşına girecek. 
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Anadolu Gençlik Dergisi, Anadolu Gençlik Derneği’nin kuruluşu olan 
Ufuk Basın Yayın’ın bünyesinde yer alan ve 14 yıldır yayın hayatına 
devam eden Ankara merkezli bir dergidir. Anadolu Gençlik Dergisi, 

içerisinde dini, siyasi ve aktüel yazılar bulunduran bir dergidir. Sayfala-
rında sadece politikaya değil kültür-sanat, mizah, sağlık, spor gibi farklı 
alanlara da yer veren Anadolu Gençlik Dergisi’nin yurt içinde ve yurt dışın-
da okurları bulunmaktadır. Son dönemlerde kültürel ve aktüel konulara 
ağırlık veren dergide bugüne kadar pek çok yazar yer almıştır. Geçmiş yıl-
larda Selahattin Yusuf, Gökhan Özcan, Kahraman Tazeoğlu, Yaşar Taşkın 
Koç, Bülent Parlak  gibi isimler yer alırken; Yusuf Kaplan, Güven Adıgüzel, 
Bülent Akyürek, Ali Haydar Haksal, Lütfi Bergen gibi tanınmış isimler ha-
len dergide yazmaktadırlar. Dergi, son dönemlerinde her ay farklı konuk 
yazarlara yer vermektedir. 
Derginin ilk yıllarında genel yayın yönetmenliğini Selami Güdener yürüt-
müş, ilerleyen süreçte de bu görevi Zeynep Öymez ve Feyzullah Gültekin 
devam ettirmiştir. Anadolu Gençlik Dergisi şuan Mehmet Biten’in yöneti-
minde genç ve dinamik bir kadroyla yayın hayatına devam etmektedir.
Anadolu Gençlik Dergisi, Cemil Meriç’in “Dergiler hür tefekkürün kalesi-
dir” sözünün anlayışıyla yayın hayatını yürütmektedir. İşlediği konulara 
çok yönlü bir bakış açısı getirmek için alanında uzman farklı düşüncedeki 
isimlere de yer vermektedir. 
Anadolu Gençlik Dergisi, iyi derginin başka okumalara yönlendiren dergi 
olduğu bilinciyle hareket eder, okurlarının ve tüm okuyucuların farklı oku-
malara girmesi için fikirsel altyapıyı olabildiğince sağlam kurmaya gayret 
eder. Anadolu Gençlik Dergisi, sadece bir topluluk dergisi olarak kalmaz, 
tüm kitlelere yönelik bir çalışma yürütmeyi ilke edinmiştir.
Anadolu Gençlik Dergisi, sadece bulunduğu dönemin gündemi ile ilgili 
olanları değil genel olarak dikkate alınması gerekenleri söyler ve söy-
lemeye çalışır.  
Anadolu Gençlik Dergisi, “iki günü bir olan ziyandadır” hadis-i şerif’ine 
uygun, her sayısında okuyucusunun ve kendisinin ilmi çıtasını yükseltmek 
için gayret eder. 
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“Âşıkâne” genç bir dergi olup yayın hayatına 2011 yılının Nisan 
ayında başlamıştır. İki ayda bir çıkan dergimiz, her sayısı ile göz ve 
gönülleri doldurmakta,  aynı zamanda çizgisi itibariyle de akade-
mik çevrelerce takdir görmektedir. Kullandığı dil ve izlediği yol pek 
çok kesime hitap eden bir çizgide bulunan dergimiz, işlediği özgün 
temalar ile alışılmışın dışında bir profille dikkati çekmekte ve bir 
solukta ilgiyle okunmaktadır.  

Dergimiz Âşıkâne, daha çıktığı ilk andan itibaren tüm inananla-
rın sesi, sözü ve soluğu olmuştur. Çalışan tüm kardeşlerimiz hiçbir 
maddî menfaat olmaksızın, hâlisâne hizmet şevki ile yapılan ça-
lışmanın ciddiyetine inanarak gayret etmektedirler. Hâl böyle iken 
ortaya çıkan eserin mânevî lezzeti ortadadır. Âşıkâne ile birbirimizi 
daha iyi tanıyarak, her yapılan hayra ortak oluyor, her güzel duâya 
âmin diyoruz.

Âşikâre sorsalar, şimdi hâliniz nice?

Sıddıkâne söyleriz, biz hece hece…

Hikmetinle yolumuzu görünce,

“Âşıkâne” sevincimiz oldu her gece.
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İHG Akademi Reklam Hizmetleri
Adına Sahibi ve Yazı işleri Müdürü  
İ.Hakkı Gurbetçi

Yayın Yönetmeni
Şeref Akbaba

Halkla İlişkiler 
Esma Budak

Reklam 
Sefa Altek

Grafik  ve Tasarım
Furkan Selçuk Ertargin 

Ay Vakti /“Yol sabırdır” “Yürüyüşe Devam”…

Düşünce, kültür, sanat alanında daha aktif olmak için bağlayıcı 
bir sebebin de oluşması gerekiyor. ”Giren bilmez, bilen girmez 

bu bir babı ilahidir/ Giyen bilmez, bilen giymez bu bir Konya kü-
lahıdır” mısralarından nazire olarak sanat kulvarına girenler de 
böyledir. Hobi olarak değil, kendimizi geliştirmek, sanat alanında 
faaliyet yapmak ve farklı yeteneklerin ürünlerini yayınlayacakları 
bir kulvar açmak istiyorduk.

Bu sebeple Önceliğimiz; yeni imzaların ürünlerine yer vermek ve 
aynı zamanda kültür dünyamıza yeni isimler ve eserler kazandır-
mak, dergiyi oluştururken de hakkaniyetten ayrılmamak. Üç kate-
gori var; usta yazarlar, dergide yazmaya başlayıp devam edenler 
ve teşvik amaçlı çalışmalarına yer verdiklerimiz. Yeni imzalar 
önemli bizim için, bu yönüyle şimdiye kadar hep genç bir dergi ve 
genç kuşağın dergisi olduk. Beş yüze yakın isme yer verdik. 

150. sayımız Mayıs 2014 te yayınlandı.

Medeniyet Özel Sayısını yayına hazırladık. İkinci özel sayımız yol-
da.

İmkanımız oldukça dergide yazan arkadaşların kitaplarını yayın-
lıyoruz.

Ve dergi mekanında Cuma sohbetleri. 

Hasılı, biz bir insanın elinden tutacağız, oda bir neslin elinden tuta-
cak. Bu niyetle İnşaallah yolumuza devam edeceğiz.  
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BARBAR SÖZGEÇMİŞİ
barbar dergisi 2001 yılında erzincan’da çıkmaya başlamış bir dergidir. 
Derginin ilk sayısında Erol Kaf, Mehmet Akıncı, Ahmet Melih, Ömer Egi 
gibi şair ve yazarların imzaları bulunmaktadır.
Derginin köklerinde poem, taşra gibi fanzin ve matbu dergiler yer almak-
tadır. Birinci dönem diye adlandırılabilecek yıllarda 4 sayfalık 2. Hamur 
A4 kağıda matbaada basılan dergi şair ve yazarların çeşitli sebeplerle 
Erzincan’dan ayrılmaları dolayısıyla İstanbul- Erzincan-Gümüşhane  ara-
sında dolaşarak çıkmaya devam etmiştir. Bu dönemde 7. Sayısına ulaşan 
dergi uzunca bir suskunluk sürecine girmiştir. Derginin İkinci dönemindeki 
8 sayı 2010 ile 1012 yılları arasında Üsküdar’da çıkmıştır. Bu dönemde 
dergiye omuz veren şair ve yazarlar arasında Erol Kaf,Mehmet Akıncı,  
Ahmet Melih ,Ömer Egi, Ahmet Pirim, Zeki Altuntaş, Nebi Bostancı yer 
almaktadır. 
Bu günlerde 5. sayıyla okur karşısına çıkan barbar, üçüncü döneminde 
kadrosuna yeni isimler katılmıştır. Ali ayçil, Ümit Yaşar, M.Cafer Topçuoğ-
lu,Yusuf Hami Dinç, , Necip Fazıl Akkoç, Meryem Koçak, Abdullah Bulut 
yeni isimler arasında sayılabilir.
barbar “düşünce taşınca” başlığıyla yayına devam eden dergi şiir, aforiz-
ma, inceleme, hikaye gibi türlere yer vermektedir. Dergi kapak tasarımı 
m. ahmet demir’in çizimleriyle renklenmektedir. Yazar Mehmet Akıncı 
geleneksel din ve dünya görüşümüze yeni ufuklar açma niyetiyle düşünce 
yazılarını yazmayı sürdürmektedir. Erol Kaf derginin genel yayın yönet-
menliğini sürdürmektedir. Dergi şimdilik düzensiz aralıklarla çıkmaktadır.
barbar bir dil direnişidir
dilin dile direnişidir
varlığına inandığımız o dilin meramını kuşdilinden beter bir Türkçeyle de 
başka bir dille de anlatamayız. anlattığımız şeyin anlattığımız şey olup 
olmadığı, onun bir söz oluşuyla mukayyet değildir. bir sözün söz olmak-
tan daha öte bir manayı mebni oluşu gibi.
barbar, salt insani olanın dünyevi olana direnişidir. Bu direniş insanın 
dünyaya aidiyetinin de sorgulanmasıdır ki en çok da gırtlağına çöken 
kültür ve medeniyete karşı sürdürülecektir.
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İnsandan hakikate, hakikatten insana apaçık, dosdoğru bir yol 
vardır. Edebiyat ise insanın ve hayatın, varlığın ve hakikatin izini 

sürer.

 İz sürüyoruz…

Yapmaya çalıştığımız şey, satır aralarından duyuşumuzun derin-
liğince akan bilincin; şiire, hikayeye, denemeye dönüşmüş halini 
sunmaktır. Birnokta dergisi, okuru ve yazarı ile dinamik/devingen 
bir topluluğun kötülüğe karşı açtığı itiraz ve red bayrağıdır. 

Bir adım ilerisi için, bir muştu kelimesini daha dolaşıma soka-
bilmek için mütevazı ve içtenlikli adımlarla insanı savunmaya 
çabalıyoruz. İnsanın tüm fillerinden sorumlu olduğunun bilinciyle 
okuma- yazma uğraşındayız; kelime ve harflerin iffeti olduğunu ve 
korunması gerektiğini düşünüyoruz. 

Karmaşanın içinde sükuneti yaşamaya, çokluğun içinde tekliği kav-
ramaya çalışırken yazabildiklerimizi talep edenlerle paylaşıyoruz. 

Bunu 14 yıldır bitmeyen taptaze bir heyecanla yapıyoruz. 

Mürsel Sönmez’in yönetiminde çıkan dergimiz aynı zamanda bir 
mektep vazifesi görerek edebiyatımıza birçok yeni ismi kazandırdı. 

Bugüne kadar 100’den fazla yazar ve şairin ürünlerini yayımlan-
dığı Birnokta’da ; Cahit Koytak, Süreyya Berfe, Mustafa Özçelik, 
Mürsel Sönmez, Süleyman Çelik, Nurettin Durman, Şefik Memiş, 
Arif Dülger, Sıddık Ertaş, Necmettin Atlıhan, Cemal Kılınç, İbra-
him Yarış, Aliye Akan, Resul Tamgüç, Mahmut Avcı  ve daha birçok 
isim ürünlerini yayımlamaktadır. Birnokta Kitaplığı’nın ürün sayısı 
50’ye ulaşmıştır. 

Her sayıda bir nokta daha ileri gideceğine inancını kaybetmeden, 
edebiyatın hala insanlık için bir umut olduğunu düşünmektedir.

İstanbul Bir Nokta Aylık Edebiyat Dergisi 
ISSN: 1303-4316 
 www.istanbulbirnokta.com,
istanbulbirnokta@hotmail.com, 
arslanmurat@turk.net 
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adına Sahibi 
Harun Raşid MEMİŞ 
• Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat 
ARSLAN 
• Yayın Yönetmeni 
Mürsel SÖNMEZ 
• Görsel Yönetmen 
Murat ARSLAN 
• Yönetim Yeri 
Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. 
Enveriye Sok. No:26/2, Üsküdar 34676 
İstanbul Tel: (0216) 557 82 87 Faks: 
(0216) 557 82 85 • Yazışma Adresi 
Örnek Mah.
Şehid Cahar Dudayev Cad. No:32 
Ataşehir 34704 İstanbul 
Tel: (0216) 324 36 05 
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Fikir-Siyâset-Kültür
Ekonomi-Toplum Dergisi

Sahibi ve Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü
Mahmut Bilâl İnci

Yayın Kurulu
Mevlüt Yılmazer

Ömer Emre Akcebe
Bilgehan Eren
Sezâi Kırlangıç

Tuncay Aksoy 

İdare Yeri
Camiîkebir Mah. 

Sıraberberler Sok. No:2/4-A
Kasımpaşa

Beyoğlu / İSTANBUL

İrtibat
Faks: +90 212 235 19 62

Temsilciler
Antalya: Yakup Köse

0507 367 87 24
Erzurum: Bektaş Bilmez

0 538 300 49 37
Eskişehir: Erdal Altun

0545 553 64 39
Konya: Hakkı Aka
0534 779 39 39

Almanya: Okan Fettahoğlu
004915778470487

İstanbul: Gölge Kitabevi
Karaman Caddesi 4-A Fatih İstanbul 

(İHH›nın karşısı)
+90 212 511 00 65

“Fikir, Kültür, Sanat, Siyaset”

İlk sayısı 1 Ekim 2004 yılında çıkan Aylık Dergisi, Ekim 2013 ta-
rihli 110. Sayısı itibariyle 9. Senesini doldurup 10. Senesine girdi.

“Siyaset, Kültür, Ekonomi, Toplum” altbaşlığıyla çıkan, ilk sayısın-
da ABD Başkanı George Bush’un “Irak savaşı bitti” sözü verilerek, 
“Amerika Irak Çöllerine Gömülmek Üzere!” yorumunda bulunul-
muştu.
10 yıl sonra gelinen nokta ise, ABD’nin küresel krizle boğuştuğu 
ve Irak dâhil her cephede direniş ve sorunlarla karşılaştığıdır. Irak’ı 
iç savaşa sürükleyerek İsrail’in güvenliğini sağladılar; fakat bütün 
Ortadoğu bölgesinde huzursuzluğun had safhada olmasının da 
müsebbibi oldular…
Salim Muhammed Nuri, nam- ı diğer “Çakal Carlos”un ilk yazı-
larını Aylık Dergisi’ne gönderdiğini ve daha sonra yazılarına hâlâ 
olduğu gibi Haftalık Baran Dergisi’nde devam ettiğini belirtelim.
Dosyalarla, mülakatlarla, akademik çalışmalarla, hakikatin amba-
lajı sanat ve estetikle sizlere hitap etmeye çalışan Aylık Dergisi, 
BD-İBDA fikriyatına bağlı ve onu eşya ve hadiseler içinde işlemeyi 
ve cemiyet yoğurucusu olmayı hedeflemektedir.
Geçen 10 senelik süre zarfında Aylık Dergisi kapaklarıyla ve dos-
yalarıyla gündemde kendisine yer bulmayı ve konuşulmayı başar-
mıştır.
Toplumumuzu uyuşturan rejimin zehrine karşılık panzehirimiz İs-
lâm’dır. Bu da rahat koltuklarda “İslâmcılık” ile değil, “Kafa Kon-
forumuzu Bozan” İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu’nun öncü fikir 
aksiyonuyla olacaktır. Buna inanıyoruz.
Aylık Dergisi’nin –eğer varsa tutarlılığı ve hizmeti BD- İBDA İslâma 
Muhatap Anlayışına bağlılığındandır. Hatalarımız ise nefsimizdendir.
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Haftalık olarak yayımlanan Baran Dergisi 8 senedir yayın hayatı-
na devam etmektedir. Ağırlıklı olarak siyâsî meselelerin mevzu 

edildiği dergide ayrıca, "söyleşi", "haber-yorum", "ekonomi", "kül-
tür sanat" ve "Tasavvuf" gibi başlıklar içerisinde çeşitli mevzular 
değerlendirilmektedir.

Kesintisiz 380 küsûr sayısı ile İslamcı camia içerisinde en uzun ya-
yın hayatını sürdüren nâdir dergilerdendir. Turkuvaz dağıtım tara-
fından bütün Türkiye'ye dağıtımı yapılan derginin ücreti 5 senedir 
2 TL'dir; Baran Dergisi ticâri amaçlar gütmekten çok, kendi yayın 
politikasını nisbet ettiği Büyük Doğu-İBDA Fikriyatı'nın memleke-
timiz insanı tarafından bilinmesi amacını güder. Ticârî kaygı güt-
mediğinden ötürü "iyi, doğru ve güzel"e nisbetle söyleyeceğini eğip 
bükmeden ifade edebilen bir yayın politikasına sahiptir.

İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu'nun Ölüm Odası B/Yedi isimli 
eserinin her hafta tefrika edildiği derginin bazı yazarları da şun-
lardır: Kâzım Albay,  Mevlüt Koç, Ömer Emre Akcebe, Fatih Turplu, 
Faruk Hanedar Gülçin Şenel, Şükrü Sak, Sezâi Kırlangıç, M. Taha 
İnci, Tayyar Tercan... Ayrıca dünyaca ünlü Ilich Ramirez Sanchez 
nâm-ı diğer Çakal Carlos Müslüman olduktan sonra aldığı Salim 
Muhammed ismiyle her hafta Baran Dergisi'nde yazmaktadır. Yazı 
İşleri Müdürlüğü'nü Mahmut Bilal İnci, İdârî Müdürlüğü'nü ise Fa-
tih Turplu yapmaktadır. Merkez ofisi İstanbul Kasımpaşa’da olan 
Baran Dergisi'nin bir çok il temsilciliği de vardır.

Sahibi ve Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü:
Mahmut Bilal İnci

Yayın Kurulu:
Kâzım Albayrak
Nazif Keskin
Mevlüt Yılmazer
Adil Doğru
Tuncay Aksoy 

İdari Müdür:
Fatih Turplu 

İdare Yeri:
Camii Kebir Mh. 
Sıraberberler Sk. No:2 
Daire:4 Kasımpaşa
Beyoğlu-İstanbul 

Fax:0212 235 19 62
gsm:0533 301 15 07 
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Her yaştan çocuklara edebiyat dergisi

Yaygın Süreli Yayın
ISSN: 2148-0923

Sahibi:
Ahmet Yasin CANDAN

Yazı İşleri Müdürü:
Ulvi Kubilay DÜNDAR

Genel Yayın Yönetmeni:
Fatih TURANALP

Bölüm Editörleri:
Şiir: Vural KAYA

Deneme: Rabia Gülcan KARDAŞ
Öykü / Masal: Sümeyra TURANALP

Görsel Tasarım: 
BeyazBulut Sanatevi

BeyazBulut dergisi iki ayda bir 
yayımlanır. 

Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi:
Sahipata Mahallesi Mimar Muzaffer 

Caddesi No: 11/109 Meram / KONYA

2005’te internette yayına başlayan dergimiz 2013 Ekimde ilk sayısını 
yayınladı.
“Çocuklar için edebiyat var mıdır?”, “çocuk edebiyatı ürünlerini büyükler
okur mu?” gibi tartışmalar yapıladursun, çocuk edebiyatı merkezli bir
derginin eksikliği uzun zamandır hissedilmekte. Bu alanda yapılan de-
nemeler
ise ya başarısızlıkla sonuçlandı, yahut günümüze kadar hayatiyetini
sürdüremediler.
BeyazBulut öznesi çocuk olan bir edebiyat dergisi olmayı hedeflemekte. 
Modern dünyanın görsellik albenisi ve yüzeysellik handikaplarıyla örülü 
bir çevreye hapsettiği çocuğa yeni hareket alanları oluşturma çabasında. 
BeyazBulut çocukların kavrayış düzey ve pedagojisinin dikkate alınmasını 
önemsiyor. Çocuklarımızı özellikle okumayla ve kitapla buluşturmak Be-
yazBulut dergisinin hareket noktasının temelinde yer almaktadır.
Dil ve edebiyat duyarlılığı taşıyan ve pedagojik bilgiyle hareket eden uz-
man bir ekip BeyazBulut dergisine emek vermektedir.
Ortaokul ve lise çağındaki çocuklara hitap eden dergimizi büyükler de ke-
yifle okuyor. Okul öncesi/ ilkokul seviyesi dergisi değil; algı düzeyi yüksek, 
edebiyat duyarlılığı taşıyan bir yaş aralığına hitap ediyoruz.
Öykü, masal, şiir, deneme gibi türlerde özgün yazılar yayınlanmakta, 
yazılarla çizerlerimizin en az bir illüstrasyonuna yer verilmekte. Dünya 
edebiyatından örnekler, çocuk edebiyatı dünyasından haberler, kitap ta-
nıtımları gibi bölümlerle süreklilik arz eden köşeler ve özgün karakterlerle 
derginin eğlenceli bir boyut kazanması sağlanmaktadır. 
Eğlence, bilmece-bulmaca ve çizgi roman tarzı bölümlerimiz bulunma-
makta.
Ahlaki ve toplumsal değerlerin aktarılmasına büyük önem vermekte. Ya-
zılarda buyurgan ve didaktik bir üslup yerine içkin, yerleşik ve çok yönlü 
duyarlılık (din, dil, ahlak) taşıyan bir anlatım tarzı tercih eidlmektedir.
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ISSN: 1307-041X

Birdirbir Eğlenceli
Din Eğitimi ve Kültürü Dergisi

EDAM Eğitim Danışmanlığı ve 
Araştırmaları İletişim 
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından 
yayımlanmaktadır.

Yazı İşleri Müdürü: 
Alpaslan Durmuş

Editör: 
Hatice Işılak Durmuş

Yayın Kurulu: 
Alpaslan Durmuş - Elif Akardaş
Hatice Işılak Durmuş - Hümeyra Kılıç 
İlyas Aslan - Neriman Karatekin
 Nevzat Onaran - Turan Dertli

Ferah Mah. Ferah Cad. 
Bulduk Sok. No: 1 
34692 Üsküdar/İstanbul

Yayın hayatının sekizinci yılındaki Birdirbir bir “eğlenceli din 
eğitimi ve kültürü dergisi”. “Eğlence” unsuru çocukları kendine 

muhatap almış bir yayın için hatırı sayılır bir farklılık.
Cıvıl cıvıl kapakla başlayan dostluk, onu eline alan çocuğu hiçbir sayfa-
da yalnız bırakmıyor,  dergi ve çocuk her sayfayı el ele dolaşıyor. 
Birdirbir duayla başlıyor, çocuklar Batuta ile yeryüzü mescidini ge-
ziyor, Hayat Bilgisi ile dinî bilgiler kazanıyor,  Hayta ve Cemşit’le 
gülüp eğleniyor, İcat Taci ile benzersiz projeler üzerinde düşünüyor, 
Zorbul Zehra ile birbirinden ilginç bulmacalar çözüyorlar. Her sayı-
da verilen ödüllü bulmaca ile de hem okuyucular kendilerini de-
ğerlendirme fırsatı buluyor, hem dergi ile okuyucu arasında sürekli 
iletişim kurulmuş oluyor. “Çeektiiim” sayfalarında ise bu iletişim 
“görünür” hâle geliyor. Okuyucular her ay farklı bir konu çerçe-
vesinde çekilmiş fotoğraflarıyla derginin sayfalarında yer alıyorlar.
Renklerin, resimlerin, oyunların, eğlenceli etkinliklerin ustaca kul-
lanılmış olması da dergiyi çocuklar için vazgeçilmez kılıyor. Birbir-
dir’in çocukların dünyasında yer etmesinin de asıl sebebi bu olsa 
gerek: Aynı âlemde iz sürüyorlar, aynı dili paylaşıyorlar.
Bu nasıl mı sağlanıyor? Dergi, işinde uzman bir kadro ile çalışıyor; 
ilahiyat ve pedagoji alanında uzman kişiler Birdirbir’e rehberlik 
ediyorlar. Bu da son derece titiz çalışan ekibi kuvvetlendiriyor. 
Birdirbir’in hem çocuğuna dinî eğitim verme kaygısı güden anne 
babalar, hem de dersini sevdirmeyi hedefleyen eğitimciler tarafın-
dan tercih edilmesini sağlıyor.
Yayın hayatına girdiğinden bu yana Birdirbir’i capcanlı kılan şey, 
onun hayatın içinde akıp gidiyor olması. O okurlarıyla kurduğu 
bağı, onların seslerine kulak vererek besliyor. 
Sonuç mu? Çocuklar dergiye yazdıkları mektuplarda “Sizinle çalış-
mak istiyoruz.” diyorlar.
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Cafcaf Mizah Dergisi
Üç Ayda Bir Çıkar, Süreli Yerel Yayın

 
Yeryüzü Doğal Sağlık 
Gıda Eğitim Kimya ve 

Yayıncılık İth İhr San Tic Ltd Şti

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü: 

Faruk Günindi

Yayın Danışmanı:
M. Asım Gültekin

Çizi İşleri Müdürü: 
Yusuf Kot

Grafik Tasarım: 
Bahadır Cevizci

Hukuk Danışmanı: 
Av. Ümida Dadaşbilge

Av. Cihad Gökdemir
Av. M. Şamil Arslan

Adres: 
Küplüce Mahallesi, Kervan Sokak, 

No:1/2 Üsküdar / İstanbul
Faks: (0216) 422 1266

Cafcaf Mizah Dergisi, Türkiye’de mizah dergileri içinde benzersiz bir yere sa-
hiptir. Türk mizah dergilerinin büyük bir çoğunluğu sol görüşü benimser. Bu 

dergiler genellikle her ne olursa olsun siyasal iktidara muhalif duruşa sahiptir. 
Ancak hâkim finans odaklarına ve vesayete karşı bir duruş sergilemezler. Bu 
yönüyle çoğu zaman bu dergilerin adalet duygusunu ve hakkı teslim etme has-
sasiyetini yitirdiğine tanık oluruz. 90’ların sonunda mizah dergileri çıplaklığı, 
cinselliği ve küfrü çokça mizah malzemesi olarak kullandı. “Kirli mizah” olarak 
tanımlanan bu usul özellikle yeniyetme gençler tarafından ilgiyle karşılandı ve 
ahlaken yıpranmalarına sebep oldu.

Cafcaf Mizah Dergisi, son 20 yılda çıkan ve çalışmalarında ahlaki kuralları 
gözeten en uzun soluklu dergidir. Mizah anlayışı, çıplaklık, cinsellik ve 
küfür içermediğinden yadırgandı ancak kendine özgü geniş bir okuyucu 
kitlesine ulaşmayı başardı. Birçok yönüyle diğer mizah dergilerinin önüne 
geçerek Türk mizah dergiciliğinde yeni ve benzersiz bir kulvar açtı.

Cafcaf’ta, alanlarının tanınmış birçok yazar yer alıyor. Çizerlerinin büyük 
kısmı Cafcaf Dergisi ile mizah dergiciliğine başlamıştır. Kendi içinde bir 
okul sayılan Cafcaf’ta üç kuşak birden mizah yapmaktadır. Bu çeşitli-
lik Cafcaf içeriğinin zenginleşmesini sağlar. Cafcaf, yıllarca takip edilen 
‘usta-çırak’ usulü ile çizer eğitimini de devam ettiriyor. Cafcaf Mizah 
Okulu’nda ve derginin amatör çizerler bölümü olan Müellefe-i Kulüb’te 
kendi tarzında çizerler yetiştiriyor. Şu anda Cafcaf amatörlerinin çıkardığı 
iki fanzin mizah dergisi bulunuyor.

Cafcaf Mizah Dergisi, 2007 yılında Genç Dergi’nin eki olarak 17 ay ya-
yınlandı. 10 Eylül 2008’de bağımsız olarak yayınlanmaya başladı. 15 
günlük, aylık ve üç aylık periyotlarla çıktı. Cafcaf çizerlerinden Yusuf Kot 
ve Faruk Günindi Eylül 2013’te Cafcaf Mizah Dergisi’ni devir aldı. Eylül 
2013 - Ocak 2014 tarihleri arasında aylık olarak yayınlandı. Ocak 2014 
itibariyle özellikle dağıtım şartlarından dolayı yeniden üç aylık periyoda 
dönme kararı verildi. Yeni Cafcaf, yeni mizanpajı, içeriği ve artan sayfa 
sayısı ile “hür tebessümün kalesi” olmaya devam ediyor.
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Gençliğin tamamına hitab etmek üzere yine MTTB’nin yayın or-
ganı olan Milli Gençlik’e paralel olarak ÇATI Dergisi, ilk olarak 

1975’de MTTB’nin 52. döneminde başkanlığını Hüseyin Öztürk’ün 
yaptığı Merkez Orta Öğretim Komitesi tarafından neşredilmeye 
başlamıştır. Hiçbir zaman para gazetelerinin seviyesine düşmeyen 
ÇATI Dergisi 1980’den önceki yayın hayatında MTTB’nin faaliyetle-
rini, mesajını ve mefküresini yurdun en ücra köşesine kadar en gü-
zel bir şekilde iletti. Sadece MTTB faaliyetleri değil MTTB dışındaki 
hadiseleri de gerektiği kadar değinen ÇATI Dergisi haber, yorum, 
aksiyon serisiyle yayın hayatına yıllar boyuca devam etti. Her şehir-
den üç muhabir ile çalışmalarını yapan ÇATI Dergisi’nin ilk baskısı 
3.000 olmuş, daha sonraki 10.000 baskı ise imkanlar nisbetinde 
tüm Türkiye’ye dağıtılmıştır. ÇATI, genç kalemleri değerlendirerek 
onlara yazma, yazabilme azmi ve şevki kazandırdı. Kazandırmaya 
devam ediyor!
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Adem Dönmez

Yayın Yönetim 
Cube Medya

Kreatif Direktör
Ahmet Ziya KAHRAMAN

Tasarım Uygulama
Siraceddin EL

YAYIN TÜRÜ
2 Aylık, Yerel, Süreli Yayın

GENEL MERKEZ
Sütlüce Mah. İmrahor Cd.

No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: 0212 222 04 06

Faks: 0212 210 50 82
Yıl: 22 Sayı: 64 - Mayıs 2014

Çerçeve Dergisi 1992 yılından günümüze aralıksız olarak yayın-
lanmaya devam eden bir ekonomi ve düşünce dergisidir. 

Günümüze kadar çok çeşitli konularda uzman kalemlerin görüşle-
rini iş dünyası, bürokratlar ve teknokratlar ile buluşturan çerçeve 
dergisi çok geniş bir yelpazede takip edilmektedir.
Öyle ki, birçok konuyu daha filizlenme aşamasındayken irdelemeye 
ve incelemeye başlayan Çerçeve Dergisi, kamuoyuna bir yol haritası 
çizme görevini de başarı ile üstlenmektedir.
1993 yılında “Piyasa Ekonomisi ve İslami Alternatifler” dosya ko-
nusu ile hazırladığı 5. Sayısı İslami Alternatifler ve finans kurumları 
konusunu dile getirmiştir. 
Bazı önemli sayılarımızın kapak konuları:
14. Sayı: “Globalleşme mi, Bloklaşma mı?”, Mayıs/Temmuz 1995
37. Sayı: “Eğitimde Vizyon Arayışı”, Aralık 2005
40. Sayı: “Kalkınma Yolunda Küresel Sermaye Ne Getiriyor?”, Eylül 
2006
45. Sayı: “Yeni Güç Dengesi: Enerji”, Şubat 2008
48. Sayı: “İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik İşbirliği”, Ekim 2008
58. Sayı: “Verimli Kalkınma İçin Finansal Perspektif”, Nisan 2012
59. Sayı: “Kentsel Dönüşüm”, Eylül 2012
60. Sayı: “Sosyal Sorumluluk ve İnsani Değerler”, Şubat 2013 
61. Sayı: “Avrupa’nın sistem Krizi” Mayıs 2013
62. Sayı: “Yüz yıl Sonra Balkanlar” Kasım 2013
63. Sayı “Afrika ve Ticari İlişkilerimiz. 
64. Sayı: “Daralan Global Ekonomi ve Çıkış Yolları”Nisan2014



Değirmen Dergisi, 2003 yılında çıkmaya başlarken bir grup in-
sanın düşünsel- edebi birikimlerini toplum ile paylaşma kay-

gısından hareket etmişti. Bu kaygıyı paylaşan ekibimiz ideolojik 
körlüklere mahkûm olmadan, entelektüel kibirden uzak, sözün ve 
düşüncenin onuruna sahip çıkmaya çalışan yapıdadır. 

Öncelikle yaşadığımız an içerisinde Türkiye ve dünyada gündem 
teşkil eden konularla ilgili, araştırma yapan, kafa yoran, Türk düşü-
nünün klasik saplantılarını taşımayan, marazi entelektüel öfkelere 
bulanmayan arkadaşlarımız önemli üretimlerde bulunmaktadırlar. 

Dosya Konularımız ve Özel Sayılarımız:

Manipülasyon, Sanalite, Mekânlarımız, Küreselleşme, Çatışma Kül-
türü, Barış Kültürü, Postmodernizm, İnsanımız, Gelecek, Mahalle, 
Oyun, Rüya, Beşir Ayvazoğlu, Sözlükler.

Şehir Özel Sayıları: İstanbul ve Diyarbakır Özel Sayıları.

Yüzyılın Birikimi Özel Sayıları: Türkiye’de yüzyıllık düşünce- ede-
biyat birikimini tartıştığımız sayılar her zaman referans olacak ve 
kitaplıklarda değişmez yerini koruyacaktır. 

Yüzyılın Kitapları, Yüzyılın Dergileri, Yüzyılın Filmleri ve hazırlan-
makta olan Yüzyılın Müzikleri sayıları yüzyıllık muhasebe imkânını 
vermektedir.

Yani, “Her Anlam Bir Değirmen Dergisi”dir.  
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Sahibi: Dergâh Yayınları A.Ş. adına
Asım Onur Erverdi

Yazı İşleri: Mustafa Kutlu
İdare ve yazışma adresi: Klodfarer Cad. 
Altan İş Merkezi Nu: 3/20 K: 1 34122 

Sultanahmet / İstanbul Tel: [0212] 518 
95 79-80

Abone ve satış yeri: Ana Basın Yayın 
Gıda İnş. Tic. A.Ş.

Molla Fenari Sok. Nu: 28 Yıldız Han 
Giriş Kat Cağaloğlu / İstanbul Tel: 
[0212] 526 99 41 (3 hat) Faks: 

[0212] 519 04 21

e-posta adresi :
bilgi@dergahyayinlari.com internet 

adresi :
www.dergahyayinlari.com

Düşünce, kültür ve edebiyatın göz ardı edildiği bir dönemde çıkan Dergâh 
edebiyat sanat kültür dergisi, aylık olarak Mart 1990’dan beri kesintisiz 
olarak yayımlanmaktadır. İlk sayıda koyduğu yayın ilkeleri çerçevesinde, 
belli bir seviyeyi hep korumaya çabalayarak yayınını sürdürmektedir.

Her ay sayfalarına yeni isimler, genç şair ve yazarlar giren dergi, bir nevi 
mektep olmuştur.

24 yıl önce başladığımız yolculuk devam ediyor...



21

Küresel İletişim Merkezi
Medya Yayıncılık
 
Bilgisayar ve İnternet 
Hizmetleri A.Ş  Adına 
Erhan Erken 
 
Yayın Danışmanı 
Asım Gültekin 

Yazı İşleri Müdürü
Mehmet Emre Ayhan

Yayın Koordinatörleri
Mehmet Erken
Ümit Aksoy 

DÜNYA BİZİM Haber portalı (www.dunyabizim.com), Ekim 
2008’den beri faaliyette olan ve kültür haberciliği yapan bir 

sitedir. Yayıncılıkta dört seneyi dolduran DÜNYA BİZİM, ülkemizde 
yayın yapan, kendine özel nitelikleriyle ilk ve tek uzun soluklu kül-
tür sitesidir. Dijital Dergimiz ise iki ayda bir çıkacak şekilde Mayıs 
2014’te yayın hayatına başlamıştır.
DÜNYA BİZİM, Dünyada ve Türkiye’de değerli, izzetli, Müslüman kimliği 
taşımaktan çekinmeyen kültür adamları, yazarlar, âlimler, şehidler, mü-
zik adamları, sinemacılar, şairler, mütefekkirler ile ilgili her türlü güzel 
gelişmeyi haberleştirmeyi kendine hedef olarak koymuştur.
Yayına başladığı andan bu yana, yaklaşık 1000 habercinin 
15.000’i aşkın özgün haber, röportaj ve soruşturması, habercile-
rinin isimleri ile sanal alemde pek de rastanılmayan bir titizlikle 
yayınlanmıştır. (İki katı metin de, yayın ilkelerine uymadığı gerek-
çesiyle geri çevrilmiş, yayınlanmamıştır.) Yayınlanacak haber me-
tinleri, sıkı bir editöryal incelemeden sonra, zengin bir görsellikle 
okura sunulmakta ve ilk defa DÜNYA BİZİM’de yayınlanmaktadır
DÜNYA BİZİM’de, “Önemli Adamlar”, “Baba Kitaplar”, “İyi Mü-
zikler”, “Konuşa Konuşa”, “Yeni Şeyler”, “İyi Haberler”, “Güzel 
Mekanlar”, “Tartışa Tartışa” gibi onlarca kategoride, dünyadan 
ve Türkiye’den, binlerce portre, kitap değinileri, müzik haberleri, 
röportajlar yayınlanmıştır. Ayrıca DÜNYA BİZİM kaynaklı videolar 
yayınlanmakta ve foto-galerilerle de içerik zenginleştirilmektedir
DÜNYA BİZİM portalamızda köşe yazarı bulunmamakta, kop-
yala-yapıştır habercilik yapılmamaktadır. İslam Medeniyetinin 
yaşayan değerleri ve simaları zengin bir şekilde gündeme getiril-
mektedir.
....
İşte DÜNYA BİZİM böyle bir şey demektir.
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Dil ve Edebiyat Dergisi
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Adına 

Sahibi
Ekrem Erdem

Genel Yayın Yönetmeni
Üzeyir İlbak

Editör
Hüseyin Altuntaş

dilveedebiyatdergisi@gmail.com
0212 581 69 12

Dil ve Edebiyat dergisi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği bünyesin-
de 2009 yılının Ocak ayında yayın hayatına başladı. 2014 yılının 
Mayıs ayı itibarıyla 65’inci sayısına ulaşan dergi her sayısında 
Mavera’dan Edebiyat’a, Diriliş ve Büyük Doğu’ya, oradan da Sebi-
lürreşad’a varmayı, böylece bu dergilerimizin temsil ettiği eskimez 
değerleri okurlarıyla buluşturmayı hedeflemektedir. 

 

Dil ve Edebiyat dergisi hedefleri doğrultusunda hazırladığı özel sa-
yılarla da edebiyatımızın beslendiği ana damarları yeni nesillere 
tanıtma gayreti içinde olmuştur. Dil ve Edebiyat dergisi 2012 yılı 
Kasım ayı 47’inci sayısında, 1976-1990 yılları arasında 163 sayı 
yayımlanan; İslam kültür ve medeniyetinin kodlarına bağlı kalarak 
Türk edebiyatında Anadolu’nun gerçek kimlik ve kişiliğini temsil 
etmiş olan Mavera dergisini özel sayı konusu yapmıştır. Mavera 
Dergisi Özel Sayısı’nda; Rasim Özdenören, Nazif Gürdoğan, Üzeyir 
İlbak, Mustafa Özçelik, Mehmet Atilla Maraş, Ömer Lekesiz, Atasoy 
Müftüoğlu, Hüseyin Yorulmaz, Mustafa Yürekli gibi isimlerin yazı 
ve söyleşileri ile Cahit Zarifoğlu’nun iki özel mektubu dergi sayfala-
rında yer almış, arşivlik değerde bir sayı hazırlanmaya çalışılmıştır.

 

Dil ve Edebiyat dergisi deneme, hikâye, şiir ve diğer edebî türlerde 
eserlerini yayımlatmak isteyen genç ediplere öncelik tanıyan bir 
yayın politikasıyla yoluna devam ederken, bu yolculuğuna eşlik 
etmeyi bütün edebiyat dostlarından beklemektedir.
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İstanbul Müftülüğü 2006 yılından itibaren görevlilere ve halka 
faydalı olacak eserler yayınlamaya başlamıştır. İlk eser, Kutlu 

Doğum haftası çerçevesinde Peygamber Efendimiz’e ithafen “İn-
sanlığın Tükenmeyen Ümidi Efendimiz’e” ismiyle neşredilmiştir. 
Müftülüğümüz 2007 yılından itibaren yayınlarını DİN ve HAYAT/
TDV İstanbul Müftülüğü Dergisi adı altında dört ayda bir ve her 
sayısı özel konularla hazırlanarak yayımlanan yarı akademik bir 
dergi olarak süreli yayın hâline getirmiştir.  2014 yılında İMAN 
dosyası ile 21. sayısını yayımlayan DİN ve HAYAT Dergisi’nin 
başlangıcından itibaren yayımladığı diğer sayılar ise sırasıyla şu 
başlıkları ihtiva etmektedir: HZ. MUHAMMED (s.a.v.), KUR’ÂN-I 
KERÎM, HAC, ÇEVRE, RAMAZAN, DEĞER, SEYAHAT, DİN GÖREVLİ-
LERİ, DİN VE ŞEHİR/İSTANBUL, İŞ AHLÂKI, KURBAN, AİLE, DİN VE 
DÜNYEVİLEŞME, SANAT, ŞİDDET, AHİRET, SPOR, ADALET, İFFET, 
CAMİ
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DÎVÂN: 
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 

Sahibi: 
Bilim ve Sanat Vakfı

Yazı İşleri Müdürü: 
Mustafa Özel

Editör: 
Mustafa Demiray

Grafik Tasarım: 
Salih Pulcu 

ISSN 1309 6834

Her dergi bir vicdan, bir yankı ve bir davettir. Bir medeniyetin vicdanı, bir 
zekâlar topluluğunun yankısı ve onurlu bir ortak duruşa davet.

Bugün İslâm dünyasının en önemli meselesi siyasî başarısızlık, askerî 
güç eksikliği veya ekonomik gerilik değil; süreklilik arzeden, tutarlı ve 
özgün bir ilmî gelenekten yoksunluktur. Meşrûluğunu böyle bir ge-
lenekten alan bir ilmî örneklik, sadece kendi medeniyetimizin değil, 
insanlığın temel meselelerine de çözüm getirebilir. 
Batı medeniyetinin kendini tekrara düştüğü bir uğrakta, sosyal bilimlerin 
kısırlaştırıcı kalıplarını aşan; sorgulayıcı ve yeniden kurucu çalışmalara bü-
yük ihtiyaç var. Batılı düşünürlerin çoğu, kendi medeniyetlerinin bunalımını 
küresel bunalım gibi görme yanılsaması içindeler. Paradigma kurucu büyük 
teoriler, yerlerini paradigma sürdürücü (ve siyasetin yedeğinde yürütülen) 
sosyal bilim disiplinlerine bırakmışa benziyor: Batı bilgi dünyası şerh ve 
hâşiye evresini yaşıyor.
Karşılaştırmalı ve displinlerarası bir yaklaşımı benimseyen Dîvân: 
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi bir yandan yerleşik gelenek(ler)le 
hesaplaşma, diğer yandan kendi özgün geleneğimizi ihyâ etme arayı-
şındadır. Batı düşüncesinin kavramsal, metodik ve teorik kalıpları yay-
gınlaşarak hâkim paradigma haline geldikçe, İslâm düşünce geleneği 
ciddi bir sarsıntı geçirmiş, karmaşık zihinlerin kesiştiği eklektik bu-
nalım alanları doğurmuştur. Bu bunalım, farklı gelenekleri derinden 
kavrayıp yeniden yorumlayabilen bir düşünce zenginliğiyle aşılabilir.
Çağdaş dünyada bilgi ile değer; değer ile siyaset ve ekonomi arasın-
daki bağlar koparılmıştır. Kalıcı bir dünya düzeni arayışı bu yüzden 
sonuçsuz kalmaktadır. İslâm düşünce geleneğinin yeni bir atılımla 
canlandırılması, sadece bizler için değil, bütün insanlık için hayatî 
önem taşıyor. Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, bu bilince sa-
hip ilim adamlarının birikimlerinin yoğrulduğu bir harman, zekâları-
nın yankılandığı bir kale, onurlu duruşlarının süslediği bir davetiyedir.
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, medeniyetimizin vicdanı 
olmaya taliptir.
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Genel Yayın Yönetmeni: Ayşe BAL
Yazı İşleri Müdürü: 
Nursena PANCAR
Görsel Yönetmen: Pınar AĞIRSOY
Sosyal medya hesaplarımız:
Twitter: @eskicidergi
Facebook: Eskici Dergi
Instagram: eskicidergi
Google+: Eskici Dergi
Ahsar: @eskicidergi
eskicidergi@gmail.com

Düşünce ve oluşum aşaması varlığından çok daha eskilere dayanan 
Eskici Dergi’nin nihayetini, somut olarak, 4 Şubat 2013 tarihinde 
e-dergi olarak ortaya koyduk. Amacımız hem duygulara hem kafalara 
eskilerin üslubuyla seslenmek. Bunun için de sloganımız “Yeni Kafa-
lara Eskimeyen Fikirler”.
Eskici Dergi her ayın 4’ünde eskicidergisi.com adresinde güncellenen 
bir internet dergisi. Bir buçuk yıllık yayın hayatımızda aylık çıkan bu 
sayılarımızın yanında 2 özel sayı daha çıkardık: Özel Gereksinimlilere 
Dair Özel Sayı ve Ramazan Özel Sayısı. Yoğun çaba ve emeğimiz so-
nucu çıkan bu sayılara bu yıl ve nasip olduğu takdirde gelecek yıllarda 
da yer vermek istiyoruz.
Derginin ana kadrosu üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Farklı şehir-
lerden aramıza katılan 140 kadar yazar arkadaşımızın metinlerine ve 
edebiyat ve kültür dünyamızda yeri olan isimlerle de sohbetlerimize 
her sayımızda yer veriyoruz.
Eskici Dergi olarak 2014 yılında, 1.yaşımızda, okurlarının karşısına 
aylık internet sayıları dışında bir de fanzin ile çıktık. 1 yıl içinde gelen 
yazılardan derlediğimiz ve bazı eklemeler de yaptığımız bu 19 yazı, 5 
şiir ve 2 röportaj ile matbu olmanın zevkine vardık. Yazılar arasında 
Zeki Bulduk ve Cahit Zarifoğlu’dan da birer sayfa bulunuyor.
 Geçtiğimiz ay içerisinde ‘nisan-cemaziyelahir’ olarak ikinci fanzinimi-
zi çıkarttık. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 20 ye yakın ilimizde 
okurlarımızla buluşturduk. Dergimizin temel kadrosu şu şekilde;
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Kahramanmaraş’ta yayınlanmaktadır.  Derginin iki dönemi vardır.  
Adana ve Kahramanmaraş. 

Derginin Kahramanmaraş’da da iki dönemi vardır.

Birinci dönemi Adana. Edebiyat Yaprağı olarak 1996’da tabldot 
boy tabir edilen ebatta 12 sayı Adana’da yayımlandı

Derginin 2. dönemi ise Kahramanmaraş. Bir Edebiyat Yaprağı 
olarak 2005 Kasım ayında 2. dönem ilk sayısı yayımlandı ve bu 
dönemde dergi normal dergi boyutunda Kahramanmaraş’ta 6 sayı 
yayımlandı.

Derginin üçüncü dönemi ise yine Kahramanmaraş’ta. Yeni Edebi-
yat Yaprağı olarak normal dergi boyutunda 2013 Kasım ayında 
ilk sayısı yayımlandı. Şu ana kadar dergi düzenli olarak 4. sayıya 
ulaştı.  

Yolculuğunu, Anadolu’nun yerli düşüncesinden beslenerek sürdür-
mektedir. 

Yeni edebiyat yaprağı
İki aylık sanat edebiyat kültür dergisi

Sahibi ve Genel 
Yayın Yönetmeni: 

Ali Haydar TUĞ

Dergide yazanlar:

ŞİİR-Abdurrahman ADIYAN /Arif EREN/
Ali Haydar TUĞ /Davut GÜNER/Hüseyin 

GÖK/İbrahim ERYİĞİT /İnci OKUMUŞ/
Hüseyin Burak US /Rana İslam DEĞİR-
MENCİ /Mehmet GEMCİ/Mehmet BAŞ /

Mehmet KAYA/Mustafa EMRE/ Murat 
SOYAK/Sibel KÖK / Nevzat KIRPINAR/

Sıddık ELBİSTANLI /Talip IŞIK/Tülay 
KOÇAK /Vedat GÜNEŞ /Yasin MORTAŞ /

Rüstem Ahmet GÖZÜBÜYÜK/ İbrahim 
ZARİFOĞLU

ÖYKÜ-Ali Kemal NACAROĞLU/Hasan 
EJDERHA/Mükerrem SAMALAR

GEZİ-Işıl Karaçor AKINCI 

DENEME-Levent MAZILIGÜNEY/Murat 
SOYAK /Mustafa OKUMUŞ/Nazan 

SAATÇİ /Nur Zelal CEYLAN /Yalçın YÜCEL 
/ Leyla AKGÜL

ARAŞTIRMA-ELEŞTİRİ

Ümit PARSIL
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Edebiyat Ortamı, 2008 Mart ayından itibaren 2 ayda bir yayın-
lanan bir edebiyat dergisidir. Şair Mustafa Aydoğan yönetiminde 
çıkan dergi, edebiyatı, özü metafizik olan bir üslup olarak algıla-
maktadır. Özellikle genç kuşağın yeni ve farklı arayışlarına mekan 
olma amacı gütmektedir. Şiirin, denemenin, eleştirinin bir dert ve 
dikkat meselesi olduğu noktasından hareketle yeni duyarlıklara 
yol açıcı dil kullanmayı tercih etmektedir. Yayınladığı şiir ve öykü 
yıllıklarıyla, düzenlediği edebiyat ödülleri ile edebiyatımıza önem-
li işaret taşları kazandırmaktadır.

Server Vakfı Adına Sahibi 
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürüv 
Mehmet Ali Bulut 
 
Yöneten 
Mustafa Aydoğan

Yayın Danışmanları 
Turan Karataş 
Sadık Yalsızuçanlar 
Gökhan Özcan

Yönetim ve Yazışma Adresi 
GMK Bulvarı No: 24/7 Kızılay ANKARA-
Telefon&Faks: 0312 229 82 44 
edebiyatortami@gmail.com
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Elifelif, 
Doğal ailelerin dergisi…
Elifelif,
Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin özenle saklandığı sandıkları açan,
Duvarda asılı kalmış Kur’an’ın örtüsünü yırtıp atan,
Dininin titizliğini ilmihâlde arayan,
Her asırda O’nu anan,
Modern dünyada helali bulma sıkıntısı taşıyan,
Ana baba duasından başka sermaye tanımayan,
“Allah bana yeter.” deyip sadece Rezzak olana dayanan,
Çeyizinde huzurdan başka bir şey bulunmayan,
El emeğiyle hayatını kotaran,
Bilmediğini Google’a değil annesine soranların dergisi…
Elifelif,
Sizin derginiz.
Lütfen aramıza hoş geliniz.
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Sahibi ve Sorumlusu: 

Hakan Arslanbenzer

Sürekli Yazı Kadrosu: Hakan Arslan-
benzer, Eren Safi, Ali Akyurt, Fazıl Baş, 
Melek Arslanbenzer, Hakan Kalkan, 
Murat Küçükçifci, Esma Güneş, Ayşenur 
Alper, Elyesa Koytak, Yunus Bilge Öz-
demir, Ömer Yalçınova, Ceylan Öztürk, 
Sadık Koç.

Yönetim Yeri: Mimar Sinan Mh. Çavuş-
dere Cd. 24/2 Üsküdar İstanbul

T: 216-201 27 25

E: fayrapper@gmail.com

W: fayrap.com

Hakan Arslanbenzer yönetiminde 2005 Eylülünden beri çıkan 
dergi şiir, hikaye ve eleştirinin yanı sıra kültürel yazılar da 
yayımlıyor. Derginin şiarı “Popülist Edebiyat Dergisi”.  Fayrap, 
1999-2004 yılları arasında yayımlanan ve Neo-Epik Şiir akımını 
başlatan Atlılar dergisinin devamı, ama tekrarı değil. Fayrap 
kadrosu Müslüman halkçı şairlerden, yazarlardan oluşuyor. Dergi 
şiir ve düşüncede geçmiş birikimi kullanmakla beraber bugünün 
Türkiye’sine ve insanına hitap edebilecek yeni bir halkçılığın 
imkanlarını soruşturuyor. Bu nedenle Fayrap’ın merkez – taşra, 
olgun nesil – genç nesil gibi ayrımları yok. Fayrap ekibi edebiyata 
sosyal veya ideolojik çevre prensipleriyle değil, geniş halk toplulu-
ğunun meselelerine ışık tutma hedefi çerçevesinde bakıyor. Dergi 
bu hedefe yaklaşabilen her esere sayfalarında yer verme gayretini 
sergiliyor. Fayrap, genç yazarlara kapısını daima açık tutan bir 
dergi. Derginin şiir yayımlatmak isteyen şair adaylarına getirdiği 
bir kural da var: Yazı yazmak. Şiirlerini Fayrap’ta yayımlatmak 
isteyenlerden eleştiri yazısı da talep ediliyor. Hikayede Fayrap’ın 
tercihi gerçekçi, somut vaka ve gerçek kişilere dayalı, açık seçik ve 
ferah metinlerden yana. Fayrap’ta çıkan eleştiri yazıları genellikle 
güncel edebiyata yönelik olmakla birlikte yer yer yakın veya uzak 
dönem Türk edebiyatı da eleştiri konusu olabiliyor. Düşünce ve 
kültürde ise dergi modern Türk düşüncesi, tarihte ve bugün Hane-
filik, sivil toplum-devlet ilişkileri gibi konulara ağırlık veriyor. 
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“Fiyaka” dergisi Batı Trakya’da 2013 yılında yayın hayatına baş-
layan düşünce ve edebiyat ağırlıklı bir yeryüzü dergisidir. Yuna-
nistan’da Türkçe olarak çıkmakta olan dergimiz, Batı Trakya’nın 
Gümülcine şehrinde genç bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. 
Rehber niteliğindeki dergi, okuma boşluğunu doldurmak, okuma 
ve yazma  şevkini ateşlemek adına heyecanla filizlenen genç di-
mağların eline bir meşale tutuşturmak niyeti ve gayreti içerisin-
dedir. 
Batı Trakya’da kimlik, aidiyet ve dil eksenli sacayağının temellerini 
sağlam kılmak adına önemli bir yerde duran dergi, algı kirliliğine, 
kafa karışıklığına, kimlik kargaşasına birebir çareler sunarak bir 
prototip üretmekten yoksun günümüz dünyasına, özelde ise kendi 
insanına sahih adreslerin kaynağını işaret etmek kaygısı güder. 
Beraber arayıp, beraber soru sormanın ehemmiyetine, samimiye-
tine, sanal alemlerin sağladığı elverişsiz ve sağlıksız ortamlardan, 
mürekkebin temas ve teneffüs edilebilir sıcak ve organik  ortamına 
kaçışı bir değer bilen dergidir Fiyaka.
Kendi menbaının ve anadilinin temerküz ettiği Türkiye’deki her 
türlü kıpırdanışa gözünü dikerek, buradaki şiirin ve tefekkürün 
izlerini  süren, tarassut mevkisinde nöbet bekleyen bir uçbeyi me-
sabesindedir.
Daha çok ayrıştırıcı ve yıkıcı vasıfları öne çıkaran değil, ortak insani 
değerler merkezinde birleyici ve yapıcı olana, vicdani olana vurgu 
yapan herkesle edebiyatı; bir düşü ya da düşünceyi paylaşmayı 
haysiyet meselesi bilir.  

İmtiyaz Sahibi : Hüseyin MEHMET
Genel Yayın Yönetmeni: Hüseyin 

MEHMET
Yayın Kurulu: Veysel Hüseyin, Oktay 

HAFUZ HALİL, Veysel BALCI, Bilal 
SARIMAHMUT

Grafik&Tasarım: Mustafa HACIOĞLU
E-Posta: fiyakadergisi@gmail.com

Sosyal Medya: www.fiyakadergisi.com
facebook.com/fiyakadergisi

twitter.com/fiyakadergisi
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Furkan Dergisi Künye

Sahibi ve Yazıişleri Müdürü: Ümit Elönü

Genel Yayın Yönetmeni: Saadeddin Us-
taosmanoğlu

Yayın Kurulu: Abdullah Özbek, Kerim 
Bozdağ, Mustafa Âşık, Mustafa Saka, 
Sinami Orhan

Adres: Atikali Mah. Nişanca Cad. Nişanca 
Aralığı Çıkmazı No: 3/ 1 Fatih-İstanbul

Telefon: (0212) 5343490

www.furkandergisi.com
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1995 yılında klâsik bir cemaat dergisi olarak yayımlanmaya baş-
layan Furkan Dergisi, 28 Şubat sürecine kadar bu çizgide yayınına 
devam etti. 28 Şubat sürecinde Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun 
derginin genel yayın yönetmenliğini üstlenmesiyle dergi ihtilâlci 
bir yayın organı hüviyetine büründü.
  
28 Şubat sürecinde fevkalade hızlı bir çıkış yapan derginin yazarla-
rından Hızır Ali Muradoğlu Hocaefendi, 1998 Mayıs’ında İsmaila-
ğa Camii içerisinde şehid edilirken aynı yılın son günlerinde Genel 
Yayın Yönetmeni Saadeddin Ustaosmanoğlu tutuklandı!

28 Şubat medyasının hedef göstermesiyle Furkan Dergisi 1999 
Kasım’ında mahkeme kararıyla kapatılırken, derginin Genel Yayın 
Yönetmeni Ustaosmanoğlu 18 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 
Dergi “Ruhu’l Furkan” adıyla yoluna devam etmek istedi ama ya-
yınlanan 2 sayının ardından 28 Şubat yargısı Ruhu’l Furkan’ı da 
kapadı.

Kanunların değişmesiyle 6 sene 9 ay bilfiil hapis yattıktan sonra 
2005’in dokuzuncu ayında tahliye olan Saadeddin Ustaosmanoğ-
lu’nun yönetiminde dergi 2006 senesinin başında Yeni Furkan is-
miyle yola yeniden revan oldu. 

2013 yılında Basın Savcılığı’na Furkan ismini tekrar kullanmak 
için yapılan başvurunun kabul edilmesiyle dergi Furkan ismiyle iki 
aylık yayın periyoduyla yayımlanmaya devam ediyor.
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Genç öncüler dergisi, Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi’nin toplumsal 
bilinç uyandırma amaçlı, fikir ve düşüncelerini genç nesillere aktararak, 
hareketin misyonunu benimsemiş, İslami dönüşüme öncülük ve önderlik 
edecek gençleri yetiştirerek, bayrağı onlara teslim etme çalışmalarını 
disipline etmeyi amaçlamaktadır.
   Genç Öncüler Dergisi, birikim sahibi olanların tecrübelerinin, yarınlara 
aktarılması ve İslami kimliği kuşanmış toplumların inşası, birlikte müca-
dele etmeyi ilke olarak benimsemiş gençlerin yetiştirilmesi ile mümkün 
olabileceğini bilen sorumluluk sahibi gençlerin yetiştirilmesi çalışmala-
rını yürütmektedir.
   Genç Öncüler Dergisi Kur’an’ı gereği gibi okumak, öğrenmek, anla-
mak, iman etmek, yaşamak, insanlara tebliğ edip öğretmek, açıklamak, 
Kur’an’a uygun bir hayatı yaşanılır kılması gerekir, şeklinde formüle 
edilen tarzı, gençler arasında yaygınlaştırmayı ilke edindiğini duyur-
maktadır.
   Genç Öncüler Dergisi, Modern ve seküler düşüncenin hedefleri arasında 
olan gençlerin kendilerine sunulan hayat tarzlarına karşı, İslami duyar-
lılıkları arttırılarak İslami kimliği kuşanmalarına yardımcı olmak, onları, 
toplumun ve yeryüzünün inşasında öncü ve önder yapmak amacıyla, 
genç öncüler adıyla bir araya getirmeye çalışmaktadır.
   Genç Öncüler Dergisi, yozlaşama ve bozulmayı eleştirir. Aynı zamanda 
umut vaad edici hakiki sözler söyler.
Genç Öncüler Dergisi gençlerin bilgi ve ilgilerine göre yazılmış,  İslami 
ve yerli yazılara yer vererek gençlere, mücadelenin sadece gençlik ve 
talebelik günlerinin işi gibi algılanmaması ve hayat boyu sürdürülmesi 
gereken bir gereklilik olduğu bilinci aşılamaktadır.
   Genç Öncüler Dergisi, 2003 yılından beri yoluna devam etmektedir. 
Daha nice on yıllara okuyucusu olan genç kardeşleri ile elele yürümeyi 
hedeflemektedir.
Selam ve dualarımızla!
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Sarsıcı dalgalar ile kaplı hayat okyanusunda, rotasız bir yelkenli 
misali savrulup duran gençliğe bir pusula olabilmek, maddiyat 
temelinde kurulmuş bir sistemin çarkına dişli olmayı bekleyen 
dimağları manevi alemin sonsuz kapılarına buyur edebilmek, sos-
yal medyanın yönlendirmeleri ile hayatını şekillendiren ve tarihin 
öznesi olmak yerine nesnesi olmayı kabullenmiş gençlerin kendi 
gündemlerini ve düşüncelerini oluşturarak söz söyleyebilmelerini 
sağlayabilmek hedefiyle yayın hayatına başlayan Genç Düşünce 
Dergisi ‘’Bir Dergiden Çok Ötesi’’ sloganı ile 4. Yılına girdiği bu 
yolda tüm birikimlerini gençliğe aktarma ve bir mektep olma ga-
yesindedir.
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Adımız GENÇ. Aylık olarak çıkan bir alan dergisiyiz. Genç olan her-
kese ulaşmak istiyoruz. Ama bizim gençten anladığımız biyolojik 
tasnifin biraz ötesinde. Biz genç dendiğinde, yüreğindeki gücün 
farkında olan, yüreği genç olanı anlıyoruz. Ümidini kaybetmemiş, 
gözlerindeki ışıltıyı hep korumuş, biraz muzip, biraz öfkeli, biraz 
muhalif, biraz ele avuca sığmaz, ama hep heyecanlı, hep dertli, 
yüreği kocaman, göğsünün orta yerinde atom reaktöründen daha 
muazzam bir güç taşıdığının farkında ve dahası bunun derdine 
düşmüş olan herkes genç ve bizden. Bizden ve bizim de kendisin-
den olduğumuz.
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Yetişkinliğe giden yolda, büyümenin ve arada kalmışlığın sancısını 
çekerken, hangimiz bir arkadaşa ihtiyaç duymadık ki? İşte Genç 
Okur dergisi, gençlere kendini tanımanın ve hayatı öğrenmenin 
kapılarını açıyor. Gençlerin ihtiyaç duydukları ve ilgilerini çeken pek 
çok alanda yepyeni bir bakış açısı sunuyor. Mizahî üslubu, eğlen-
celi testleri ve hareketli tasarımıyla ilkgençlik çağındaki gençlerin 
vazgeçilmezi olmaya adaylığını koyuyor. 
Tartışmaya girmeden, pergelin sabit ucunu değerlerimizde bıraka-
rak geniş bir daire çiziyor. Bu şekilde din, bilim, teknoloji, kültür, 
edebiyat, sağlık, psikoloji, giyim-kuşam gibi hayata ve insana dair 
pek çok alanı kapsayan bir içerikle okurlarının karşısına çıkıyor.
Dinimizce yetişkin sayılan gençleri yalnızca geleceğin değil bugü-
nün de teminatı olarak gören Genç Okur dergisi, gençlerin hayata 
değer katabilmesi için onları teşvik ediyor. Gençleri aile içinde 
tanımlayarak, onları iyi bir ailenin ve iyi bir toplumun gerekçesi 
olarak görüyor.
Bilginin üretim ve paylaşımının gigabaytlarla ifade edildiği günü-
müzde, sistemin taşıyıcısı kabul edilen gençlere güncel ve keyifli bir 
okuryazarlık serüveni sunuyor. Ekim 2013’te yayın hayatına baş-
layan Genç Okur dergisi, 44.000’lik tirajıyla yoluna devam ediyor.

Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü:  Mustafa Yıldız 

Editör: Müzeyyen Yıldız 

Redaktör:  Can Fırtına, Mehmet Fatih 
Çakır 

Yayın Kurulu:  Süleyman Danış, Emrullah 
Aslan, Gökhan Derin 

Görsel Yönetmen: Zülkarneyn Erdem 
Özsaray 

Çizer: Bahadır Dadak 

İletişim Adresi

www.gencokur.com.tr 
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facebook.com/gencokurdergisi 
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Ülkeye 28 Şubat travmasının hâkim olduğu 2000 yılının son çey-
reğinde, yaşananların oluşturduğu umutsuzluk havasını dağıtacak 
bir proje olarak ortaya çıktı Gerçek Hayat.  Amacı da buydu. Müslü-
man yüreklerin gönlüne su serpmek ve rehaveti ortadan kaldırmak. 
Hakan Albayrak ve Gökhan Özcan’ın kurduğu, 14. senesini doldur-
mak üzere olan Gerçek Hayat, bu ruhla ümmeti savunuyor; bütün 
farklılıkları zenginliğimiz olarak kabul ediyor.
Yayın hayatına atıldığı günden bu yana Gerçek Hayat bünyesinde 
olgunlaşan birçok yazar bugün Türkiye’nin önde gelen dergi ve 
gazetelerinde yazıyor. Yaptığı röportajlarla, hazırladığı dosyalar-
la hâlâ yokluğunda eksikliğinin hissedileceği bir dergi olduğunu 
göstermeye devam ediyor. Bu sebeple Gerçek Hayat’tan “bir okul” 
olarak bahsetmek, onu tanımlamak için yapılacak en doğru hare-
ket olacaktır. Gerçek Hayat Türkiye’de ve dünyada yaşanan olayları 
farklı bakış açılarıyla değerlendirdiği gibi, çeşitli konu başlıklarıyla 
edebiyattan sinemaya, sosyal medyadan spora kadar uzanan ge-
niş bir yelpazedeki ilgi alanlarıyla okuyucusuna zengin bir okuma 
olanağı da sunuyor.
Gerçek Hayat, yazarlarına neyi, nasıl yazmaları gerektiğini dikte 
etmeyen, onları kendilerini ifade etme hususunda serbest bırakan 
bir mecra aynı zamanda. Biliyoruz ki bu, günümüz medya orta-
mında sahip olunması güç bir nimet ve Gerçek Hayat yazarları ilk 
günden beri bu ayrıcalığa sahipler. Yaklaşık 14 senedir aralıksız 
olarak her hafta okuyucularıyla buluşabilmesindeki başarıyı biraz 
da buna borçlu galiba.

Gerçek Hayat; barışçı, özgürlükçü ve duruş sahibi bir dergi.
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Gezgin, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın farklı coğrafya-
ları hakkında projeler üreten, genç ekibi ile geleceğe işaretler 
bırakan bir anlayışa sahip. Okurları için derinlikli bir ‘gezi ev-
reni’ kuran Gezgin, fotoğrafın anlatım dilini bir üst dil ola-
rak kullanarak bir albüm niteliği taşıma özelliğine de sahip. 
‘Dünyada görülecek daha çok yer var!’ sloganı ile yoldayız. 
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Helal bir yaşam helal lokmasız olamaz!..
(Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştır-
maları Derneği Dergisi )
GİMDES Dergisi helal yaşam ve helal lokma için hazırlanmıştır.
GİMDES Dergisi Helal ve sağlıklı gıda tüketim hassasiyeti gösteren 
okurlarına iki ayda bir hizmet vermektedir.
Yüzyılın modern insanının helal lokma ve helal tüketimine giden 
yolunu aydınlatmaya devam GİMDES dergisi Helal Lokma, Helal 
Gıda ve Helal Tüketim Bilinci ’’ misyonu ile yayın hayatını sürdür-
mektedir.
GİMDES Dergisi; incelediği konular ise şöyledir; 
 ’’Dünyada ve Türkiye’de Helal Gıda Arayışı, Can (Ruh) Boğazdan 
Gelir, Çocuk Eğitiminde Helal Lokmanın Önemi, Sağlıkta Helal-
lik Sorunu, Helal Gıdada Annenin Önemi, Kozmetiklerde Helal 
- Haram, GDO ’lu Ürünlerle Bütün İnsanlığın Başı Dertte’’, Katkı 
maddelerine Gerçekten İhtiyacımız Var mı? GİMDES Helal Sertifi-
kalı Tavuk nedir? vb. konuları ülkemizde ilk defa dergi içeriğinde 
gündeme getirmiştir.
GİMDES Dergisi, helal lokma, helal tüketim ve helal bir yaşama 
giden yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Ümmet-i Mu-
hammed bir gün Helal lokmanın huzurunu mutlaka duyacaktır 
diye ümit etmekteyiz.    
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Künye bilgilerine göre; Kurucular: 
Ökkeş Karakiprik-Helim Dur. Editör, 
yayın yönetmeni, falan filan: Helim 
Dur. Sahibi: okumayı bilenler, yayın 

kurulu: kalem tutanlar. Ayrıca aslı 
varsa Arif Bilge danışmanlık yapıyor. 

Derginin adresi şöyle: Hayret Dağı, Soru 
Yolu, Sabır Mağarası, Erdemli Mersin 

haykiridergisi33@gmail.com 

h-aykırı bir lisenin bahçesinde doğdu. Aynı üniversiteden mezun, 
Ökkeş Karakiprik okul müdürü, Helim Dur edebiyat öğretmeni olarak, 
günün birinde Erdemli Lisesi’nde karşılaşınca geçmişi hatırladılar. 
Söz, doksanlı yıllarda Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü 
merkezli, ses getiren bir fanzin olarak Aykırı Edebiyat’a gelince 
heyecan duyuldu. Benzer bir derginin çıkarılması hususunda; Ökkeş 
Karakiprik’in ısrarları, Helim Dur’un itirazları arasında karar verildi 
ve h-aykırı ismi yazıldı. h-aykırı; Kasım 2011’de “Haykırıyoruz: Sus 
Ey Gürültü!” diyerek başladı söze. Öğrencileri okumaya, yazmaya 
teşvik niyetiyle bir okul yayını olarak çıktı. 3.sayıda okul duvarından 
“nizami şekilde” atladı. 5.sayı itibariyle okulla ilişiğini kesip şehir 
dışına çıktı. İlk iki sayısında A4, sonrasında A3 boyutundaki h-aykırı; 
fotokopi usulüyle çoğaltılıp üçe katlanarak şekilleniyor. İlk dört sayı 
tamamen kalemle yazıldı, sonrakilerde bilgisayar yazısı kullanıldı. 
Ancak her sayıda kalemin kağıda dokunması ihmal edilmiyor.  Canlı, 
dinamik, sorgulayıcı, mizahi, düşündürücü, dikkat çekici bir tarz 
deneyen h-aykırı; bunu sağlamak için mümkün olan yolları, tekniği 
ve dili kullanmaya gayret ediyor. Kimlik beyanı mahiyetindeki kün-
yesinde; farklı sayılara göre değişen ifadeler, isimler, ilkeler, adresler 
geçiyor. Ayrıca sayfaların değişik noktalarındaki çarpıcı notlarla 
kendini tanımlaması önemli bir ayrıntı.   h-aykırı: kurtlar vadisinde 
otlayan kuzuların sessizliğini bozan, itfaiyenin takviye güç isteğinde 
bulunduğu, kafa karışıklığına ve yüz kırışıklığına yol açan, diriliş’e 
inanan, mevsim normallerine uymayan, size özel formülüyle cildinizi 
gençleştiren, ağzınızın tadını kaçıran bir dergi… İlkelerinden bazı-
larına göre; öncüleri ve üstatları taklit edebilir, şekli değişebilir ama 
ruhu asla, popüler enfeksiyonlara karşı tedbirlidir, inanmadığı hiçbir 
koroya katılmaz, vakti geldiğinde ölür… Bulabileceğiniz bazı adres-
ler: bazı nöbetçi eczaneler, o ağacın altı, diri ozanlar derneği, şehrin 
öbür ucu, içinde kitap olan kitabevleri, çay ocakları, yolun sonu… 
h-aykırıseslerkorosununkapanışmesajı: kafanızınayarlarıylaoynama-
yınlütfenosinyalleribizgönderiyoruz!
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www.haksozhaber.net 

0212 524 10 28 
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Haksöz, 1991 yılından bu yana İstanbul’da aylık olarak yayınlanan; 
yerel ve küresel cahiliyeye karşı direnmeyi, İslami uyanışı ve daya-
nışmayı yükseltmeyi; Kur’an ümmetinin yeniden inşası için İslam 
akaidinde, Muhammedi Sünnet anlayışında, fıkıh ve kelam konu-
larında, tebliğ ve mücadele metodunda Kur’an nimetini merkeziliğe 
taşımayı; bilgi-inanç-eylem bütünlüğünde şahidliği önceleyen bir 
yayın organıdır. 

Haksöz dergisi, kendisini çağdaş İslami ihya ve öze dönüş hareke-
tinin bir parçası olarak görür; son dönem ıslah önderlerinin taşıdığı 
ıslah çizgisini arınarak geliştirmeye çalışan, kendini vahiy merkezli 
olarak yenileyerek İslami mücadeleyi geleceğe taşımak, modelleşmek 
ve kitleleşmek isteyen  bir çizgi takip etmektedir.

Modernist ve gelenekçi İslami duyarlılıklardan farklı olarak İslam’ın 
temel kaynağı olan Kur›an’ın rehberliğinin ve Kur’an’ın bildirdiği 
hükümleri en güzel şekilde uygulayan Muhammedi Sünnet’in ortaya 
koyduğu ölçülerin, sabiteler ve değişkenler boyutuyla anlaşılmasının 
gerekliliğini savunur.

Müslüman topluluğun yeniden Kur’an’da tarif edilen canlılığını ka-
zanması için öncelikle dine sonradan eklenen gelenekçi ve modernist 
unsurlardan uzaklaşılması ve öze dönüş hareketinin tamamlanmasını 
zorunlu görür. Haksöz çizgisine göre, bu süreç salt akademik ve usûli 
bir tartışma olmamalıdır; tefekküh ve tenzih algısı tüm Resuller gibi 
hayatın içinde her türlü zulme, şirke, cahiliyeye karşı ve tarihi-top-
lumsal gerçekler içinde şekillenmeli; mücadele içinde kazanılmalıdır. 
Bu anlamıyla fikri, siyasi, askeri her türlü sömürgeciliğe ve vesayete 
karşı çıkılır; bir yandan da tedrici/merhaleci bir dönüşüm için toplum-
da fikri ve siyasi ıslah/köklü değişim için şahitliği üstlenen çabalar 
içinde olunur.
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Bismillâhirrahmânirrahîm 
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Güzel sözü öven Allah’ın 
kulu ve elçisine salât-ü selam olsun. 
İlk Söz 
Birçok süreli-süresiz, matbu veya sanal yayın, hali hazırda üreti-
lirken, ne diye yeni bir dergi çıkarmaya kalkıştık önce bunu açık-
layalım; bizler yazıyı, yaşamaktan sonra gelen bir eylem olarak 
görüyoruz. Vaaz vermiyoruz, cemaat kurmuyoruz. Altı üstü dergi 
çıkıyoruz. Bazen mizah edeceğiz, bazen ciddi olacağız. Birlikte 
gülüp birlikte ağlayacağız. Hüznü ve umudu hep yüreklerde diri 
tutmaya gayret edeceğiz. Bu halde yazacaklarımızın da yaşa-
dıklarımızdan öne gelen eserler olmasını istiyoruz. Biliyoruz ki 
bidayeti olanın nihayeti olur, bu anlayışla arkamızda hoş bir seda 
bırakabilmek adına yazmayı ve sizlerle paylaşmayı arzu ediyoruz.  
Aktardıklarımızın ilk talebesi olarak kendimizi görmekteyiz.  
Şiirde duruşumuz üstadın deyişiyle; “Şiirim dediğim şey diğer 
insanların da şiir dedikleri şey olmalıydı.”*  
Şiir insani değerlerden, ölümsüz özlerden, yaşam koşullarından, 
çağını yansıtmaktan bahseder. Şiiri duyumsanan ve düşünen 
bir çağın sesi olarak görüyor ‘anlamsız şiir’ nitelemesinden de 
kaçınıyoruz.  
“şiirde geçerli olan mantık ancak şiir okurken ne olduğu bilinebi-
len bir durumdur.”* 
Hikâye-Öykü-Masal-Fıkra gibi türlerde ise kültür emperyalizmine 
ve ideoloji faşizmine karşı, kadim geleneğin yanında olduğumuzu 
göstermeye çalışıyoruz. Ölümü dahi öz benliğimizden uzaklaştıran 
dünyevileşmeye karşı bir duruş sergileme gayretinde olacağız. 
Ve yolumuza “ıhlamurlar çiçek açtığı zaman” çıkmış bulunmakta-
yız. Allah celle celaluhu bizleri utandırmasın. Amin.

Dergimizin abisi Gürsel Tanrıverdi Genel 
Yayın Yönetmenliğini yürütmektedir. 

Mustafa Esat Bal’ın editörlüğü üstlendi-
ği dergide daha önceleri 5-6 sayı kadar 

Düş İzleri Dergisi’ni çıkartan M. Taha 
İnci ve halen yayınlanmakta olan Fun-

damenta Dergisi’nin eski editörü Ahmed 
Musab yayın kurulunun baş isimleridir. 

Dergimizde şiir ve denemelerin yanı 
sıra hikaye ve inceleme yazıları da 

yer almaktadır. Gelecek sayılarda çok 
özel röportajlar, gündeme dair fikir ve 

aksiyon yazıları yer alacaktır. 

İMTİYAZ SAHİBİ

AHMED MUSAB SUBAŞI

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

GÜRSEL TANRIVERDİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

AHMED MUSAB SUBAŞI

EDİTÖR

MUSTAFA ESAT BAL

YAYIN KURULU

M. TAHA İNCİ

M. NAZIM DAĞLI

GÜRSEL TANRIVERDİ

MUSTAFA ESAT BAL

AHMED MUSAB

facebook :  www.facebook.com/
HavsalaDergi

Twitter: twitter.com/HavsalaDergi

Web Site:  www.havsaladergi.com
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Sinemayla düşünen ve düşünmek isteyenlerin buluştuğu bir 
platform olma hedefini taşıyan Hayal Perdesi, sinemanın teorik 
ve pratik alanının birbirinden çok da ayrılamayacağı kanaatini 
taşıyan, hem yazan hem de film üreten bir topluluğun ortak 
çabasının adıdır.

Hayal Perdesi’nin ilk adımları Bilim ve Sanat Vakfı çatısı altında 
2001 yılında İhsan Kabil önderliğindeki sinema atölyelerinde 
atılır. Daha sonra devam eden film izleme ve tartışma etkinlikleri, 
senaryo ve film yapımı gibi değişik atölye çalışmalarıyla her yıl 
artarak gelişir. Sinema zemininde yürüttükleri tartışmaların kayda 
alınmasıv gerektiği düşüncesi 2003 tarihinde grup üyelerine 
fanzin çıkarma fikrini verir. Böylece isimsiz bir şekilde ilk sayı 
çıkarılır. Belirli bir periyot gözetmeksizin çıkarılan fanzin, dördün-
cü sayıdan sonra Hayal Perdesi adıyla yoluna devam eder. On üç 
sayılık fanzin geçmişinden sonra 15 Ocak 2010 itibariyle e-dergi 
olarak profesyonel bir mecraa adım atan Hayal Perdesi Sinema 
Dergisi, yakın bir zaman diliminde matbu olarak da okuyucularıy-
la buluşmayı hedeflemektedir. 

Eskinin fanzini şimdinin sinema dergisi Hayal Perdesi, hem teorik 
hem de pratik alanda özgün ve yetkin bir dilin peşinde koşmak-
tadır.

YAYIN YÖNETMENİ

Celil CİVAN

YAYIN YÖNETMENİ YARDIMCISI

Aybala Hilâl YÜKSEL

BÖLÜM EDİTÖRLERİ

Vizyon: Tuba DENİZ

Perspektif: Cihat ARINÇ

Belgesel Odası: Esra BULUT

Türk Sineması Araştırmaları:Esra TİCE 
YILDIRIM

Kısa-ca: Zeynep Merve UYGUN

Kamera Arkası-Sinefil: Ayşe PAY

Neden Film Seyrediyoruz: Murat PAY

Keşif: Barış SAYDAM

DiziKritik: Hilal TURAN

GRAFİK: Fatma EFE

WEB SORUMLUSU: İbrahim Erbaş
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Hüküm; hayatın fikir ve aksiyon cephesinde durarak ulemayı 
umur-u dünyaya müdahil olmaya, tepetaklak olmuş ehramı 
yeniden temelleri üzerine oturtmaya davet eder. İslamcıya da, 
İslam’ın varlığından rahatsız olan küfür yobazına da, muazzez 
Müslümana da ayrı ayrı beyanda bulunur. İslam nazarıyla neyin 
nasıl olması gerektiğini anlatır. İslamcıların oluşturduğu “kayıtsız 
yaşam alanı” nı sorgular. İdeolojilerin sorun ürettiği, sistemlerin 
sarsıldığı, İslamcıların farklı zarflar içerisinde “İslam” diye onun 
bunun yorumunu arz ettiği bir zamanda “sadece İslam, yeniden 
İslam” der. Allah resulünün genel hatlarıyla tayin ettiği, müçtehit 
imamların ise tedvin ve tafsil ettiği İslam’ı anlatır. Her şeyin 
değişebileceğini fakat hükmün asla değişmeyeceğini ilan eder.

Dergi Adı: HÜKÜM DERGİSİ

Yetkili Kişi: Seyit Aslan

Tel: 05446227282

Mail: seyit.aslann@gmail.com

Künye: (Hüküm Dergisi) Aylık İlim, Fikir 
ve Hareket Dergisi
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HAYAL TRENİ SİRKECİ GARINDA GÖRÜLDÜ

Dokuz yıldır Bayrampaşa’da çocuklar tarafından çıkarılan bir dergi 
var. Adı Hayal Treni. Sahipliğini Belediye başkanının üstlendiği 
derginin Genel Koordinatörlüğünü Erhan Erken, Yayın Koordinatör-
lüğünü Ahmet Mercan ve görsel hazırlığını Sıdıka Dağlı yapıyor. 

İki ayda bir yayımlanan dergiyi, üçüncü sınıftan sekinci sınıfa 
kadar değişik yaşlarda Bilgi Merkezi Edebiyat-Basın-Yayın Kulübü 
öğrencileri hazırlıyor. Aynı zamanda yazarlık yolunda A.Mercan 
yönetiminde mesafe alıyorlar. 

Dergide ayrıca Nazmiye Kaya Bilgi Evi, Altıntepsi Bilgi Evi ve yeni 
açılan Kartaltepe Bilgi Evi öğrencilerinin ürünleri “Vagon” olarak 
eklenmiş. 

Hayal Treni dört renk çıkıyor ve büyükler sadece işçilik olarak 
dergiye katkı sunabiliyor. Masal, şiir, hikaye, mizah alanında 
yazılardan oluşan dergi, çocuklar tarafından çocuklar için hazırla-
nan yayın olma özelliği taşıyor. 

Jenerik: Bayrampaşa Belediyesi Adına 
Sahibi: Atila AYDINER

HAZIRLAYANLAR: Hayal Treni Ede-
biyat-Basın-Yayın Kulübü ürünleri, 
bilgi evlerinin yazıları, kulüp haberleri, 
röporlajlar, faaliyetler ve kulüplerimizin 
katkılarıyla sefere çıkmaktadır. 

Bütün kulüplerimiz 3.4.5.6.7 ve 8. Sınıf 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Dosya-
larımız büyüklerimizin erişemeyeceği 
yerdedir. 

Grafik: Sıdıka Dağlı 

Bayrampaşa Bilgi Merkezi: ismetpaşa 
Mah. Güven Sk. No:1 Bayrampaşa 
İstanbul

Tel: (212) 544 12 72

www.bayrampasabilgimerkezi.com

twitter/bilgimerkeziyiz

facebook/bayrampasabilgimerkezi
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Bir Projenin Adıdır Hece

HECE, aylık edebiyat dergisi olarak 15 Ocak 1997’den beri Anka-
ra’da yayınını sürdürüyor. Adını Yunus Emre’nin “Başları ucunda 
hece taşları/Ne söylerler ne bir haber verirler” dizelerindeki ‘hece’ 
sözcüğünün kullanımıyla; hece’nin birliktelik ve işlevsellik boyutu 
taşımasından alan dergi, Türkçe’nin kültürel ve düşünsel mirasını 
birlikte solumanın, duygu ve ifade ortaklığıyla birlikte esenlik ara-
yışının sonucu olarak doğmuştur. Yirmi beşinci sayısına kadar her 
ayın on beşinde yayımlanan HECE, bu sayısından sonra her ayın 
birinde kitapçılara ulaştırılmıştır. Her ay yepyeni şiirler, öyküler, 
denemeler, eleştiriler, değiniler, incelemeler, söyleşiler, kitap ta-
nıtımları; kültürel, sanatsal ve düşünsel metinlerle amatör bir ruh 
ve fakat profesyonel bir şekil ile okurunun dikkatine sunulmaya 
çalışıyor. Türkçe’de belki de uzun yıllar eskimeyecek olan şiirlerin, 
öykülerin, denemelerin, değerlendirme ve değinilerin HECE’de 
doğuşu bize yeterince heyecan verici ve doyurucu geliyor. Her yeni 
sayısıyla aynı doğum heyecanını tekrar tekrar yaşamak tüm zorluk 
ve yorgunluklarımızı unutturmaya yetiyor. Her çıkan sayısıyla 
daha güzel, daha düzeyli ve daha titiz olmaya özen gösteren 
HECE, her sayıda değişik yazar ve şairlerin katılımıyla geniş bir 
okur ve sanatçıyı sayfalarında buluşturuyor. Dergi, şimdiye değin 
yayımladığı pek çok dosyanın yanı sıra, özel sayılarla da Türk 
edebiyatında öykü ve şiir v.s türünün dökümünü yapmaya çalış-
mıştır. Bundan sonra da yayımlayacağı dosya ve özel sayılarla 
çıtayı daha da yükseltecektir. HECE’nin dergi çalışmaları sürerken 
bir yandan da HECE YAYINLARI’nın kitap çalışmaları sürmüş ve 
şimdiye dek öykü, şiir, deneme, anı, inceleme türlerinde pek çok 
kitap yayımlanmıştır. Kitap yayımlarımız genişleyen yelpazesiyle 
sürecektir. Yepyeni HECE sayılarında, dosyalarda, özel sayılarda 
ve kitaplarda buluşmak dileğiyle...

HECE Yayıncılık Ltd. Şti. Adına Sahibi: 
Ömer Faruk ERGEZEN

Yazı İşleri Müdürü:

İbrahim ÇELİK

Yayın Yönetmeni:

Hüseyin SU

Yönetim Yeri:

Konur Sk. No:39 / 1 Kızılay / ANKARA

Yazışma:

P.K. Yenişehir / ANKARA

Tel:

(0312) 419 69 13

(0312) 419 69 14

İnternet Adresi:

www.hece.com.tr

e-posta:

hece@hece.com.tr
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İMTİYAZ SAHİBİ

TEKDER - Teknik Elemanlar Derneği 
Adına Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Kurşun

EDİTÖR

Fatih Kafalı

YAYIN SEKRETERİ

Ümit Güneş

TASARIM

Melek Elçin Gımzal

İLETİŞİM ADRESİ

Adres: Oğuzhan Cd. Oğuzhan Apt. 
No:17 Kat:5 Fındıkzade, Fatih / İstanbul

Telefon: +90 212 5320375

Fax: +90 212 5331781

E-Posta: hendesedergi@gmail.com

Web: www.hendesedergisi.com

Twitter: @hendesedergisi

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) uhdesinde çıkartılan Hendese, 
Türkiye’de mühendislere ve alan dışından gelen okurlara hitap 
eden, uzun soluklu bir dergi olma niyetiyle 2013 yılında yayın 
hayatına merhaba demiştir.

Peki, biz kimiz?

1987’de kurulan derneğimiz, ülkemizdeki tüm teknik elemanları 
bir çatı altında toplamayı amaçlayan ve tüm hedef ve faaliyetle-
rinde insana hizmet anlayışını benimseyen bir sivil toplum örgütü-
dür. Vizyonunu bilim ve teknolojiyi insanlığa tehdit unsuru olarak 
değil, insanlığın refahını sağlayan hizmetleri meydana getirecek 
hale dönüştürme olarak belirlemiştir. Bu dönüşümü sağlamanın 
yollarından birisi de elde ettiği bu birikimi “Hendese” aracılığıyla 
sizlerle paylaşmaktır.

Niçin Hendese? 

“Mühendis” kelimesi Arapça kökenli bir isimdir ve kökünde “hen-
dese” kelimesi bulunmaktadır. Hendese “geometri” demektir. 
Hendesenin anlamı düşünüldüğünde Mühendis’e “geometri ile 
uğraşan” da denilebilir. 

Çoğunluğu ‘geometri ile uğraşan’ insanların bulunduğu bir çatı al-
tında, bu dergiye en uygun ismin “Hendese” olacağını düşündük. 
Hendese dergisi şimdiye dek “Şehir ve Medeniyet”, “Bilim Tarih 
ve Felsefesi” ve “Şehir ve İnsan” kapak konularını hazırladı.

Hz. Peygamber (sav) Allah’ın yüceliğini, ”Allah güzeldir ve güzeli 
sever” şeklinde anlatır. Biz de Hz. Peygamberin (sav) yolundan 
giderek “Hendese” aracılığıyla güzeli aramaya, bulduğumuz tüm 
güzellikleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. 

“Aramakla bulunmaz, bulanlar ancak arayanlardır.”
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Hijron Dergisi 2013 yılında İsveç’te çıkmaya başladı. Fakat 
planladığı periyotta devam edemedi. Daha sonra 2014 Nisanında 
Türkiye’de tekrar yayına başladı. 

Dergide Tefsir, Hadis, çocuklara ve kadınlara yönelik sayfalar, tıp, 
tarih, İslam tarihi, siret, aile ve cemiyyet, İslam kültürü, günümüz 
Müslümanlarının problemleri, misyonerler, muhacirler ve mülteci-
lerin hayatları konu edilmektedir. 

Belli başlı yazarları Rahmatullah Danıyar, Ahmad Muhammad, 
Abu Muslım, Gülnara Halilova, Rano Rahmonberdi’dir.

Sahibi İşveç›te yaşıyor. Abdülhamid 
Raimov 

Türkiye adres: İstanbul/Pendik/Kaynar-
ca/ Çamçeşme Mah/ İlkbahar Sk. No:12

İsveç Adres: Stangholbacken 61 Farberg 
Stockholm Sverige

hijron.info@gmail.com 

Web sitesi: www.hijron.se

Tel +90-535-787-59-88

hıjron.ınfo@gmail.com. 

Tel +90-535-787-59-88
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İzafi dergisinin dağıtım noktaları şöyle;
İstanbul; Kadıköy ve Taksim Mephisto, 
Pandora, Robinson Crusoe ve Aslıhan 
Pasajında Kibrit sahaf, Bostancı: 
Gergedan Kitapevi

İzmir; Pan ve Yakın kitabevlerinde,
Ankara; İmge, Turhan ve Tayfa Kitap 
Kafe.

Ayrıca okuyucular  izafiedebiyat@
gmail.com adresinden dergi talebinde 
bulunabilir.

İmtiyaz Sahibi: 
Ökkeş Koska

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü: 
Mustafa Orman

Yayın Kurulu: 
Sultan Komut, Şenay Tanrıvermiş, Onur 
Koçyiğit

2011 Nisan ayında yayın hayatına başlayan İzafi dergisi en son 13. 
sayısı ile okuyucuya merhaba dedi. Kurulduğu günden 2014’e kadar 2 
ayda bir yayınlanan İzafi, dergiciliğin zorlukları nedeni ile 3 ayda bir 
çıkmaya başladı. 

“Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere 
kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir?” 
İzafi dergisinin ilk sayısının tanıtım metni bu kelimelerle başladı. İsmin-
den de çıkarılacağı üzere İzafi dergisi her kesime kapıları açık olan bir 
yayın, genç kalemleri ve usta isimleri bir arada bulmak mümkün. İzafi 
dergisine dine, ırka, kişilik haklarına saldırı yapmaksızın herkes yazı 
gönderebilir, belli bir edebi çıtayı aşmış olması da yayın kurulu ekibinin 
vereceği kararda etkili.

Her sayısında, edebiyatın güçlü isimlerinin yayın hayatını ve  farklı edebi 
konuları dosya olarak çalışan İzafi dergisi bu konuda kendinden söz 
ettirmeyi başarıyor.

Etnik edebiyat ve öteki edebiyat başlıkları altında farklı dillerde şiirlere 
ve yazılara yer vererek, azınlıkların konuştuğu dilleri yaşatmaya vesile 
olmaya ve bu vatandaşların edebiyat ihtiyaçlarına cevap vermeye 
çalışmaktadır.

İzafi dergisi edebiyata ve özellikle de dergiciliğe ilginin az olduğu bu 
çağda, büyük bir özveri ile yayın hayatını sürdürmekte azimli.
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İki aylık İslami ilimler e-dergisi olan İlim, Daru’l-İlim Akademisi 
tarafından yayına hazırlanıyor. İnternet üzerinden, ücretsiz olarak 
okura ulaşan akademik derginin tüm makaleleri ilimdergisi.
com adresinde yer alıyor. Darul İlim Akademisi hocalarının yoğun-
lukta olduğu yazar kadrosu, farklı ilahiyatlardan alanında müte-
hassıs akademisyenleri de kapsıyor. Kasım 2012’de davet dergisi 
formatıyla yayın hayatına başlayan ve 12. sayıdan itibaren İslami 
ilimler talebe ve araştırmacılarına dönük bir çizgiye yönelen 
İlim dergisi, her sayı farklı bir temel konuyu kapağına taşıyor ve 
girizgahta çeşitli mutahassısların kısa soruşturmalara verdikleri 
cevaplara yer veriyor.
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2012 yılının Eylül ayında yayın hayatına başlayan İlim ve İrfan 
dergisi, aklın yolu olan ilmi ve kalbin yolu olan irfanı aynı hikmet 
dairesinde görüyor, anlıyor ve anlatıyor. Dergi, ismindeki iki 
hayati kavrama yaslanarak yola çıktı ve çizgisini muhafaza ederek 
yoluna devam ediyor. Yol boyunca bu iki kavramın gücüne ve 
maneviyatına sığınan dergi aynı zamanda bu kavramların taşıdığı 
tarihi misyonu da sahipleniyor. Dergi, irfana götürmeyen ilmin sığ 
ve ruhsuz, ilme dayanmayan irfanın da köksüz ve zayıf olduğunu 
her fırsatta vurgulamakta, ruhunu ilmin ve irfanın ayrılmaz gü-
cünden almaktadır. İlim ve İrfan, Resulullah’tan bu yana O’nun 
kalbinden ve hayat nizamından aksederek yüzyılların birikimiyle 
bugüne taşınan son derece derin, güçlü, etkili ve kutlu tasavvuf 
mirasının, geleneğinin bugün de aynı hayat ve kalp ölçüleriyle 
yaşandığının belgesi olarak da kayıtlardaki yerini alıyor. Dergi, 
İslam’ın, Ehl-i Sünnet çizgisinin ana damarı olan tasavvuf hayatı-
nı yüzyılların birikimiyle yansıtırken, aynı zamanda bugünün dilini 
titiz bir biçimde kullanıyor. Bu titizlik derginin dilinden imlasına, 
fotoğraf seçiminden tasarımına kadar her sayfada kendini hisset-
tiriyor.  İlim ve İrfan, kutlu tasavvuf geleneğine yaslanarak yola 
çıktı. Zira, bizatihi yol kavramının son derece önemli olduğu bu 
gelenek, yolun edebini, ilkelerini koruyarak, ana kaynaktan feyiz 
ve ilham almayı kendine şiar edinmiştir. Nakşibendiye’yi köklü 
bir ağaca benzetirsek kolları için de bu ağacın dalları diyebiliriz. 
Bu kollardan birisi Hazneviye tarikatıdır. Bir irfan mektebi olan 
Nakşibendi-Haznevi çizgisi tasavvuf geleneğinin bugün son derece 
güçlü bir kolu olarak ilme ve irfana hayat vermeye devam etmek-
tedir. Şeyh Ahmed Haznevi (ks) ile başlayan Haznevi kolu, halen 
Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi’nin bereketiyle gönüllerde ilmin 
ve irfanın kandillerini yakmaktadır. Marifet ve hakikatin engebeli 
yolunda selameti sağlayacak bir rehber olarak yayın dünyasına 
güçlü bir nefesle katılan İlim ve İrfan, henüz genç sayılabilecek bir 
geçmişe sahip olmakla, bu gençliğini yüzyılların hayat iksiri olan 
tasavvuf tecrübesinden besleyerek bu yolda daima diri, daima 
canlı bir gönül iklimi ortaya koymaktadır.
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2004’ün Eylül ayında, Ramazan dosyası ile okuyucularıyla bu-
luşan İnzar, ilkelerini ikinci sayısında “Hedefimiz Müslümanlar 
arasında köprü vazifesini görmektir” başlığı altında verip yazarla-
rını ve okuyucularından yazı yazmak isteyenleri bu ilkelere uymak 
konusunda tembihledi. Bugüne kadar tüm dayatmalara rağmen 
ilkelerinden taviz vermeyen İnzar bundan sonra da müstakim 
çizgisinde yayın hayatını Allah (cc)’ın izniyle sürdürecektir.

İslam’a hizmet amacıyla yayın hayatına atılan İnzar amacını 
gerçekleştirmenin en mutedil ve selametli yolunun Selef-i Sa-
lihin’in izinde Sünnet-i Seniyye’ye ittiba olduğuna inanmış ve 
yayın hayatını bu yol üzere sürdürmüştür.

Bu bağlamda İslam’a ve Müslümanlara, Müslümanların müca-
delelerine, Müslümanlar arasındaki vahdete zarar verecek, Ule-
manın; “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” çizgisi dışına atılmış marjinal 
hiçbir düşünceye sayfalarında yer vermedi. Böyle bir düşünceyi 
gündemine taşımadı.

Allah (cc)’ın izni ile bu selametli çizgideki yayın hayatını sürdür-
meye devam edecektir.

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü 
M. ZEKİ ERGİN

İletişim 
Tel: 0212 610 25 80 
Fax: 0212 610 25 81 
www.inzardergisi.com 

inzardergisi@inzardergisi.com

ISSN 1307-7376

Yavuz Selim Mahallesi Mehmetçik 
Sokak No: 71/2

ESENLER - İSTANBUL
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İslamî Hayat dergisi; 2012 yılının Mart ayında yayınlanmaya 
başladı. Çizgimizi belirlerken kendimizi “Müslüman ailenin 
dergisi olarak” tanımladık. Sloganımızı da “Ailede herkesin 
dergisi” olarak belirledik. Gayemiz, kadın olsun, erkek olsun, 
her yaştan insanın sıkılmadan okuyabileceği bir dilde yazmak.  
Yaratılış gayemize uygun bir hayat tarzı için ortak değerlerimizi 
hatırlatmak. Geleneksellikten modernliğe sıçrayan toplumumuzda 
yaşanan manevi çatlaklara ve yaşanan acılara reçete sunmak…  
Müslümanca düşünce, uygulama, hal ve tavrın ne olması gerek-
tiğini hatırlatmak üzere, sahasında iyi yetişmiş bilge ve rehber 
insanların mesajını topluma ulaştırmak.  Dergimizin okuyucu 
kitlesi genelde hane halkı dediğimiz, aileyi oluşturan kadın,  er-
kek çocuklar, yaşlılar… Ailevi meseleler her görüş ve meşrepten 
insanın ortak sorunu… Bu sebeple her kesimden okurumuz var. 
Uzun zamandır evli ve çocuklu aileler kadar yeni yuva kuran genç 
arkadaşlarımız da dergimizi ilgiyle takip ediyor.  Ele aldığımız ko-
nuları, müslümanca bir hayat tarzı yaşamaya gayret eden herkesi 
ilgilendirecek konulardan seçmeye çalışıyoruz.  Aile içi saadet, 
çocuk yetiştirme, sağlık, psikolojik huzur ve denge hali gibi herke-
si ilgilendiren konulara, düzenli olarak yer veriyoruz.   Bu konuları 
uzmanların dilinden olsa bile herkesin anlayıp faydalanabileceği, 
pratik uygulamaya uygun seviyede vermeye özen gösteriyoruz. 
Hayatın çeşitli yönlerini ele alan yazılara açığız; eğitim, sağlık, 
kültür, gezi, hassasiyetlerimiz, ortak sorunlarımız vb.  Ancak biz 
tercihimizi, meselelere İslamî düşünce ve yaşantıya özen gösteren 
yazarlardan yana kullanıyoruz. Bir Müslüman düşünürün, araş-
tırmacının, uzmanın tespitlerini okurlarımıza ulaştırmaya dikkat 
ediyoruz.

  

İmtiyaz Sahibi Gülistan Basın, Yayın, 
Eğitim, Reklamcılıkve Bilgisayar Ltd. 
Şti. temsilen: 
Emir Külal SÖNMEZ

Genel Koordinatör:

Muhammed Z. YILDIZ

mzy@islamihayatdergisi.com

muhammedz.yildiz@hotmail.com

Genel Yayın Yönetmeni/Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü:

Hatice Kübra ERGİN

hke@islamihayatdergisi.com

Görsel Yönetmen/

Grafik Tasarım-İllüstrasyon:

Yahya TEMİZ

yahyatemiz@gmail.com
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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğününü yayınladığı İstanbul Eğitim 
ve Kültür Dergisi.

İstanbul üzerine yazılmış şiirler bibliyografyası, çeşitli kitap tanı-
tımları ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2012-2013 
yılında gerçekleştirilen bazı etkinliklerin kısa haberleri yer alıyor.

İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi şimdiye kadar Okuma kültürü, 
Öğretmenlik, Şair Öğretmenlerden İstanbul Şiirleri gibi özel sayı-
lar yayınladı. Dergiyi İstanbul›da ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerin-
den temin etmek ve internetten E-Dergiler adresinden PDF olarak 
ulaşmak mümkün.

İstanbul 

Eğitim ve Kültür Dergisi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü

3 ayda bir yayınlanır.

Yayın Kurulu

Dr. Muammer Yıldız

Mustafa Uslu

Dr. Melike Günyüz

Aziz Erdoğan

Tahsin Yıldırım

M. Asım Gültekin

Yayın Koordinatörü

Mustafa Uslu

Adres

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Cağaloğlu/İstanbul

Mail: dergiistanbul@gmail.com

Web: İstanbul.meb.gov.tr
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SÜEDA
Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş.
Adına İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni
METİN UÇAR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
GÖKHAN ÖZDEMİR

Yayın Kurulu
CEMAL ERŞEN
MUHAMMED FATİH SEMİZ
ENES ÇALIK
İBRAHİM MAHİR ÇAKMAK

Yayın Koordinatörü
YUNUS EMRE PEHLİVAN

Hukuk Müşâviri
Av. AHMET GÜLER

Tashih
KUDRET UĞUR
SENA İKBAL

Grafik Tasarım
YUSUF AKDOĞAN

Sosyal Medya
ERDOĞAN AKMAN

Mali Sorumlu
FİKRET TOKSÖZ

Abone Sorumlusu
BİROL ÖZDEMİR

Satış Pazarlama
YUNUS EMRAH ŞAKALAR

Baskı Yeri
EXPRESS BASIMEVİ
Tel: 0 212 671 61 51

Abonelik
Tel: 0.212 671 51 80
Gsm: 0.530 370 70 10
0.530 148 63 82
www.e-sueda.com

Yönetim Yeri
İkitelli Organize San. Bölgesi
Eski Turgut Özal Cd.
No: 40/1 Kat: 3
Başakşehir/İSTANBUL

İrfan Mektebi Dergisi: Risale-i Nur’un hizmet düsturlarına azami 
derecede riayet etmeye çalışan yazar kadrosu ile İrfan Mektebi, 
öncelikle iman hakikatlerini tüm dünyaya yaymayı hedefliyor.

İrfan Mektebi dergisi hanımlara da hitab eden bir dergi. Hanım 
yazarlar tarafından hazırlanan ve daha çok hanımlara hitab eden 
bir bölüm de derginin içinde yer alıyor.

İrfan Mektebi dergisinde yayımlanan yazılar, istisnasız Ehl-i 
Sünnet ve’l Cemaat’in itikadi düsturlarına uygun olmaları yönüyle 
de istikrarlı bir çizgi takip ediyorlar.
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İbrahim Tenekeci yönetiminde 1 Ekim 2011 tarihinde yayın 
hayatına başlayan İtibar dergisinin en önemli düsturu, kişisel 
ilişkilerle değil, ürünlerinin niteliğiyle hak edilmiş bir itibarı ortak 
payda olarak kabul etmektir. İmam-ı Azam’ın “İtibar Ortaklığı” 
diyerek belirttiği bu ölçüyü, temel prensip olarak almaktadır. 
Modernizmin, hayatımıza ve dolayısıyla edebiyatımıza yaptığı 
en önemli tahribatlardan biri de muteber kimselerin, kendilerini 
geri çekme zorunluluğunu hissetmesidir. Bu zorunluluğun edebi 
muhitleri yıktığı aşikârdır. Yıkılan bu muhitlerin yerini, bir takım 
imaj ve pozlardan ibaret içi boş birlikteliklerin aldığını görüyo-
ruz. Editör saygınlığının ve işlevinin olmadığı bu birliktelikler 
sonucu, ortak kabul gören metinler ve isimlerin çıkmaması da, 
edebiyatımızda büyük bir boşluğa yol açıyor. İşte İtibar Dergisi 
bu boşluğu doldurmak üzere uzun soluklu bir yola çıktı. Bu yolda 
ahlaki erdemleri her şeyin üzerinde tutarak nitelikli bir yayıncılık 
yapmayı benimsemektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğünü Furkan Çalışkan’ın, Yayın Danışmalığını 
Ahmet Murat, İbrahim Paşalı ve Işık Yanar’ın, Yayın Editörlüğü’nü 
ise Ali Görkem Userin’in yaptığı İtibar Dergisinin Yayın Kurulu 
ise şu isimlerden oluşmakta : Ahmet Edip Başaran, Emel Özkan, 
Ercan Yılmaz, Güray Süngü, İsmail Kılıçarslan, Murat Erol, Musta-
fa Akar, Osman Toprak, Saadettin Acar,  Said Yavuz, Suavi Kemal 
Yazgıç, Yunus Emre Tozal ve Yusuf Genç.

Edebiyat dünyasının yakından tanıdığı başka pek çok imzanın da 
eserleriyle yer aldığı İtibar Dergisi’yle ilgili taze haberler ve güncel 
gelişmeler de, derginin internet sitesi www.itibardergi.com adre-
sinde yer almaktadır.

Meziyet Yayıncılık ve Tic. Ltd. Şti. Adına

İmtiyaz Sahibi ve  
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Tuncay Kara

Genel Yayın Yönetmeni 
İbrahim Tenekeci

Yazı İşleri Müdürü 
Furkan Çalışkan

Yayın Danışmanları 
Ahmet Murat 

İbrahim Paşalı 
Işık Yanar 

Yayın Editörü 
Ali Görkem Userin

Yazışma ve Yönetim Adresi 
Orta mah. Numunebağ cad. 

No: 38 Kat:1

Bayrampaşa İstanbul 
Tel: 0 212 544 24 61

e-posta:info@itibardergi.com 
www.itibardergi.com

Sosyal Medya 
twitter.com/itibardergi 

facebook.com/itibardergisi
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İyilik Postanesi:  İyilik Postanesi Çocuk Dergisi, İHH İnsani Yardım 
Vakfının çocuklara hediyesidir.  Dergide; Gezgin Postacı, İyilik 
Postacıları, Milim Milim Bilim, Sağlık Olsun, İyilik Ajandası, Ma-
haret Teyze, İyilik Öyküsü, Bilgiç Postası bölümleri bulunmaktadır. 
Çocukların hem eğleneceği hem de öğreneceği konuların olduğu 
İyilik Postanesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı 
sağlamaktadır.Dergimiz 32 sayfadan oluşmakta ve 2 ayda bir 
yayınlanmaktadır.
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Geride bıraktığımız çeyrek asra büyük başarılar ve farklı bir tarih sığdı-
ran okulumuz, tüm öğrencilerini akademik açıdan öncü bireyler olarak 
yetiştirmeyi amaç edinmiş, öğrencilerinin sosyal ve kültürel açıdan örnek 
bir nesil olmasını hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda okulumuzda 48 
kulüp, 16 atölye çalışması 10 proje çalışması ve 9 farklı alanda dergi 
çalışması yapılmaktadır.

Bir lise öğrencisi okul dergileri ile birlikte sanata, bilime, felsefeye, 
edebiyata ve yazın dünyasına adım atmaktadır. Bu etkinlik onun üret-
kenliğini arttırdığı gibi; ürettiğini paylaşmasını ve başarıyı tatmasını da 
sağlamaktadır.

Bir yazar adayının ilk şiir, ilk öykü, ilk deneme ya da ilk eleştiri ya-
zısının çıktığı okul dergilerimiz her derginin bir okul olduğu bilinciyle 
hareket etmektedir. Okul bünyesinde yapılan sosyal etkinlikler, yazar 
buluşmaları, okuma grupları ve atölye faaliyetlerinin zihinsel temelini 
oluşturduğu dergi çalışmalarımız edebiyattan sanata, dilden felsefeye, 
mizahtan bilime kadar geniş bir yelpazeyi kuşatmaktadır.

Okulumuzun kurulduğu yılı ‘seher’ olarak kabul eden ilk öğrencilerimiz, 
edebiyat yazınına Seher Dergisi ile yola koyuldular. Seher’le yola 
çıkanlar bu gün dokuz süreli yayını çıkartmanın haklı gururunu yaşa-
maktadır.

Dergilerin zihinsel altyapısının oluştuğu sosyal faaliyetlerin katkısı ile 
ilahiyat alanında Azade, felsefede Mavi Elma, bilimde Kültür Mantarı, 
yabancı dilde ETC, edebiyatta Yansıma, okul gazetesi formunda Kalem 
ve mizah alanında Çekirdeksiz Karpuz neşredilmektedir.

İçeriği tamamen öğrencilerimizin özgün eserleri ile şekillenen, tasarım 
ve mizanpaj çalışmaları da büyük ölçüde öğrencilerimiz tarafından ta-
mamlanan dergilerimizden bazılarını sizinle paylaşmaktan onur duyarız.

azadehikmet ışığında azade düşünceler

azadeüç

azadehikmet ışığında azade düşünceler

azadeüç

(O mü’minler), yalan yere şahitlik etmezler, boş sözlerle 
karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler. Kendilerine 
Rablerinin âyetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve 
kör davranmazlar.
 
Onlar ki: “Rabbimiz, eşlerimiz ve çocuklarımız hususunda 
gözümüzü aydın kıl, bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara 
önder yap.” derler.
 
İşte onlara, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı 
verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.

 
(Furkan Suresi 72-75)
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GenelGenel Yayın Yönetmeni: 
Erdem Kurt
Editörler : Şeyma Sakallı
Burcu Kılıç
Seda Kamburgiloğlu
AR-GE : Batuhan Öztütüncü
Kıvanç Cangülenç
Sosyal Medya: Burak Medinovski
Özge Özgüner
İmtiyaz Sahibi: Mert Abakuş
Derda Karakış

Türkiye’de gençlerin çıkardığı ilk online  edebiyat dergisi ve aynı 
zamanda Türkiye’nin en çok okunan online edebiyat dergisi ko-
numunda olan Kalemsiz Dergi, edebiyat ve kültür-sanat alanında 
yayım yapmaktadır. 2011 yılından itibaren aylık periyotlarla 
yayımlanmaktadır. Kalemsiz Dergi, her türlü fanatizmden uzak 
olmayı kendine ilke edinmiştir.

Üçüncü ve dördüncü dergi fuarlarında da yer alan Kalemsiz Dergi, 
4.Türkiye Dergi Fuarı’nda en sanal dergi ödülüne layık görülmüş-
tür. 2011 yılında Mert Abakuş ve Derda Karakış’ın önderliğinde 
çıkan derginin şu anki genel yayın yönetmenliğini Erdem Kurt 
yürütmektedir. Türkiye’nin dört bir yanından yirmi beş adet yazarı 
kendi bünyesinde bulundurmaktadır. Bu arkadaşlar tamamen 
gönüllülük esasına dayalı olarak yazmaktadırlar. Kalemsiz Dergi 
5.Türkiye Dergi Fuarı’nın koordinasyon ekibinde yer almaktadır.
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Onlar, insanlık bilincinde olanlar, zulme isyan edip kıyamda du-
ranlar… İşte onlar “yetimi kendilerine yakın tutar” ve karanlığı 
güneşin içinde boğarlar. 2010 yılında bir muştuyu rüyasında 
hissedenler ve bir iç yangınının korlarını ellerinde taşıyanlar olarak 
yola çıktık. Kısa zamanda büyük bir aile olduk; yetimlere küçük bir 
inşirah… Biz kim miyiz? Mazlum coğrafyaları savunmayı kendine 
bir yazgı seçmiş, şimdiye kadar 23 Filistinli, 10 Afrikalı ve 4 Bal-
kanlı yetime umut ışığı olmuş ve Allah’ın izniyle bir bu kadar daha 
Doğu Türkistanlı yetime de umut ışığı olacak, -sadece- bir grup 
öğrenciyiz: Biz, “Kampüsten Dünyaya” dergisiyiz. 

Dergimizin amacını şu üç maddede özetlememiz mümkün: Mazlum 
coğrafyaları Müslüman zihinlere hatırlatmak/göstermek, mazlum 
coğrafyalardaki yetimlere yardım etmek ve gelecekte arşiv niteli-
ğinde olacak sadaka-i cariye hükmünde bir belgeler bütünü ortaya 
koymak. Bizler ferah koltuklarında ellerini kirletmeden vicdan 
rahatlatan insanlardan olmamak için seçtiğimiz bu yolda tıpkı 
Emin Resul gibi işin mutfağına daldık: Afrikalı ve Doğu Türkistanlı 
yetimler için birer gece düzenledik, zengin içerikli ve insanların her 
yerde bulamayacağı bilgilerle dopdolu dergiler hazırladık. İnsanlık 
bilincine sahip her bir bireye yaşanan zulümleri kaygan reel politik 
zemininden gayrı bir şekilde hatırlatmaya çalıştık. Çünkü bazen 
unutmanın ölüm, hatırlamanın hayat olduğunun bilincine vardık. 
Elde ettiğimiz imkânları ise masraflarımıza bile harcamadan, o 
sayı da hangi mazlum coğrafyayı işlemişsek oranın yetimlerine 
gönderdik.

Şimdi bizimle bir olmaya ve bir mazlumun elinden tutmaya ve 
unuttuklarımızı hatırlamaya var mısınız? Eğer varsanız ailemize hoş 
geldiniz…

Her türlü öneri, görüş, bilgilendirilme ve 
dergi siparişi ile ilgili: kampustendunya-
ya@gmail.com ’a mail atabilir, zengin 

içerikli sitemiz www.kampustendunya-
ya.com sitemizi ziyaret edebilir ve sosyal 

medya üzerinden takip edebilirsiniz:

Selim Yaman

Muhammed Sefa Kürk

Muhammet Enes Koç

Selman Uysal

Mustafa Runyun

Ahmet Utku Akbıyık

Bedirhan Kır

https://www.facebook.com/kampusten-
dunyayadergisi

https://twitter.com/KDdergisi

Yasemin Bozoğlu

Fatma Erdim

Benazir Fazlıoğlu

Merve Soy

Safa Ahmet Gürbüz
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Şule Yayın Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. 
Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

A. Ali Ural

Yayın Danışmanı

Oya İşeri Gever

Görsel Yönetmen 

Sedat Gever

Grafik 

Arz Tanıtım

Karabatak nefes kesen bir dalıştan sonra su yüzüne çıktı! Edebiyat 
dergiciliğinde yeni bir rüzgâr estiren dergi, edebiyatın yanı sıra 
güzel sanatlara da kanatlarını açıyor. Şiirden öyküye, denemeden 
gezi yazılarına, eleştiriden çevirilere, fotoğraftan illüstrasyona, 
sinemadan tiyatroya göz kamaştıran bir ufuk teklif ediyor seçkin 
okuruna.

Röportajlarıyla da ses getiren Karabatak’ın yayın yönetmenliğini, 
edebiyat alanında olduğu gibi dergicilik alanında da önemli işler 
başarmış olan tecrübeli bir isim, şair ve yazar A. Ali Ural yapıyor. 
Daha önce çıkarmış olduğu Merdiven Sanat, Kitap Haber ve 
Merdiven Şiir gibi yayınlarla edebiyatımıza ciddi katkılar sağlamış 
olan Ural, Karabatak’ta yetkin şair ve yazarların ürünlerine yer 
vermekle kalmıyor, her zaman olduğu gibi genç ve yeni kalemlere 
de kapılarını açıyor.

 İki ayda bir daldığı derinliklerden çıkan Karabatak muhtevasının 
yanı sıra grafik sanatçısı Sedat Gever’in estetik tasarımıyla da 
Türk okurunun beğenisine sunuluyor.
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Keşke Düşünce ve Edebiyat,  2013 yılında yayın hayatına merhaba 
diyen genç bir dergidir. İki aylık periyotlarla çıkan dergimizin ilk 
dört sayısı okuyucuyla buluşma imkânı bulmuştur. Nisan ayı içeri-
sinde çıkacak olan beşinci sayının hazırlıkları da tamamlanmıştır.

Dergimiz A5 boyutunda hazırlanmış olup, okuyucu tarafından kolay 
taşınabilmesi hedeflenmiştir. Bu alışılmadık ebatları sayesinde okur 
tarafından ilgi ve beğeni görmüştür.

Keşke Düşünce ve Edebiyat Dergisi’nin kadrosunda bulunan birçok 
genç yazarın yanı sıra, her geçen gün yeni edebiyatseverler de 
aramıza katılmaktadır. Dergimiz bu yönüyle pek çok keşfedilmemiş 
şair ve yazar için yeni bir platform olma özelliğini de taşımaktadır.

Dergimiz 4 kişiden oluşan bir yayın kuruluna sahiptir. Yayın kurulu 
gelen yazıların seçilmesi ve tashihinden mesuldür. Dergimiz aynı 
zamanda, tüm yazarların birbirlerini yorumlayıp eleştirebildiği bir 
edebiyat atölyesidir. 

Dergimiz; şiir, deneme, öykü, düşünce yazıları, edebi söyleşiler, ki-
tap ve yazar incelemeleri gibi edebiyatımızın birçok alanında varlık 
göstermektedir. 4.sayımız ile birlikte Keşke artık tüm Türkiye çapın-
da, seçkin kitapçılarda satılmaya başlanmış ve rağbet görmüştür. 
Popüler kültür ticaretinin revaçta olduğu çağımızda, bir düşünce ve 
edebiyat dergisi olan Keşke’nin bu başarısı hepimizi gururlandırmış 
ve umutlandırmıştır.

Keşke dergisinin 1. ve 3. Sayılarının tanıtımına, TRT Haber ka-
nalında yayınlanan Gündem Edebiyat programında ve 24 Tv’de 
yayınlanan Kafa Dengi programında yer verilmiştir.

Sosyal Medya Adreslerimiz:

www.keskedergisi.com 

facebook.com/keskedergisi

ttwitter.com/keskedergisi
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Keşkül, “Tasavvuf hayattır.” gerçeğinden yola çıktı ve 2004 yılı 
Haziran ayında yayın hayatına başladı. Tasavvufu merkeze alan, 
bünyesinde geleneğe ve kültür sanata da yer veren bir dergi olarak 
tasarlandı. Adını içinde birçok sırrı barındıran, fakrı temsil eden 
ve birleştirici özelliği olan derviş çeyizinden aldı. Yüzlerce yıldır bu 
topraklarda İbnü’l Arabî Hz.Mevlânâ, Hacı Bayram-ı Velî, Akşem-
seddin-i Velî gibi zevât-ı kirâmın temsil ettiği tasavvuf kültürünü 
insanımıza aktarmayı, bunu yaparken de hiçbir tasavvuf ve irfan 
mektebini dışarıda bırakmadan, her türlü meşrebe eşit yakınlıkta 
durarak onları Keşkül adının kuşatıcılığı altında birleştirmeyi 
düşündü. Bugün artık bu düşüncesini gerçekleştirmiş olarak karşı-
nızda durmaktadır.

Seçkin yazar kadrosu, kuvvetli içeriği ve estetik tasarımı ile okur 
kitlesinden tam not alan Keşkül, şu anda çizgisini bozmadan yolu-
na devam ediyor; kadrosuna yeni kalemler kazandırarak ve farklı 
konularla içeriğini zenginleştirerek. Keşkül üç ayda bir yayımlanıyor 
ve 5000 adet basılıyor.

İrtibat:

http://keskul.com.tr

www.sufi.com.tr

twitter.com/SufiKitap

facebook.con/SufiYayinlari

 

Alayköşkü cad. No: 5 Cağaloğlu/İst 

Tel: 0212 511 24 24

Fax: 0212 512 40 00 

P:K: 50 Sirkeci İstanbul
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“Bilginin Kaynağı Kitap ve Hikmet Dergisi” 

Değerli okurlarımız! Amacımız, çabucak okunup tüketilen ve tozlu 
raflarda yerini alan bir dergi olmaktan ziyade, kaynak değeri 
taşıyan ve her an el altında tutulma ihtiyacı hissedilen bir dergi 
olabilmeyi başarmaktır. Bunun için hep daha iyisini yapmanın 
gayreti içerisindeyiz. Bu

sayımızda yepyeni bir yüzle çıkıyoruz karşınıza. Mümkün olduğunca 
çok kişiye ulaşabilmek için biçimsel bir takım gereklilik ve detayla-
ra da önem vermek gerekir dedik.

İçerikte olduğu gibi şekli konulardaki paylaşımlarınız da daha iyiyi 
ortaya koymamıza yardımcı olacaktır. Kitap ve Hikmet 5. sayısında; 
Hikmet, Ramazan, Kurban, Namaz ve Paralel Din olmak üzere bir 
çok konuya farklı bakış açıları ile değindi. 

Siz değerli okurlarımızın huzuruna, 5. sayımız itibarı ile yeni bir  
tasarım ve yeni bir konseptle çıkmış bulunuyoruz. Bundan sonra 
da hayatı ve insanı Kitap ve Hikmet bakış açısı ile değerlendirmeye 
devam edeceğiz. 
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Edebiyat ve mûsikîye, kültürümüze gönül vermiş değerli dostlarımız!
Aasırlarca el ele, gönül gönüle kültürümüze hizmet etmiş bu iki sanat 
dalını ihtivâ eden, bunların yanı sıra târihten felsefeye, dile kadar bütün 
kültür unsurlarını içine alan yepyeni bir dergiyle karşınızdayız.
Edebiyat, mûsikî vb. alanlarda –eski, yeni- emek verenler, onların 
ürettikleri eserler ve fikirleri bize yol gösterecek, bizi yeni ufuklara 
yönlendirecek.
Bu her biri ayrı bir kıymet taşıyan bilgilerin gönül gözümüzü açması, 
yüreklerimizdeki pası silmesi, bakış açımızı geliştirmesi ve hayâtımızı 
renklendirmesi dileğiyle…

Araştırma Kültür Düşünce Eğitim ve Mûsikî Derneği

(AKDEM) İktisâdi İşletmesi A.Ş. adına Sahibi
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İman ve gelecek kaygısı güden gençlerin fikir ve san’at sahasında 
varlık bulması ve giderek yozlaşan kalıplar içerisinde kısılmış haleti 
kurtarmak adına karınca kararınca enerjisini hayır yolunda harcamak 
isteyen bir dergi. İsmi, Kundak. Yeri gelince hayatı tanımaya ve sırrını 
anlamaya yönelik kelimelerinin büyümesi için sarıp sarmaladığı, yeri 
gelince süregiden adaletsizliğe ve bozulmaya karşı öfkesini kattığı fikir 
fitillerini ateşlediği bir kundak. İlk sayısını 15 Mart 2012’de Konya’da 
çıkardı. Gençtir hevestir sözü yalan çıktı ve dergimiz 17. sayısına 
ulaştı.

12. sayısına kadar aylık ve 24 sayfa olarak basılan dergi, yazmak 
aşkındaki herkese sayfalarını açmıştır. Bir nev’i ilkokul çağı olan bu 
dönemi neyin ne olduğunu öğrenmek, yeni yaklaşımlar geliştirmek 
ve sonradan da hiç sönmeyecek olan kendini keşfetmek evresidir. 13. 
sayıya gelindikten sonra ise yüzünü ve logosunu tamamen değiştirerek 
bir yeniden doğuş merhalesine girdi. Hiç değişmeyen ise derginin 
siyah beyaz yüzü… Çünkü sadelik ve samimiyet birinci düsturdur. 
Siyah beyaz sayfalarda çok renkli yazılar sunmaktır gaye. Çünkü 
Kundak, önce yazarları ve sonra okurları için bir mektep olmayı ister. 

Röportajlarla birlikte her sayıda farklı bir konu belirleyerek hem yazı-
larının niteliğini artırmak, hem de insanlığın soru işaretli hususlarına 
eğilmek ya da kıymetleri tanıtmak adına bir uygulama geliştirmiştir. 
15. sayıdan başlayarak ise Gönül Mimarları bölümü ile insanlığın 
manevi hayatına yön veren büyüklerin hayatlarına eğilerek gençler 
arasında hak ettiği yeri bulamamış, anlatılmamış olanları göz önüne 
sererek gençlerin kalbine bir hayat nefhası üflemek istemiştir.

Özetle Kundak Dergisi; toyluğunun farkında fakat keşfetmek, gelişmek 
emelindeki gençlerin bir zamanlar iyi insanlar da yaşamış diyerek 
iç çekmek değil o insanlardan olmak için sarınıp büyüyecekleri bir 
kozadır.

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Ömer Salih ŞİPLEME

Nesir Editörü

Yeşim KÖSE

Nazım Editörü

Yûnus Emre ÇELİK

Baskı ve Yönetim Adresi

Fevziçakmak Mahallesi Yeni Matbaacılar
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Tel: 0507 861 8687 - 0332 342 5282
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kundakdergisi@gmail.com
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Kur’ani Hayat Dergisi, “Hayatın İnşası İçin” alt başlığı ile 2008 
yılının Temmuz ayında Akabe Vakfı camiası bünyesinde yayım-
lanmaya başlandı. Hayatın vahiyle inşasına mütevazı bir katkı 
yapmak niyetiyle yola çıkan dergi, iki aylık periyotlarla düzenli 
olarak çıkmaktadır.

Dergi ekibi ilk sayısında menifesto niteliğinde gerekçeler, ilkeler 
ve hedefler başlıkları altında vizyonunu deklare etti. Bu başlıklara 
birer örnekle atıfta bulunmakta yarar var. Gerekçeler başlığında; 
“... sessiz ve derinden akıp gelen bir diriliş çizgisi var. İki yüz yıldır 
zihinsel kirlenmeye karşı tepki verenlerin varlığı, insanoğlunun Yüce 
Yaratan tarafından ‘unutulmamış’ olduğunu gösterir 

İlkeler başlığında; “Kur’ani Hayat, “kaleme and olsun…” emr-i 
ilahisi ile okumak kadar yazmanın da önemli olduğunun bilincin-
dedir. Sözlü gelenek kadar yazılı geleneğin de vahyi aktarmada 
ne kadar etkili ve kalıcı olduğunu bilir. Bir mektebe dönüşmesi 
arzu edilen bu çaba Kur’an merkezli düşünen mütefekkirler ve yeni 
yazarlar yetiştirme gayesi de güdecektir” denmiştir. 

Hedefler bölümünde ise; “Kur’ani Hayat, Kur’an ile ilgili araştırma 
ve yorumların cesaret ve ihtiyat ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesini 
teşvik eder. Geliştirilen düşüncelerin ‘Kur’an’a arz edilip sağlaması 
yapıldıktan sonra geçerlilik kazanması’ şeklinde sağlam bir yönte-
min yerleşmesine katkıda bulunur” gibi maddeler şeklinde misyon 
ve vizyonu okurların dikkatine sunuldu.

Alt sloganımızda olduğu gibi “hayatın vahiyle inşası için Kur’ani 
Hayat” diyerek iki ayda bir, kitaplı bir İslam algısının oluşması için 
okurlarımızla dergimizi buluşturuyoruz. 

Derginin Sahibi

Adım Prodüksiyon

Müzik Film Yayıncılık Reklam

Eğt. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına

Fethi GÜNGÖR

Genel Yayın Yönetmeni

Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Muharrem BAYKUL

İdare Merkezi:

Adım İş Merkezi, Topkapı Mh.

Kahhalbağı Sk. No: 49 Fatih- İstanbul

Tel: +90 212 531 3030

Faks: +90 212 631 0615

www.kuranihayat.com

kuranihayatbilgi@gmail.com

www.kuranihayat.com 

facebook: Kur’ani Hayat Dergisi
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Yayın hayatına 2013 Ocak ayında sessiz sedasız başlayan Küçük 
Kaşif Bilim Kültür Çocuk Dergisi yazar ekibi, bilim, araştırma ve 
kültür konularını ilköğretim seviyesindeki çocuklarımıza hitap 
edecek şekilde hazırlıyor. Çocukların gözünden kainat kitabını 
anlatmaya gayret eden Küçük Kaşif Dergisi;  Bahadır, Küçük 
Kaşif’in Maceraları ve Nuriye’nin Günlüğü adında üç temel öykü 
dizisi üzerinde temellendirilmiştir. Küçük Kaşif’in yayın hayatına 
girmesindeki temel esas, sebeplerin Yaradan’a ulaşmada kalın 
bir perde olduğu şu dönemde, yaratılış hikmetlerini araştıran ve 
bu sebepleri Allah’ın esmasına dayandırabilen bir nesil yetiştir-
mek… Merak, bizler için öğrenme adına çok önemli bir unsur. 
Dergimizde bu unsuru her daim canlı tutmaya çalışıyoruz. 

Küçük Kaşif karakteri, dergimizin bir nevi sembolü niteliğinde… 
Araştırmacı ve çok meraklı bir çocuk. Yararlı sayabileceğimiz 
yaramazlıkları ile küçük okurlarımızın meselelere farklı açılardan 
bakabilmelerine olanak sağlıyor. Nuriye’nin günlüğündeki karak-
ter, aslında meraklı ve çevresinde olan bitenlere “Hikmet” nazarı 
ile bakabilmeye çalışan, araştıran, kafasında soru işaretleri olan 
bir kız çocuğunu temsil etmekte. Gerçeğe Doğru Serüvenleri’nde 
ise darb-ı mesel olmuş öyküleri kâşiflerimizin anlayabileceği 
düzeye indirerek anlatıyoruz ve çok olumlu eleştiriler aldık. Acayip 
Şeyler Serüveni kısa ve etkileyici anekdotları çocuklarımızla pay-
laşan ve en çok beğenilen bölümlerden birisi. Bahadır karakteri 
küçük kaşiflerimizi hayata hazırlamada içerisinde önemli sublimi-
nal kodlar bulunduran bir öykü. Bunun yanında Peygamber kıssa-
ları, icatlar, çocuklara ve ailelerine yardımcı olabilecek psikolojik 
ve pedagojik özellikte yazıları, eğlenceli ve öğretici bilmeceler , 
bulmacalar ve oyunlar , meyvelerin ve sebzelerin yaratılış hikmet-
leri ve ibretli hikayelerin yer aldığı dopdolu bir dergi hazırlama 
gayreti içerisindeyiz. 
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Rengâhenk Dergisi KOCAV Bülteni’nin 

ücretsiz ekidir.
Rengâhenk’te yayımlanan yazıların tüm 

sorumluluğu
yazarlarına aittir. Yayımlanan yazılar dipnot

gösterilerek iktibas  edilebilir

Söyleyecek Sözümüz Var!..
Fragman-I: Bir dergi olmak ne ifade eder? Yahut dergi olmanın 
sıkıntıları/açmazları nelerdir? Bir kere dergi (yahut eski ismiyle mecmua) 
isminden de anlaşılacağı üzere “derlenmiş” yazıları/fikirleri okura 
sunan (şimdilerde basılmayıp elektronik ortamda yayınlananları olsa 
da) basılı bir iletişim organıdır. Bir de bu derlenmişlik haline belirli bir 
“zaman-mekân” eksenine oturmuş olmak eklendiğinde dergi olmaktan 
ziyade dergi kalabilmenin ve dahi okunabilmenin ne kadar zor olduğu 
görülecektir. Tabii bir de ekonomik, politik ve ekonomi-politik faktörlerin 
her daim yola taş koymasını da dikkate almak gerekecektir. Yine bahset-
tiğimiz o derlenmişlik halinin belirli bir ses oluşturması, bir ahenge 
kavuşması elbette zordur. Ancak bir dergiyi asıl güzel kılan unsurlar da 
her zaman bu başa bela sıkıntılar olmuştur.
Fragman-II: Söz birliği etmek ve bir ahenk oluşturmak hevesindeki 
dergiler çoğu zaman belirli bir “söylem”in bayraktarlığını yapmak 
hatasına düşmüşlerdir. Bir “fildişi kule” inşa edip okurlarına buyurgan 
bir tavırla seslenen dergiler cümbüşü belki de ülkemizdeki manzarayı en 
iyi ifade eden benzetme olacaktır. Hâlbuki bir derginin amacı çok farklı 
bakış açılarını ve üslubu bir araya getirerek okuru beraber inşa edece-
kleri “Babil Kulesi”ne davet eden ve o çok farklı dillerin konuşulduğu 
kulede aslında yazar-okur ikiliğini de bertaraf edecek bir hareket 
başlatmak olmalıdır. Zira düşünceyi, tam manasıyla ne söz ile ne de 
yazıyla ifade edebilen acizler olarak sahip olmamız gereken sadece biraz 
tevazudur. Arşimed misali, hayatın anlamını bulmuşçasına, anadan 
üryan bağırıp çağırmak; Don Kişot misali, kalemiyle, yel değirmenlerini 
dürtmek inanın dergileri çok komik durumlara düşürmektedir. Hele 
bir de bütün kalem erbabının söz birliği içinde olması o çok meşhur 
körler-sağırlar evcilik oyunlarını akla getirmektedir. İnsanoğlu gerçeği 
yalnız bir boyutuyla yakalayabilir kendi çabasıyla. Oysa her ferdi bu 
koca cemiyetin, kendi bakış açısının mutlaklığından dem vurup ötekileri 
tekfir eder hep. Aşağıdan yukarıya doğru gelen hakikat arayışı ise 
hiçbir zaman bu açmazdan kurtulamaz ve bir kurgu olmaktan öteye 
yol gidemez. Frank Kermode mit ve kurgu arasında bir ayrım yapar 
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ve kurgu bilincin onu kurgusal olarak algıladığı noktadan kurtulup 
bir mit haline gelir. Gerçekçi olmak miti, anti-semitizm miti... vs. en 
sık karşılaştığımız mitlerdendir. Biz Rengâhenk Dergisi olarak bütün 
bu mitleri kurgusal kimliğine iade etmek, yapılaşmış kavram ve bakış 
açılarını (Derrida gibi) yapıbozuma uğratmak için olanca gücümüzle 
“dalicesine” çabalamaktayız. Birşeyleri-yapmak-ama-hep-biz-kalabil-
mek makamından biz-kimiz makamına terfi ettiğimiz bir sayımızı daha 
siz okurlara hazırlamış bulunmaktan, bu sayfaların şimdi sizin elleriniz 
ve gözlerinizce taranıp dokunulacağından (en azından bu ihtimalden) 
memnun ve mutluyuz. Çünkü biz okuyucuyu basmakalıp fikirler, tabu-
laşmış kavramlar ve fetiş haline getirilmiş kişiler çemberinin kıskacındaki 
bir oyuncu olarak değil; düpedüz gerçeği bile sorgulayan bir mızıkçı 
olarak hayal etmekteyiz. Modern dünyanın değerlerine burun kıvıran, bu 
dünyanın sahte cennetinde yaşamak istemeyen her okurun, sayfalarını 
iştahla çevireceği bir dergi yayınlamaktır gayemiz. Bu, ya tutarsa deyip 
göle maya çalmaktan ziyade; o gölün maya tutacağına inanmak ve öyle 
hayal etmektir. Hayal etmek ve inanmaktan öte haritamızın, kalem ve 
kâğıttan başka silahımızın olmadığını belirtir; bütün mızıkçıları gerçek 
dedikleri modern dünya sahtelerine karşı güç birliğine davet etmekteyiz. 
Tek ihtiyacımız olan şey tevazu ile inşa edilecek bir Babil kulesine sahip 
olmak, yani bir dergiye.
Fragman-III: Babil’de söz uçarsa, yazı akar. Yazı, zaman ve mekân 
ötesi bir hakikati zaman ve mekândan münezzeh kişilere anlatan bir 
buyruk değildir Babil’de. Zamana, mekâna, bunlara dayanan (her daim) 
yetersiz bir lisana ve yine bütün bunlarla şekillenmiş insana yönelik 
olduğunun farkında: akışkan, yazarının yeniden yazdığı ve okuduğu, 
okuyanın yeniden okuduğu ve yazdığı bir yazıdır o. İşte Rengâhenk 
Dergisi de bizlerin Babil kulesi. Biz burada birbirimizi desteklemek için 
değil, sürekli sorgulamak; öğretmek için değil öğrenmek için varız. 
Amacımız sizleri şaşırtmak, biraz da rahatsız etmek. Çünkü bizler de 
rahatsızız ve biraz da şaşkın. Zaten Rengâhenk aslında sizlerin yazdığı, 
bizlerin okuduğu bir modern zaman kulesinden başka nedir ki?
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Manevi değer ve birikimden yoksun toplumlar gün geçtikçe ça-
tışma ve huzursuzluk dolu geleceğe doğru ilerlemektedir. Madde 
ve çıkar temelinde bir yaşamı inşa etmeye çalışan anlayışların 
bertaraf edilerek kurtuluşa ermenin yegane yolu ise ilim ve fikir 
düzeyinin geliştirilerek, yaratılıştan gelen manevi değerlerin 
ikame edilmesidir.

Toplumsal kirlilik ve yokoluş tehlikesine karşı mücadeleyi kendine 
şiar edinmiş insanların oluşturduğu “Marifet” ailesi, ahlaki, ilmi 
ve fikri ihtiyaçları doğru bir şekilde gidermek amacıyla çalışmalar 
yapmaktadır. İlmi ve fikri olgunluğa erişerek alanında saygın yer 
edinmiş kişilerin yer aldığı kitaplar, dergiler ve internet yayınları 
ile  konferanslar ve sempozyumlar düzenleyerek halkımızın ihtiyaç 
duyduğu sahih bilgiyle buluşmasını sağlamaktadır. Dünyanın 
önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programları-
mızda, kitapların ve ilmi eserlerin de yer aldığı yayınlarla geniş 
kitlelere ulaşmak amaçlanmaktadır.

İslam Peygamberi’nin ecdadımız aracılığıyla bizlere miras bı-
raktığı sorumluluklara ve kültürel mirasa sahip çıkarak geleceğe 
aktarmak en önemli ilkemizdir.

İmtiyaz Sahibi

MARİFET MEDYA

BASIN YAYIN GAZETECİLİK

Genel Yayın Yönetmeni Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü

ERSOY ERYAN

Yayın Kurulu

MUHAMMED SİNAN

ŞEFİK KOCAMAN

HASAN ERBAY

FURKAN KANDEMİR

Grafik Tasarım

MARİFET AJANS

www.marifetdergi.com

                                        

0216 479 65 63

0530 360 30 95

e-mail: marifet@marifetdergi.com

ISSN 2147-3714

marifet
Aylık İlim ve Kültür Dergisi



Mahalle Mektebi, 2011 yılının eylül/ekim ayında yayın hayatına 
başlamış mahallî bir hayat ve edebiyat dergisidir. İki aylık peri-
yotlar hâlinde çıkan derginin ilk dokuz sayısında sahipliğini ve 
yazı işleri müdürlüğünü Ahmet Aka yürütmüş, onuncu sayısından 
itibaren sahipliğini Ahmet Yasin Candan üstlenmiştir. Hâlen yazı 
işleri müdürlüğünü de Ulvi Kubilay Dündar devam ettirmektedir. 
Genel yayın yönetmenliğini de Ulvi Kubilay üstlenmiş bulunmak-
tadır.Mahalle Mektebi, “hayat edebiyat” alt başlığı ile ilk on üç 
sayısında bir ürün dergisi hüviyetinde görünürken, on dördüncü 
sayısından itibaren dosyalı ve özel sayılarla okuyucusuyla bu-
luşmuştur. Tanınmış şair ve yazarların yanında sayfalarını genç 
kalemlere de açan dergi, böylelikle geleceğin edebiyatçılarını 
yetiştirmeyi de kendine misyon edinmiş; bu süreçte edebiyat 
dünyasına kazandırdığı genç şair ve öykücülerle bu çabasının 
semeresini de almıştır.Salt edebiyat dergisi olmayarak ilk sayı-
sından itibaren hayatı da hep öncelemiştir. Şiir, öykü, deneme 
yazılarının yanında Konya folkloruna, hayata dair yazılarla dergi 
muhtevasını zenginleştirip bütün kesimlere hitap eden bir dergi 
olmuştur. Her sayısında edebiyat dünyasından yazarlarla söyleşi-
lere yer verirken; hayatın içinden, düşünce dünyasından ve İslam 
coğrafyasından da söyleşileri ihmal etmeyerek hayat karşısındaki 
hassasiyetini de göstermiştir.Şiirde ve öyküde güncel dili yakala-
mış, dinamik, modern edebiyat damarından poetikasını kurmuş 
olan Mahalle Mektebi’nde ayrıca bir çeviri evreni kurulmuş, böy-
lelikle çoğu derginin yapmadığı işe talip olunmuştur. Çeviri şiir ve 
öykülerin yanı sıra dünya edebiyatından ve düşünce dünyasından 
çevirilere de yer veren dergide ayrıca; kitap, sinema kritikleriyle 
beraber sabit köşeler de yer almaktadır. Görsel ve kapak tasarı-
mıyla da dikkatleri üzerinde toplayan dergi, edebiyat ve hayata 
katkı sağlama çabasını sürdürmektedir.
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“Moral” maneviyat, yürek gücü, bir insanın ruhsal gücü anlam-
larına gelir. Hayatı tatlandıran, güzelleştiren, fark edemediğimiz 
birçok şeyi görerek, gözlerimizin önünden kaçıp gitmesine izin 
vermeyen bir güçtür “moral”. Bir çiçeğin güzelliğini, bir çocuğun 
gülümseyişini, bir büyüğün kalbini kazanmanın doyumsuz haz-
zını, bir yoksulu sevindirmeyi, zamanı iyi değerlendirmeyi, eğer 
moralimiz yerindeyse gerçekleştirebiliriz.

Moral Dergisi ekibi olarak amacımız, bulunduğunuz mekânı bir 
nebze olsun “Moralli” hale getirebilmek. Kurduğumuz her cüm-
lede, seçtiğimiz her resimde, koyduğumuz her başlıkta yegâne 
hedefimiz: “Moralinizin artması”. Biliyoruz ki moral olmadan, 
maneviyat olmadan her iki hayatımızı da güzelleştirmek imkân-
sız.

Hiçbirimizin elinde dünyayı değiştirebilecek bir güç yok ama 
hepimiz kendi hayatımızı değiştirebilecek imkâna sahibiz. Dün-
yanın geri kalan kısmı ne halde olursa olsun, ilim ve irfan sahibi, 
hak ve hürriyetlerinin bilincinde, moralli bir insan olarak yaşamak 
kendi elimizde.

Moral Dergisi, aile, eğitim, tarih, toplum, psikoloji, kültür-sanat, 
mizah gibi bölümleriyle, usta kalemlerin makaleleriyle her ay 
evinize misafir olmak için yola çıkıyor.

Nesil Basım Yayın Gıda Tic. ve San. 
A.Ş. adına

İmtiyaz Sahibi:

Mustafa Tuncel

Genel Yayın Yönetmeni ve

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Ömer Faruk Paksu

  Yönetim Yeri: 

Sanayi Cad. Bilge Sok. No: 2, 34196

Yenibosna, Bahçelievler-İstanbul

Tel: 0212 652 76 66 – 551 32 25

Faks: 0212 652 76 69 – 551 26 59

www.moraldunyasi.com

e-mail: moraldergisi@hotmail.com

Facebook: moraldunyasi

Twitter: moraldergisi
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Mostar Dergisi 2005 yılında kültür aktüalite dergisi olarak yayın 
hayatına merhaba dedi. Aslında bu bir yolculuktu. Şark söylence-
lerinde bilim ve hikmeti aramak için ayağına demir çarık giyen, 
eline asasını alıp yollara düşen kahramanlar gibi bir amaçla 
çıkılan yolculuk. Medeniyet denilen bilim ve hikmet sentezine 
uzanan bu arayış “Mostar Yolculuğu” idi. Çünkü Mostar, bizim 
ezeli yolculuğumuzun durduğu yerdi. Batı ile Doğu’nun arasına 
zarif bir köprü kurmuştuk. Bu köprü üzerinden gelip geçen farklı 
diller, dinler ve cinsler birbirini dinlesin, birbirini anlasın diye. 

Bu yolculuk esnasında önce Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
“2009 Yılının Dergisi” seçildi. Ardından Uluslararası İslam Dün-
yası Gazeteci ve Yazarlar Derneği (ULGAYAD) tarafından da “2011 
Yılının Dergisi” ödülünü aldı. 

Zaman içinde konseptini genişleten Mostar Dergisi, işlediği ko-
nular ve sahip olduğu içerik zenginliğiyle her zaman takip edilen 
bir dergi olma özelliğini sürdürdü. Dil ve üslup olarak sade ve 
anlaşılır olmayı ilke edinen Mostar, 2013 yılında kazandığı yeni 
konseptiyle kültür dergisi formatında yoluna devam ediyor. 

Bugün yeni formatı ve yeni tasarımıyla, 22 bin abonesine ulaşan 
Mostar Dergisi, bir okul olma, bir okul oluşturma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. Edebiyat, sanat, sinema, portre, kitap tanıtım, 
din, tarih, mizah, sosyal hayat ve tezgâh gibi bölümlerle her ay 
okuyucusuyla buluşuyor ve okuyucu ile arasındaki bağı her sayıda 
daha fazla güçlendiriyor.

Semerkand Basım Yayın Dağıtım San. 
ve Tic. A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi

Mehmet Sıddık Çağıl

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Sabahattin Aydın

Yayın Yönetmeni

Mehmet Raşit Küçükkürtül

Yayın Ekibi

Mehmet Erikli

Davut Bayraklı

İletişim Adresi

dergi@mostar.com.tr

mostardergisi@gmail.com

Adres: Eyüpsultan Mh. Esma Sk. Nu: 
7/A Samandıra – Sancaktepe/ İstanbul

Tel: 0216 564 25 00 – Faks: 0216 
564 26 36

www.mostar.com.tr

twitter.com/mostardergisi

www.facebook.com/mostardergisi
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“Kur’an eksenli, sünnet bilinçli bir aile” sloganıyla yola çıkan 
Nisanur Dergisi 15 Aralık 2011 yılında yayın hayatına başladı. 

Nisanur Dergisi’nin amacı; kadını evvela birey olarak ele alıp onu 
özüyle buluşturabilmek…  Onu ‘eş’ ve ‘anne’ sıfatlarına layıkıyla 
hazırlayabilmek… Bununla beraber toplumun temel yapı taşı 
olan aile ve onun ana bireyi olan anneye ışık tutabilmektir.

Nisanur; kadına kaybettiği değeri kendi dili ve eliyle buldurma, 
onu asli görevi olan anneliğe en güzel şekilde hazırlama ve 
kadına dair her ne varsa İslam perspektifi ve sünnet bilinciyle ele 
alarak, bir kadın ve anne olarak eğitim ve gelişiminde aktif rol 
oynamayı gaye edinen bir dergi…

Yazar kadrosunun tamamı hanımlardan oluşan; aynı şekilde 
yazıların derlenmesi, toplanması, tahsis edilmesi, resim seçimi ve 
tasarımı dâhil tümüyle hanımların eseri olan “Ailemizin Dergisi” 
Nisanur, İstanbul merkezli yayın yapıp her ayın 15’inde Türkiye 
ve Avrupa’da seçkin bayilerde okurlarıyla buluşuyor.

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
SAYİM YÜKSEK

İdari Yeri 
Yavuzselim Mah. Mehmetçik Sokak No: 

71 Kat:3 
Esenler / İSTANBUL

İletişim 
Tel: 0212 562 18 81 
Fax: 0212 562 60 16 

www.nisanurdergisi.com 
nisanur@nisanurdergisi.com 
nisanurdergisi@hotmail.com 

nisanurdergisi@gmail.com
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Nûbihar ve NûbiharAkademî

Türkiye’de cumhuriyet tarihinde ilk İslami dergi olan Nûbihar der-
gisi 1992 Ekimi’nde yayına başlamıştır. Başlangıçta aylık olarak 
çıkan Nûbihar dergisi 2002’den beri üç ayda bir çıkarak yayınını

sürdürmektedir. Nûbihar edebiyat, kültür ve sanat dergisi olarak 
bu topraklarda Kürtçe yayımlanan en uzun soluklu dergidir. Ayrıca 
aynı grup Nûbihar Akademî adıyla Türkiye’nin ilk Kürtçe-İngilizce 
hakemli dergisini çıkarmıştır.
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Değişen teknolojiler, hızlanan zaman, okuma alışkanlıklarımızı 
değiştiriyor. Okurun beklentileri yenileniyor, çeşitleniyor. Timaş 
yayın grubu olarak okurun değişimini ve beklentilerini önemsiyo-
ruz. Biz de okurlarımızla birlikte değişmeye, gelişmeye ve büyü-
meye devam ediyoruz. Çocuk yayınlarından okul yayıncılığına, 
e- kitaplardan yabancı dilde kitap yayınlamaya kadar genişleyen 
bir yelpazede yayın yapmaya, kitaplarımızı, dizilerimizi arttırmaya 
çalışıyoruz.

Timaş Yayın grubu olarak kitapların yediden yetmişe herkese ulaş-
masını isterken, birikimlerimizi gençlerle paylaşmamız gerektiğini 
biliyoruz. Bu nedenle okumaya, yazmaya ve yayıncılık yapmaya 
hevesli gençlerimizi destekliyor; onlara kapı aralıyoruz. Kitapla-
rımızı tanıtmaya çalıştığımız Okur Yazar’da kendi editörlerimiz 
kadar pek çok üniversite öğrencisi genç yayıncı arkadaşlarımızın 
da kitaplarımız hakkındaki yazılarına yer veriyoruz.  Hem bizim 
hem onların yayıncılık heyecanına ortak olun istiyoruz.  Timaş’ın 
o ay çıkan yeni kitaplarının tanıtımları, çok satan kitaplarından ip 
uçları ve  yazar röportajlarına kadar bir çok konu Okur Yazar’da 
sizleri bekliyor.

Paylaştıkça büyüyeceğimizi bilerek iyi ki kitaplar var diyoruz.

Timaş Basım Tic. ve San. A:Ş adına 
Sahibi: Osman Nuri Öztürk

Genel Yayın Yönetmeni: Emine Eroğlu

Adres: Cağaloğlu, Alemdar Mah. 
Alayköşkü cad. No: 5 

Tel: 0212 511 24 24 

Faks: 0212 512 40 00

e-mail: okuryazar@timas.com.tr
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SÜEDA Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. 
Adına İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın 
Yönetmeni 
METİN UÇAR 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
A. MUHYİDDİN UZUN 
Danışma Kurulu 
AHMED SEMİZ
DOÇ. DR. ÖMER İŞBİLİR
YRD. DOÇ. DR. YUSUF BİLEN
YRD. DOÇ. DR. TURGUT KOÇOĞLU
YRD. DOÇ. DR. HÜSREV AKIN
Yayın Koordinatörü 
İBRAHİM MAHİR ÇAKMAK
Hukuk Müşâviri 
Av. HAKKI AYGÜN 
Tashih 
AHMET BEYPAZAR
İBRAHİM KARABOĞA
Grafik Tasarım 
ERDEM KÖYMEN 
Sosyal Medya 
OSMAN GAZALİ ÇAKMAK
ERDOĞAN AKMAN
Teknik Destek 
ADEM KILIÇ
Mali Sorumlu 
FİKRET TOKSÖZ
Abone Sorumlusu
HÜSREV BİROL ÖZDEMİR
Satış Pazarlama
EMRULLAH ŞAKALAR
Baskı Yeri 
Express Basımevi
0.212 671 61 51
Abonelik
Tel: 0.212 671 51 80 
Gsm: 0.530 370 70 10 & 0.530 148 
63 82
www.e-sueda.com
Yönetim Yeri 
İkitelli Organize San. Bölgesi Eski Turgut 
Özal Cd. No: 40/1 Kat: 3 Başakşehir/
İSTANBUL

Örneği olmayan ilk ve tek çalışmadır. 2013 yılında 3 ayda bir 
yayımlanan dergi 2014 yılında aylık olarak yayınlanmakta.
Dergi, öncelikle muhatap olan herkese Osmanlıcayı -kolay usulleri 
göstererek- kısa zamanda okutmayı hedefliyor.Görsel zenginliği 
ve güncel paylaşımları, Osmanlıcanın daha kolay öğrenilmesine 
imkan tanımaktadır.Dergide sadece yeni başlayanlar için değil, 
orta, iyi, ileri seviye için de çalışmalara yer verilmektedir. Kitabe, 
çeşme vb yazılar, arşiv belgeleri, edebi belgeler ve tarihi kültüre 
ait çalışmalar da bulunmaktadır.
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İçerisinde olduğumuz Mayıs ayı itibariyle 121. sayısını çıkararak 
on birinci yılına giren Özgün İrade Dergisi, logosunda belirtildiği 
üzere, “aylık ilmî, fikrî, siyasî” bir dergidir. Dergi, Çıra Yayınları 
tarafından yayınlanmakta olup, merkezi Fatih’tedir. 

Davut Güler’in sahibi olduğu Dergi’nin Genel Yayın Yönetmeni 
Ramazan Kayan, Yayın Koordinatörü Ümit Aktaş’tır. Yayın Kurulu 
ise Esan Gül, Ali Öner, Yahya Ayyıldız, Selvigül Kandoğmuş Şahin, 
Hasan Postacı, Engin Dinç, Mehmet Alpcan, Mehmet Ali Kılıç, 
Abdülaziz Tantik ve Nuri Yılmaz’dan oluşmaktadır. 

Özgün İrade Dergisi, her şeyden önce bir fikir mücadelesi mektebi 
olmaya çalıştığından, geniş bir yayın kuruluna ve yazar ağına 
dayanmaktadır. Aktüel bir aylık dergi olduğu halde, güncel 
siyasete tâbi olmak yerine, bu siyaseti de eleştiriye tâbi tutan 
ve dolayısıyla bu siyasete de alan açmaya çalışan bir anlayışa 
sahiptir. Bunun yanında tarihî, dinî, edebî ve toplumsal alanlarda 
da araştırma ve deneme çalışmalarını içermekte; kitap tahlilleri ve 
eleştirilerine yer vermektedir. 

Tüm değerlerin hızla ve hoyratça tüketildiği bir çağda kalıcı 
olmanın zorluklarından söz etmeye gerek var mı bilinmez. Ama 
bilinen o ki toplumları bir ölçüde de olsa ayakta tutan ve belli bir 
geleneğe bağlayan da, büyük ölçüde dergiler ve onların etrafında 
oluşan toplumsal yapı ya da hareketlerdir. Topluma bir derinlik ve 
eksen kazandıran dergiler, bu yönleriyle toplumsal gelecekle bir 
bağ, dahası bir toplumsal gelecek tahayyülü kurmakta olup; bu 
anlamda toplumsal tahayyül ve geleceğin de vaz geçilemez birer 
imkânıdırlar.
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Ocak 2012›de yayın hayatına başlayan dergi, iki ayda bir vyürü-
ten hareketlerin yayınlarından tercüme yapmasıyla maruftur/bi-
linmektedir. 28 Şubat 2013›te dergiyi çıkaranlara yönelik yapılan 
Paralel Yapı›nın operasyonu sonucu dergi bir yıl duraklamış, 
ancak 2014›ün Ocak ayında tekrar yayına başlamıştır. 

Dergide şimdiye değin Arap medyasında tanınmış düşünürlerin ve 
yazarların yanısıra, siyasi hareketlerin liderleri veya önde gelen 
isimleri tarafından yazılmış onlarca kapsamlı makale yayınlan-
mıştır. 

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 
Osman Akyıldız

Adres: Ali Kuşçu Mah. Macar Kardeşler 
Cad. Sultan Pasajı No:40/6 Fatih-İs-
tanbul

Tel: 0212 523 55 78 - 0530 941 
82 90
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde bir kulüp faa-
liyeti olarak 2013 Mart ayında yayın hayatına başlayan dergimiz, 
süresiz bir yayın organı olarak bugüne kadar 5 sayı çıkarmıştır.

Bu zamana kadar “Davet”, “İlim”, “Ahlak” ve “Cihad” gibi Müs-
lümanların gündeminde yer etmesi gereken hususlara değinen 
dergimizin hedef kitlesini, İslamî İlimler okuyan kardeşlerimizin 
oluşturması hasebiyle 3. sayımızı özel bir sayı olarak hazırlamış 
bulunduk. Bu sayı ile de İstanbul’da faaliyetlerini yürüten, eğitim, 
barınma ve burs imkânı sağlayan, dernek, vakıf ve kuruluşları 
araştırarak İstanbul’a yeni gelen öğrencilere rehberlik edecek nite-
likte bir sayı hazırlamaya çalıştık. Camialarımızdaki pasif duruşu 
reddederek, Müslümanları İslamî bir tavır sahibi olmaya, okuduk-
larını paylaşmaya, yazmaya ve yaşamaya davet ediyoruz.

Dört arkadaş olarak çıktığımız bu yolda Yüce Rabbimizin inayetiy-
le kadromuza yeni kardeşlerimiz katarak ilerliyoruz. 

Gayemiz; salih niyetler ile çıkmış olduğumuz bu yola, ümmetin 
eksik gördüğümüz yönlerini ve muhtaç olduğumuzu düşündü-
ğümüz konuların ehemmiyetine, fikrî yazılarımız ile hatırlatma 
babında vurgu yapmak, ihtiyaçları gidermeye yönelik somut bir 
çaba ortaya koymaktır. Dua eder, dua bekleriz…

remeldergi.com

bilgi@remeldergi.com

twitter.com/remel1434

facebook.com/remel.dergi
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Her derginin bir okul olduğu kabul edilir. REYHAN da bu okullardan 
biri. Ve dokuz senedir her üç ayda bir takipçileriyle bir araya geliyor. 
Tasavvufi ıstılahatta, tasfiye edilmiş, kötülüklerden arınmış bir kalpte 
meydana gelen nur manasına gelen REYHAN bir dergi olarak da 
aynı vazifeye talip: Cemiyetimizi, düşünce dünyamızı hatalardan, 
kötülüklerden arındırmak ve insanımızın İslam’ın nuruyla aydınlan-
masına vesile olmak. REYHAN’ın yayım hayatına girişi 2005 yılına 
rastlıyor. İlk sayısında, ortaya çıkış serüvenini şu şekilde anlatıyor 
REYHAN: “Söyleyecek sözümüz olduğu için, yankının derdinde olma-
dan huzurunuza çıkıyoruz... Büyük savrulmaların yaşandığı, hakk ile 
batılın birbirine karıştırılmaya çalışıldığı bir çağda kurtuluşumuzun 
köklerimize, geleneklerimize sarılmakla mümkün olabileceğini 
biliyoruz. Bu sebeple rüzgârın ne yönden estiğine bakmadan rota-
mızı hedefimize doğrultuyoruz.”REYHAN’ın bu hedefinde en büyük 
destekçisi hiç şüphesiz yazar kadrosu. REYHAN okulunu istisnai 
kılan şey de yazarları zaten. Ülkemizin İslâmî kimliğini muhafaza 
etmesinde ve bu kimliğin yeni nesillere aktarılmasında çok büyük 
payları bulunan, adeta her biri birer okul olan Muhterem Ahmet 
YAŞAR, Enver BAYTAN, M. Emin SARAÇ, Lütfi DOĞAN Hocaefendiler, 
Kadir MISIROĞLU, M. Şevket EYGİ, Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK ve daha 
birçok önemli kalem, üç ayda bir REYHAN okurlarıyla bir araya 
geliyor.REYHAN 2013 yılında ülkemizde bir ilke daha imza attı. 
REYHAN okurları bir senedir dergilerinin yanında bir de Osmanlıca 
ek alıyorlar. Bu ek sayesinde dergide kaleme alınan bazı makaleleri 
Osmanlıca okuma imkânına da sahip oluyorlar. REYHAN, temelinde 
ihtilaf, çekişme ve ayrılık tohumu bulunmayan, hakaret ve şahsiyete 
yöneltilmiş eleştiriden uzak, farklı kültür ve eğitim sahibi insanımızın 
“Allah’ın emir ve yasaklarını hâl edinmesi”ne yönelik hizmeti kendi-
ne vazife bilmiş bir çizgide yayın hayatına devam ediyor.  
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2014 yılının sonbaharında yayımlanması planlanan üç aylık 
kültür dergisi.

Künye

Yayın Sahibi: Hadi Ensar Ceylan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: M. Fatih Kutan

İçerik Editörü: Abdullah Başaran
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Bilgi, hayatı anlamlandıran, amellerimizi ifa ederken bize rehber 
olan her şeydir. Bununla birlikte biz Müslümanlar için temel bilgi 
kaynağı hiç şüphesiz Kelam-ı Kadim yani rabbimizin kelamıdır. 
Hazret-i Peygamber-i Zîşan Efendimizin Sünnet-i Seniyye’si ise 
vahiyden ayrı bir bilgi kaynağı değil, vahyin tebliği ve beyanı 
sadedinde vahyî bilginin amele dökülmesi ve vahy-i gayri met-
luv’un sözle ifadesidir. Bu iki esas kaynak üzerine bina edilen 
İslamî İlimler, zihniyet olarak Müslüman kalıp kalmamanın 
yegâne ölçüsü durumundadır. Eğer düşünsel tavrımızın herhangi 
bir meşruiyet zemini olacaksa, bu kesinlikle İslamî İlimler dışında 
bir ‘şey’ olamaz. Eğer İslamî İlimler dışında bir meşruiyet zemini 
kabul ediyorsak, o zaman belirtmeliyiz ki maalesef mezkûr zemin 
İslamî olarak meşru değildir. Ve bu zeminde hâsıl edilmiş, pratiğe 
dökülmüş bilgi de ‘sahih amel’ işlememiz için gerekli olan bilgiyi 
ifade etmemektedir. Hal böyleyken Müslümanların bilgiye, ‘ilm’e, 
amele yükledikleri anlam maalesef merkezini kaybetmiş, gayrı 
meşru zeminlerde kendine yer arıyor; ve ilim talibi olduğunu 
söyleyen Müslümanlar olarak ‘akademi’de ilim tahsil etmeye 
çalışmak gibi absürt bir işle iştigal eder durumda bulabiliyoruz 
kendimizi. RIHLE bu bağlamda Müslümanca düşünebilmemiz 
ve salih amel işleyebilmemiz için usulümüzün de sahih olması 
gerektiğine vurgu yapıyor. Modern-Postmodern sapmalara karşı 
Sevad-ı Azam’ın yani Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in esenlikli 
yolunda kalabilmemizin, diğer bir deyişle istikamet üzere ola-
bilmemizin yegâne yolu olarak, ‘varlığın anlamına’, ‘eşyanın 
hakikatine’ ancak seleflerimizin inşa ettiği sahih usulle ulaşabi-
leceğimiz hakikatini dile getiriyor. Üç aylık periyotla yayın yapan 
RIHLE sadece Türkiye’de değil, Bilad-ı Şam’dan Hicaz’a, Hind 
alt kıtasından Mağrib’e kadar tüm bilad-ı İslam’da söz söylüyor. 
Her sayısında birçok farklı beldeden ulemanın sayfalarına misafir 
olduğu, Türkçe dışında Arapça makalelerin de bulunduğu RIHLE 
‘ilim’in ve ‘alim’in rehberliğinde rıhlesine yani ilim yolculuğuna 
devam ediyor.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Ebubekir SİFİL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Mehmet Muhlis TURAN

EDİTÖR 
Erdal KURGAN

İnön Mh. Muammer Aksoy Cd. Dere 
Sk. No:70 
34620 Sefaköy – Küçükçekmece – 
İSTANBUL 
TEL:0 (212) 471 71 50
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Sancaktar Dergisi, “Hürriyet, Adalet, İttihad-ı İslam” düsturuyla 
Ocak 2013’te haftalık olarak yayın hayatına başladı.

Çıkış bildirisinde vurgulandığı üzere, Tunus’ta başlayıp Suriye’ye 
kadar uzanan Arap devrimlerini ve devamen İslam aleminde 
başgösteren diriliş hareketlerini yayın politikasının merkezine alan 
dergide, Kemalizm, Kürt meselesi, Ermeni meselesi gibi iç politi-
kanın bıçaksırtı sorunsallarına dair radikal öneriler yer aldı.

Her ne kadar aktüel siyasi iddiasıyla öne çıksa da, peygamberler 
tarihi ve Asr-ı Saadet’in ışıldayan örneklerinin yanısıra, Bediüzza-
man Said Nursi’den Cahit Zarifoğlu’na, Malcolm X’ten Hasan el 
Benna’ya, Abdürreşid İbrahim Efendi’den Hasan Aycın’a kadar, 
medeniyet birikimimizin son dönemine damga vuran sayısız 
kültür, fikir ve aksiyon adamının eserleri de derginin ayrılmaz 
cüzü oldu.

Haftalık olarak bir yıl, 52 sayı yayınlandıktan sonra, Ocak 
2014’ten itibaren yayın hayatına aylık olarak devam eden 
Sancaktar’ın kadrosunda, Hakan Albayrak, Adem Özköse, Eyüp 
Gökhan Özekin, Nihat Nasır, Neşe Kutlutaş, Saim Tut, Erdal Çakır, 
İlhami Atmaca, Ertuğrul Fındık, Mustafa Yahya Coşkun, Abdür-
rahim Boynukalın, Betül Güngör, Çağatay Hakan Gürkan, İslam 
Arslan, Kadir Metin Akbaş, Selçuk Azmanoğlu ve Fatih Mutlu gibi 
isimler yer almaktadır.

Sahibi: Eyüp Gökhan Özekin

Genel Yayın Yönetmeni: Hakan Albayrak

Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Berk Özekin

Ortadoğu Sorumlusu: Adem Özköse

İşçiler: Fatih Mutlu, Selçuk Azmanoğlu
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İmtiyaz sahibi: Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği Adına Ali 
Arıkmert

Yazı İşleri Sorumlusu: Enver Gedik

Yayın Kurulu: Salman Narlı, Sorwar Alam, Abdullah Taş, Emin 
Sandık, İbrahim Akkurt
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Yayın hayatına Ekim 2005 tarihinde başlayan Semerkand Aile, 
2014’te 77 bin tirajıyla okuyucusuyla buluşmaya devam ediyor. 
Semerkand Aile, sağlıklı toplum sağlıklı bireylerden oluşur düşün-
cesiyle bireyin ilk eğitim alanı olan aileye yöneliyor. Anne babadan 
çocuğa, dede ve nineden yakın ve uzak akrabalara kadar aileye 
dahil olan herkese daha güzel ve daha iyi olana ulaşmada yol gös-
terici bir rol üstleniyor. Bazen sorunlara çözüm önerileri sunarken 
bazen de hakkı ve sabrı tavsiye ediyor.

Modern çağın açmazları pek çok alanı olduğu gibi aile kurumunu 
da etkiliyor. Semerkand Aile bu noktada manevi değerlerinden 
feragat etmeden okuyucularını çağın gerçekleriyle yüzleştiriyor. 
Toplumsal ve ailevi problemlerimize kendi manevi kültürümüzden 
çözüm önerileri sunuyor. Konuyla ilgili uzmanların görüşlerine yer 
verilerek hazırlanan kapsamlı dosyalarıyla hem güncel olaylara 
vakıf hem de geleneklerine sadık bir yayın politikası izliyor. 

9 yılı aşkın süredir yayınlanan Semerkand Aile, “Büyük Bir Aile” 
olmanın zenginliğini ve çeşitliliğini sayfalarına yansıtıyor. Evlilik, 
sağlık, çocuk eğitimi, medya, gençlik, mizah, kültür, gıda bilinci, 
dekorasyon ve lezzet bölümleriyle okuyucusuna her ay içten ve ni-
telikli bir sayı sunuyor. 

Semerkand Aile “Sevdiklerinize Solmayan Bir Gül” veriyor.

Semerkand Basım Yayın Dağıtım San. ve 
Tic. A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi

MEHMET SIDDIK ÇAĞIL

scagil@semerkand.com

Yayın Koordinatörü 

Sabahattin Aydın

Yazı İşleri Müdürü ve Editör

Derya Şahin

Grafik Tasarım 

ÖZNUR YAVAŞ
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Semerkand Dergisi, 1999 yılında yayın hayatına başladı. Tari-
himizi ve medeniyetimizi inşa eden tasavvuf anlayışını sade ve 
anlaşılır bir üslupla bugüne yansıtan Semerkand Dergisi, günden 
güne büyüyen okur kitlesi ile günümüze ulaştı.

İslam kültürü içinde son derece güçlü ve etkin bir damar olan 
tasavvuf geleneğini modern dünyaya taşımayı hedefleyen Semer-
kand, okuyucularına temel dinî konulardan tarihe, edebiyata ve 
mizaha kadar geniş bir konu yelpazesi sunuyor. Böylece hayatın 
farklı alanlarını tasavvufî bir yaklaşımla ele alıyor. Bu yayın çizgi-
sini “kitle dergisi” olmanın bir gereği olarak sade ve kolay anlaşı-
labilir bir dil ve dinamik bir görselliği tercih ederek gerçekleştiriyor. 
Her ay özenle hazırlanan Çocuk eki ise en başından beri bir ek 
olmanın sınırlarını zorluyor. Çocuk ekinde üst perdeden konuşmak, 
kör göze parmak mesajlar vermek yerine çocukların anlayacağı 
ve beğenecekleri bir üslup benimseniyor. Doğrudan dinî eğitim 
sunmak yerine, dini ve dindarlığı estetize ederek sevdiren tarzı ile 
dikkat çekiyor.

Semerkand Dergisi, süreli dinî yayıncılıkta kalitesi ve satış başarısı 
bakımından da bir kilometre taşı. Daha ilk sayısı 60 bin trajla 
çıkarak ulaşılması zor bir noktadan yayın hayatına başlayan 
dergi, sonraki yıllarda istikrarlı bir artış grafiği ile günümüze dek 
tirajı artıp bugün de 200 bini aşmış bir başarılı dergi durumdadır.

Semerkand Dergisi, yayınlanmaya başladığı günden bu yana, 
uçucu gündemden ve her türlü polemikten uzak çizgisiyle okurla-
rına gönül ve zihin duruluğu vaat ediyor.
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İsmiyle müsemma hanımefendi bir duruş sergilemektedir Seyyide. 
İfrat ve tefritten uzaktır, mutedildir. Magazinleşmekten çekinen 
ilmî hanım dergisidir. Menfaat değil muhabbet maksadıyla yola 
koyulmuştur. 

Hanımlara hitap eden dergiler arasından şöyle bir farkla ileri çıkar 
Seyyide: Yazanlarının tümü hanımdır ve tümü alanında uzmandır. 
Din, ilim, kültür, edebiyat, tarih, gezi, tasavvuf, sağlık, psikoloji, 
ekonomi yanında hidayet öyküleri, helal gıda, iletişim, çocuk 
eğitimi, aile ve kadına dair pek çok konu… Bir de gencecik bir 
ilavesi vardır genç kardeşlerimiz için: Genç Seyyide eki…

Hanımlara has nahif bakış açısı ve nezaketle kaleme alınmış 
yazılarla dopdolu içeriği; canlı, kaliteli, rengârenk tasarımı ile 
sıkılmadan okuyacağınız, saygın bir hanım dergisi Seyyide. Belki 
bu yüzden 6. yılını mutlulukla dolduruyor.

Hanımlarımızın yüreği imanla; zihni ilimle dolsun diye… Daha 
kültürlü ve daha edepli olma yolunda sizlerle birlikte hep daha 
iyiye…

İMTİYAZ SAHİBİ

GÜNEY TURİZM SEYAHAT VE TAŞIMACI-
LIK LTD. ŞTİ. ADINA 

Sare TAMGÜNEY ZİYANSIZ

YAYIN YÖNETMENİ

Sare TAMGÜNEY ZİYANSIZ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Büşra TAMGÜNEY BAYRI

YÖNETİM ADRESİ

Nuri Paşa Mah. 14. Sok. No:21/1 
Zeytinburnu-İstanbul

İLETİŞİM

TEL: 0212-546 17 55

FAKS: 0212-546 17 89

E-POSTA: info@seyyidedergisi.com

www.facebook.com/SeyyideDergisi
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Eylül 2013’te yayın hayatına merhaba dedi. Edebiyata gönül 
vermiş bir grup genç ‘Samimiyet ve Sorumluluk’ bilinciyle yazılar 
kaleme almak istiyoruz diyerek derginin yolculuğunu başlattı. 

Dergi çıkarmak bir yana, herhangi bir materyali bile bastırmanın 
çok maliyetli olduğu bir dönemde kalıcı olanın basılmış kâğıt 
olduğu inancıyla sayfalarını genç kalemlere açıyordu, Sokak Arası. 

Dergi iki ayda bir yayın hayatına devam ediyor. 3. Sayısı Nisan 
2014’te yayınlanan dergide pek çok genç yazar, çizer ve şair yer 
alıyor. Dergi şiir açısından zengin bir içeriğe sahip. Bunun yanında 
sinema eleştiri yazılarına da her sayısında yer veren dergide ilgi 
çeken bölümlerden birisi de, kadim şiirlerimize Osmanlı Türkçesi 
aslıyla birlikte yer verilen sayfalar oluyor. Bu sayede alıştırma 
yapmaya da olanak sağlamayı hedefleyen dergide, düşünce 
yazıları da geniş yer tutuyor. 
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İlk olarak Haziran 1994’te, üç aylık olarak yayınlanmaya başla-
yan Somuncu Baba Dergisi, 2000 yılının Ocak ayından itibaren iki 
aylık periyotlarla yayın hayatına devam etmiştir. 
 
2000 yılından itibaren iki aylık periyotlarla ciddi bir açılım yakala-
yan dergimiz, yalnızca edebiyatla ilgili değil, oluşturduğu edebiyat 
dışı dosyalarla da okunma oranını artırmış, aranan ve adından 
sıkça söz edilen dergiler arasına girmiştir. 
 
Dergimiz, Haziran 2005’den itibaren aylık olarak yayınlanmaya 
başlamıştır. Okuyucularımızın yoğun talepleri karşısında sizlerle 
her ay yüzyüze gelmeyi, gönül birlikteliğimizi dergimiz vesilesiyle 
daha da pekiştirmeyi arzu ediyoruz. 

Artık kökleşmiş, seçici bir yayın politikası izleyen, edebiyatın 
hemen her türüne yer veren, nitelikli olmak şartıyla her kesimden 
edebiyatçıya kapılarını aralayan dergiler arasında şüphesiz So-
muncu Baba Dergisini de düşünebilirsiniz.

 
Vakıf kurucumuz Osman Hulûsi Efendi’nin Divan edebiyatına karşı 
olan özel ilgisi sebebiyle dergimiz, edebiyatımızın has bahçelerin-
den gül güzelliğinde şiirleri devşirerek şerhlerle, tahlillerle günü-
müz okuyucusunun anlayacağı şekilde, divan şiirinin sevdirilmesini 
amaçlamıştır. Din-sanat ilişkisi üzerinde yaptığımız yayınlar ise, 
dergiciliğimizde farklı bir yer kazanmış bulunmaktadır.

Dergimiz bir yandan kültür değerlerimizin hayatiyetini dikkate 
alarak; bayrak, vatan sevgisi ve manevi duyguları ayakta tutarken 
diğer yandan yaşayan edebiyatımıza yeni eserler, yazarlar, şairler 
kazandırma gayreti içerisinde olmuştur. Ayrıca, derginin şimdiye 
kadar çıkan sayılarında milli ve manevi değerlerimize özel yer 
verilmiştir. .



93

Var oluşunun manasını ortaya koyma amacıyla hem kendi 
başlarını hem de başkalarının başlarını ağrıtmaya talip bir grup 
öğrencinin 2012 baharından bu yana çıkardıkları bir dergidir 
Şihab. Temeli Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde atılan 
dergi, yayın kadrosunun cep harçlıklarıyla çıkmakta ve ücretsiz 
dağıtılmaktadır. Arapçada ateş topu, kuyruklu yıldız manalarına 
gelen “Şihab”, yaşadığımız dünyaya yürekten bir haykırıştır. 
“Şihab” için görünen şeyler varlıklarını ispat etmiş sayılmaz. Bir 
şeyin “Varım!” diyebilmesi için bunu ispatıyla birlikte ortaya koy-
ması yani varlığını görünürlülüğün ötesinde ispat etmesi gerekir. 
“Şihab” Kur’an’ın yaşanmak için okunması adına, Müslümanların 
zulümden ve dalaletten kurtulması için tek yolun “bir ümmet” 
olmaktan geçtiğini vurgulamak adına ve bu eksende, aslına 
uygun bir “Müslüman” kimlik inşası için bir şeyler karalayan bir 
ekiptir. “Şihab” her şeyi Kur’an ekseninde eleştirmekte ve yine bu 
eksende ortaya bir çözümleme koymaktadır. “La ilahe” gibi bir 
isyanı sunar ve “İllallah” gibi bir teslimiyeti barındırır. “Şihab”ın 
varmak istediği hedef; sadece entelektüel bir yapı ortaya koymak, 
popülerlik kazanmak, bünyesinde barındırdığı yazıların herkes 
tarafından beğenilmesini sağlamak, süslü ve insanı kendisinden 
alan, pembe dünyalara savuran fiyakalı sözler sarf etmek DE-
ĞİLDİR! Şihab Dergi’nin ikinci sayısında da belirttiğimiz gibi; biz 
rüzgârın estiği yönde konuşmaya karşı rüzgâra bir güzergâh oluş-
turma iddiasında olanlarız. Biz duruşuyla vuruşuyla şu zamana 
göre yeni ama hakikatli bir yol oluşturmak iddiasında olanlarız. 
Biz kapitalizm, sosyalizm, liberalizm gibi eğreti kalıpların zincir-
lerini kırıp İslam yaşam tarzını hayata hâkim kılma iddiasında 
olanlarız. Nihayet bizim haykırışımız “Hayır!” dediğimiz meseleye 
bir “Evet!” sunmak adınadır. 

Yayın Danışmanı:

Alpay Bozdağ

Genel Yayın Yönetmeni:

Zeynep Uçar

Yayın Koordinatörü:

Zehra Gündoğdu

Grafik Tasarım:

Hacer Tilbeç

Yayın Kadrosu:

Meryem Nur Yetkin

Zeynep Kırbaşoğlu

Merve Baykal

Ayşe Nur Aksu

Hümeyra Korkmaz

Sena Oğuz

Sena Yazıcıoğlu

Mevhibe Tipi

Sümeyye Aydın

İletişim: sihab.dergi@gmail.com 

facebook.com/SihabDergi ve twitter.
com/sihabdergi
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Süeda Yayıncılık Adına İmtiyaz Sahibi
Genel Yayın Yönetmeni
Metin Uçar
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Hukuk Danışmanı
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Katkıda Bulunanlar
Hilal Beşik
Mehmet Turgud
Merve Beşik
Merve Özdemir
Ömer Gedik
Zeynep Zeren
Zümrüt Firuz

Grafik - Illustrasyon Tasarım
Hüseyin Aydemir

Kapak Tasarım
Betül Kapukaya

Ressam
Ahmet Çakıl
Cansu Kaykaç 
Betül Kapukaya 
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Mizanpaj Tasarımi 
Hüseyin Aydemir

Sosyal Medya
Erdoğan Akman

Mali Sorumlu
Fikret Toksöz

Abone Sorumlusu
Hüsrev Birol Özdemir

Satış Pazarlama
Emrullah Şakalar

Baskı
Express Basımevi
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Tel: 212 671 51 80
Fax: 212 671 51 81
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Süeda Basım Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İ.O.S.B. Haseyad San. Sit. Turgut Özal Cad.
No:40 B Blok Kat:3 İkitelli - Başakşehir İSTANBUL

Şirin Kalem Dergisi:Şirin Kalem, aylık gündeme aldığı konularla 
vatan sevgisi, dürüstlük, cömertlik, vefa gibi ahlaki ve kültürel 
konuları işlemekte ve bu konuda çocuklara örnekler sunmaktadır. 

Şirin Kalem Çocuk Dergisi -sunduğu yerel kahramanları ile- ço-
cuklarını eğitmek, bilgilendirmek, sağlam bir karaktere sahip 
kılmak ve onları televizyon ve bilgisayarın tehlikelerinden uzak 
tutmak isteyen ailelerin evlerinde bulundurmak isteyeceği bir 
dergidir.
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Ahmet Örs, Mustafa Kıyak ve Beytullah 
Emrah Önce editörlüğünde Mayıs 2014 
itibariyle 47. sayısına ulaşan Tasfiye 
yolculuğunu sürdürüyor.  

www.tasfiyedergisi.com, tasfiyedergi-
si@gmail.com, 0530 883 09 53

Tokat: Soğukpınar Mahallesi, Behzat 
Bulvarı, No: 216, Kat:2

İstanbul: Akşemseddin Mahallesi, 
Sarıgüzel Caddesi, Öz Emek Apartmanı, 
No: 56/2 FATİH

“Direnen Edebiyat” mottosuyla yola çıkan Tasfiye Edebiyat-Dü-
şünce Dergisi, 2004 Ekim-Kasım tarihli birinci sayısıyla Tokat 
merkezli olarak yayın hayatına başladı.

Tasfiye, geride kalan on yıl boyunca edebiyatla hayatı buluşturan, 
her türlü zulüm ve sömürü biçiminin karşısında yer alan bir anla-
yışla vahiyden yola çıkarak bir edebiyat inşa etmeye çalıştı.   

Edebiyat ve düşüncenin ayrılamaz iç içe geçmişliği Tasfiye için 
her zaman önemli oldu. Özel sayı ve dosyalarla temel meselelere 
ayrıca odaklanan Tasfiye; Kürtçe Edebiyat, Kemalizm ve Edebiyat, 
Modern Kuşatma: Eğitim, 28 Şubat ve Edebiyat, Filistin, Metin 
Önal Mengüşoğlu, Cemal Şakar gibi özel sayıların yanı sıra birçok 
dosya çalışması gerçekleştirdi.
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Derginin Adı:  TEMRİN

Sahibi: ŞEREF YILMAZ

Yazı İşleri Müdürü:  ŞEREF YILMAZ

Yayın Kurulu: 

LEYLA KARACA TOK

HASAN PARLAK

EBRU ÖZTÜRK TINAZ

MEHTAP ALTAN

İletişim Adresi: ALEMDAR MAH. ALAY-
KÖŞKÜ SOK. HASOĞLU İŞHANI K: 3 

CAĞALOĞLU FATİH/İSTANBUL

Telefon: 0212-5260430

E-Posta: bilgi@temrindergisi.com

WEB: www.temrindergisi.com

Temrin dergisi Mayıs 2008 tarihinde yayın hayatına başladı. O 
tarihten bu güne “Aylık düşünce ve edebiyat dergisi” olarak yayın 
hayatını sürdürüyor. Birinci sayıdan 12. Sayıya kadar, yani tam 
bir yıl boyunca 48 sayfa olarak ve A4 ebadında dikey bir dergi 
olarak yayımlandı. İkinci yılında, yani 13. Sayıdan itibaren hem 
kareye yakın yatay bir ebada döndü hem de 60 sayfaya çıktı. 
İkinci yılından itibaren Aralık 2011 tarihine kadar aynı hacimde 
ve ebada yayın hayatını sürdürüyor. Temrin, Aralık 2011 tarihine 
kadar beş özel sayı yaptı. Bu sayılar sırayla “Kaşkarlı Mahmud 
özel sayısı, Yahya Kemal özel sayısı, Nasrettin Hoca özel sayısı, 
Toprak özel sayısı ve Hilmi Yavuz özel sayısı.” Temrin, 2011 
yılının Ağustos ayından itibaren dosya konuları yapmaya başladı. 
Bundan sonraki hayatında da bu tür dosya konularıyla okurun 
karşısına çıkacak. Kültür Bakanlığı, 3. Yılında Temrin dergisine 
kurumsal abone olmuştur. Derginin yayın politikası şu üç saç 
ayağı üzerine kurulmuştur: Edebiyatı bir bütün olarak görme 
ve kişilerin dünya görüşünü edebiyatın önüne almama, kutsal 
değerlere saygılı olma, genel ahlak kurallarını ihlal edici resim 
ve ifadelerden uzak durarak nezih bir edebiyat çabası içinde olma. 
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TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ (TALİD)

Altı Aylık, Hakemli Dergi

Birikimsiz bilim olmaz.

Literatür çalışmaları, üzerine inşa edildiği birikime ayna tutmakla 
kalmaz, birikim bilincimizi yeniler. Bu tür çalışmalar, mevcut 
birikimi birçok açıdan değerlendirerek literatür hakkında çeşitli 
tasnifler yapmayı, varsa eksiklikleri ve hataları tespit etmeyi, ta-
kip edilen yaklaşımları ve kullanılan kaynakları gözden geçirmeyi 
amaçlar. Bu tespitler, literatürle ilgili herhangi bir alanda yapıla-
cak çalışmalara ilişkin uyarı ve önerilerle daha da önem kazanır. 
Esas hedef, bir alanda değişik kişi ve ekoller tarafından yapılmış 
çalışmaların hem envanterinin çıkartılması hem de değerlendiril-
mesiyle sonraki çalışmalara zemin hazırlamaktır. 

TALİD, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı ve kuşatıcı 
belirli sayıda yazıdan sonra konunun alt alanları ile ilgili değer-
lendirme yazılarına, klasik veya güncel önemli yayın, kurum ve 
etkinliklerin tanıtımlarına yer vermekte, konunun duayenleri ile 
yapılan mülakatları içermektedir. 

Bu çerçevede TALİD, 2003 yılından bu yana Türk İktisat Tarihi, 
Tanzimat’a Kadar Türk Siyaset Tarihi, Tanzimat’tan Sonra Türk 
Siyaset Tarihi, Türk Bilim Tarihi, Türk Hukuk Tarihi, Türk Şehir 
Tarihi, Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I-II, Eski Türk Edebiyatı Tarihi 
I-II, Türk Sosyoloji Tarihi, Türk Eğitim Tarihi, Türk Mimarlık Tarihi, 
Türk Sanat Tarihi, Dünyada Türk Tarihçiliği, İstanbul Tarihi ve Türk 
Felsefe Tarihi başlıklı on yedi sayıda ilgili alanların literatürünü 
ele almıştır. Gelecek sayılar İslami İlimlerin Kuran-Tefsir İlimleri, 
Fıkıh, Hadis, Kelam, Tasavvuf gibi alt dalları üzerine hazırlanmak-
tadır. 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 
 
ISSN 1303-9369 

Yayınlayan:  
Bilim ve Sanat Vakfı,  
Türkiye Araştırmaları Merkezi 

Yazı İşleri Müdürü:  
Salih Pulcu 

Editör:  
Her sayıya konuyla ilgili editör tayin 
edilmektedir.

Eski sayıların PDF versiyonlarına 
ulaşmak ve dergi hakkında daha fazla 
bilgi edinmek için bkz. www.talid.org  
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“Çocuklar için yazmakta, çocukça katışıksız bir mutluluk vardır. 
Bir sorumluluğa evet demenin kahramanlığı vardır.” 

Sevgili Cahit Zarifoğlu; kendisine, “Çocuklar için niye yazıyorsu-
nuz?” diye sorulduğunda böyle cevap vermişti. Biz de TRT Çocuk 
dergisi ekibi olarak böyle bir mutlulukla yola çıktık. Çocuklar için 
yazan ve çizen kahramanları bir araya getirmek gibi bir misyon 
yüklendik ve aynı mutlulukla yola devam ediyoruz. 

Yaklaşık dört yıl önce yayın hayatına başlayan TRT Çocuk Dergisi, 
gelinen noktada Türkiye’de çocuk edebiyatına katkıları yadsı-
namaz yazarları ve çizerleri ekibine dâhil ederek, değişerek ve 
artarak büyüyor.

TRT Çocuk Dergisi olarak, 8-14 yaş grubuna ve okul öncesine 
hitap eden iki dergi olarak yayınlanan, eğitim sürecini sistematik 
ve eğlenceli bir kaynak haline getiren bir yapıdayız. Üzerinde 
çalışılmış, değerlendirmeler yapılmış, planlanmış bilgileri çocuk-
larımıza ulaştırarak onların gündemi takip etmesini sağlayacak 
nitelikte bir yayın politikası izliyoruz. Her ay; o ay içinde bulunan 
özel gün ve haftaları, belirlenmiş konseptlerle harmanlayarak 
dosyalar hazırlıyor, çocukları eğlenceli bilgilerle, belirlenen bir 
hedefe yönlendirme hassasiyetiyle çalışıyoruz.

Renkli, büyük boy ve kuşe kâğıt kullanarak hazırladığımız dergi-
mizi; bilmece, bulmaca, çizgi dizi ve oyunlarla çeşitlendiriyoruz. 
Bu yapının, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmaları 
açısından önemli bir rol oynadığı kanaatindeyiz. 

Özetle; TRT Çocuk Dergisi ekibi olarak çocuklarımızın farkındalığını 
belirli bir bilinç düzeyine ulaştırmak ve onlara sunulan her bilgiyi 
kabul veya ret aşamasında kendi kültürünü tanıyarak değerlendir-
me yapmalarını öğretmek niyetiyle yola devam ediyoruz. 

Yayın Sahibi: Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Adına: İbrahim Şahin

Yazı İşleri Müdürleri: Ahmet Akbal, Bekir 
Yıldızcı, Sevilay Bozdemir

TRT Çocuk Dergisi İmtiyaz Sahibi:

Siyahmartı Advertising | Animation 
Studios

İletişim: Göztepe Mah. Atatürk Cad. 
Sütlüoğlu Plaza No:7 Kat:3 34815

Anadoluhisarı / Beykoz İSTANBUL

Tel: 0216 465 55 79 - Faks: 0216 
465 62 37

www.siyahmarti.com • www.trtcocuk-
dergisi.com

bilgi@trtcocukdergisi.com
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Yayın hayatına 1951 yılının Ekim ayında başlayan Türk Dili der-
gisi 63 yıllık yayın hayatı boyunca ülkemizin sanat, dil, edebiyat 
ve düşünce hayatının şekillenmesinde belirleyici bir rol üstlenmiş; 
ülkemizin dil ve edebiyat dergiciliği içerisinde etkili ve önemli bir 
yere sahip olmuş ve yayın dünyasında kalıcı izler bırakmıştır. 

Başlangıcından bugüne her ay okuyucusuna ulaşan Türk Dili, ala-
nında yayımlanan en uzun soluklu dergilerin başında gelmektedir.

Türk Dili dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Türk Dil Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
TDK Başkan Yardımcısı Ali Karaçalı’dır. Dil, edebiyat yazılarıyla 
şiirleri ve hikâyeleriyle geniş bir okur kitlesine sahip olan Türk 
Dili dergisinde 7.000’in üzerinde yazı, 6.000’in üzerinde şiir 
yayımlanmıştır. 

Bugün 749. sayıya ulaşan Türk Dili dergisinin özel sayı geleneği 
(İstanbul’un fethinin 500. yılı dolayısıyla 1953 yılında yayımla-
nan Fatih Sultan Mehmet sayısını özel dosya olarak düşünürsek) 
1961 yılında 113. sayıda yayımlanan Şiir Özel sayısı ile başla-
yarak son çıkan Doğumunun 80. Yılında Sezai Karakoç’un Şiiri 
Özel Sayı 744. sayıya kadar gelir. Türk Dili dergisinin özel sayıları 
bazen tek bir konuya, bazen bir kişiye, bazen de Türk Dil Kurumu 
ve Türk dilinin genel konularına ayrılmıştır. 

Türk Dili dergisinde zaman zaman gündemdeki önemli konular, 
kişiler için özel dosyalar açılmıştır. 

Türk Dili dergisi 1997 yılının ikinci yarısından itibaren çevrimiçi 
(online) olarak yayımlanmaktadır.

Türk Dil Kurumunun süreli yayınları 
olan Türk Dili, Belleten ve Türk Dün-
yası bir veri tabanında toplanarak PDF 
biçiminde kullanıma sunulmuştur. Türk 
Dil Kurumunun Genel Ağ sayfasındaki 
(tdk.org.tr) Süreli Yayınlar Veri Tabanı 
aracılığıyla kullanıcılar dergilerde 
yayımlanan bütün yazılara ulaşabil-
mektedir.

@turkdilidergisi

facebook.com/turkdili 
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Türk Edebiyatı Vakfı İktisadi İşletmesi 
Adına Sahibi

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı

S. SERVET KABAKLI 

 Genel Yayın Yönetmeni

BEŞİR AYVAZOĞLU

besir_ayvazoglu@yahoo.com

Yazı İşleri Müdürü

BAHTİYAR ASLAN

bahtiyar.aslan@hotmail.com

Yönetim Yeri

Divanyolu Cad. No: 14 34122 

Sultanahmet-İstanbul

Tel: 0.212 527 50 32 – 526 16 15

Faks: 0.212 513 77 49

www.turkedebiyati.com.tr

tedev30@gmail.com

tedev@turkedebiyati.com.tr

Yazışma Adresi

PK 2, Sirkeci / İstanbul

Yayın Kodu: ISSN 1302 1893

Türk Edebiyatı Dergisi, aylık sanat ve fikir dergisidir. 1972 yılında 
Ahmet Kabaklı’nın önderliğinde çıkmaya başlayan dergi 487 
sayıdır aralıksız çıkmaktadır. Bu yönüyle de Türkiye’de çıkan en 
uzun soluklu sanat ve fikir dergilerinden biridir. Türk Edebiyatı 
Dergisi daha sonra 1978 yılında yine Ahmet Kabaklı tarafından 
kurulan Türk Edebiyatı Vakfı’nın bünyesinde yayın hayatını devam 
ettirmektedir.

Her ayın ilk günü bayi raflarında yerini alan dergi, Türk sanat ve 
düşünce hayatının son dönemine damgasını vuran birçok kalemin 
de eserleriyle boy gösterdiği bir yayın organıdır. Bunlar arasında 
Ahmet Kabaklı, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Samiha 
Ayverdi, Mehmet Kaplan, Sevinç Çokum, Emine Işınsu, Altan 
Deliorman, Beşir Ayvazoğlu, İskender Pala ve İsa Kocakaplan gibi 
isimler sayılabilir.

Türk Edebiyatı Dergisi aynı zamanda bir mektep olma özelliğine 
de sahiptir. Günümüzde şiir ve hikâye başta olmak üzere edebiyat 
ve sanatın farklı kollarında faaliyet gösteren çok sayıda isim 
dergimizin bünyesinde yetişmiş, ilk eserlerini dergimizin sayfala-
rında yayınlamışlardır.

Türk Edebiyatı Dergisi, geleneğe vurgu yapan, sanatta ve düşün-
cede yerliliği ve milliliği savunan bir anlayışa sahip yöneticiler ve 
kalemler eliyle yaşatılmaktadır. Dergi, medeniyetimizin ürettiği 
değerlerin yerel değil evrensel niteliklere sahip olduğu ve bu 
değerlerin bütün dünyaya bir alternatif olarak sunulması gerektiği 
şuuruyla çıkarılmaktadır.

Türk Edebiyatı Dergisinin Yayın Yönetmenliğini günümüzde Beşir 
Ayvazoğlu yapmaktadır. Dergi, Sultanahmet’teki Türk edebiyatı 
Vakfı binasında hazırlanmaktadır.



101

Umran Dergisi 

Pınar Yayınları Tic. ve San. A.Ş. Adına 
Sahibi 

İlhan Gündoğdu 

Genel Yayın Yönetmeni 

Şemsettin Özdemir 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Metin Çığrıkcı 

İdare Merkezi 

Akşemsettin Mah. Halıcılar Cad. No: 
38/1 D. 4 Fatih-İSTANBUL 

Tel: (0212) 631 12 51 (0212) 631 
12 50 

Cep: (0543) 281 58 85 

mail: abone@umrandergisi.com 

umran@umrandergisi.com 

web: www.umrandergisi.com 

Temsilcilikler Ankara (0312) 418 12 77 

İzmit (0542) 250 75 77 

Trabzon (0462) 321 95 44 

Isparta (0246) 223 24 87

İHYÂ’DAN İNŞÂ’YA UZUN SOLUKLU YÜRÜYÜŞ!Yayıncılığı bir “iyiliği 
emredip kötülükten alıkoyma” faaliyeti yani bir “ibadet türü” olarak 
gören Umran, bu bilinçle, nicelik itibariyle az görünse de, devamlı 
ama nitelikli bir dergicilik yapmayı kendisine ilke edindi. Umran’ın 
yaklaşık 20 yılda tam 200 sayı/“damla” ile, hiç ara vermeden, 
sürekli aynı hedefleri döverek İslami yayıncılıkta uzun soluklu bir per-
formans ortaya koyması, işte bu “ibadette devamlılık” ilkesinin bir 
gereğidir. Umran, 22 yıl önce, Nisan 1991’de tek formalık AKV-Bül-
ten’le ‘bismillah’ deyip yayın hayatına başlamıştır. İlk yıl üç aylık, 
ikinci yıl iki aylık periyotlarla çıkmış, 1993’te de Umran adını alarak 
uzun soluklu yürüyüşüne hız vermiştir. 1998’den itibaren de artık 
aylık periyotlarla yayınlanmaya başlamıştır. Kökü kültür, meyveleri 
ise medeniyet olan bir ağaç “umran”… Tarih, insan; dinî-içtimaî 
hayat… İsmiyle müsemma bir vizyonla; köklerini tarihin derin-
liklerine salıp kadim İslâmi kültürümüzden beslenmeye çalışırken, 
meyve yüklü dallarını insanımızın istifadelerine sunmaktadır.. Umran 
Dergisi, “Yeni Soğuk Savaş” olgusundan “Ilımlı İslâm” projelerine 
kadar bir dizi senaryoya da dikkat çekerek Müslümanları uyanık ve 
dikkatli olmaya çağırdı. Aynı yıllarda entelektüel çıtasını daha da 
yükselten Umran; İslâm düşüncesi, dil-kültür-medeniyet, Batı’nın 
bunalımı, Dünya’nın bunalımı, İslâm dünyasının dinamizmi, İs-
lâm’ın Protestanlaştırılması gibi konuları vukûfiyetle tahlil etmiştir. 
Batı uygarlığı ve Batı-merkezli küresel sistemin kaçınılmaz iflası 
karşısında İslâm’ın ve İslâm dünyasının dinamizmini özgüven yüklü 
bir derinlikle ortaya koyan Umran, “21. Yüzyılı İslâm’ın belirleye-
ceğini” ısrarla vurgulamaktadır. Umran; ilk sayısından itibaren hiç 
aksatmadan sürdürdüğü istikrarlı yayıncılık performansı, ilkeli ve 
kucaklayıcı yayın politikası, tavizsiz dik duruşu ve hayırlarda daya-
nışma ve yarışma şuuruyla gerçek bir okul/ekol olmaya muvaffak 
olmuştur. Ve “Umran”, kelime kökünün de içerdiği gibi; düşünce 
hayatımızı İslâmi temeller üzerinde yeniden “imâr” etmeye, İlahi 
mesaja susamış gönülleri “tamir”etmeye yönelik çabaları ile dünya 
ve ahretimizi “mamûr” kılma mücadelesine heyecanla ve kararlılıkla 
devam ediyor. Umran Dergisi, uzun soluklu yürüyüşüyle, kültür ve 
medeniyetimizi/‘umrân’ımızı ihyâ ve inşâ gayretini sürdürüyor.
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Vuslat Dergisi, İstanbul’da 103.2 frekanstan yayın yapan “Özel 
FM” radyosu yönetim kurulunun verdiği bir karar üzerine Temmuz 
2001 tarihinde ilk sayısı yayınlanmıştır. Ocak 2014 tarihinde 
151. Sayısı yayınlanan Vuslat Dergisi’nin amacı, ulaşabildiği oku-
yucuyu en sahih kaynaklardan hareketle bilgilendirmek, Ümmet 
bilinciyle Müslümanlar arasında kardeşliği ve velâyeti pekiştirmek, 
birlik ve beraberliklerinin vahdetini sağlamaktır. Vuslat Dergisi, 
İslâm Milleti’nin vahdetini sağlamak konusuna karınca kararınca 
bir katkıda bulunmak için yayımlanıyor. Dergimizin Türkiye ve 
Avrupa ülkelerinde okurları bulunmaktadır. 
  
Vuslat Dergisi, her ay ulaştığı okuyucusunu, içinde bulunduğu 
toplumdan ve dünyada gelişen olaylardan haberdar etmek, ayrıca 
kapak konularıyla değişmez değerleri kendilerine hatırlatmak, 
Kur’ân ve Sünnet kaynaklı bir bilinci elde etmelerine yardımcı 
olmak üzere hareket etmektedir… Amaç ve gayesi, İslâm Mille-
ti’nin mensuplarını aydınlatmak, velâ ve berâ’ konusunu günde-
me getirerek bilinçlenmelerine yardımcı olmaktır.

Yurt Basın Yayın Rek. Paz.San.Tic. Aş. 
adına

      İmtiyaz Sahibi: Recai Zengin

Genel Yayın yönetmeni: İlhami Pınar

Editör: Ziya Gündüz

Adres: Alemdağ Cad. Ihlamurkuyu 
Mh.  Adalet Sk. No:1134772 Ümraniye 

/ İstanbul

Web: www.vuslatdergisi.com 

E-mail: vuslat@vuslatdergisi.com
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Yedi İklim Dergisi, Ali Haydar Haksal, Osman Bayraktar, Hasan 
Aycın, Âlim Kahraman, İbrahim Usul, Mustafa Çelik, İlhan Kutluer, 
Ali Göçer’den oluşan bir kadro tarafından ilk sayısı Mart 1987’de 
yayımlanan bir edebiyat dergisi. İlk dönemlerinden itibaren gerek 
edebiyat dünyasının gerek akademik çevrenin değerli kalemlerinin 
ürünlerini yayınlattıkları bir dergi olarak öne çıkan Yedi İklim, 
özellikle genç kalemlere yer vermesi yönüyle her dönemde gençle-
rin ilgi merkezi olmayı sürdürmüş bir dergi olarak tanınır.

Derginin ilk dönemlerinde Arif Ay, Osman Bayraktar, Âlim Kahra-
man, Ahmet Kot, Necat Çavuş, Ali Haydar Haksal, Hüseyin Atlan-
soy, Şakir Kurtulmuş, Mustafa Özçelik, İlhan Kutluer, Ali Göçer, 
Kâmil Doruk, Selahattin İpek, Hasan Aycın, Kâmil Eşfak Berki, 
Ahmet Nedim Çeker, Nurettin Durman, Seyfettin Ünlü, Adem 
Turan, Ali Günvar, Hasan Selami Binay gibi isimlerin yanında her 
dönemde kendi kuşaklarının önemli pek çok şair ve öykücü ismini 
Yedi İklim’de okumak mümkün olmuştur. 

Yedi İklim, asıl ve ebedî olana ulaşma yolunda sürekli olarak Bü-
yük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergilerinin düşünce  gele-
neğinin izleyicisi oldu. Bağlı bulunduğu geleneği sürekli önemsedi 
ve vahiy eksenli medeniyet özlemini dillendiren, sanatlarını bu 
özlemle şekillendiren yazarlara, şairlere, akademisyenlere, şahsi-
yetlere özel sayılar ve dosyalar hazırladı.

Yedi İklim bir süredir ara verdiği kitap yayımlarını 2013 yılında 
Şakir Kurtulmuş’un “Yusufun Kuyusu” ve Mehmet Özger’in “Muh-
tasar Cinnet Risalesi” kitapları  ile yeniden sürdürmeye başladı. 
Ardından Aralık 2013’te Gökhan Serter’in “Bana Şahdamarımı 
Getir” ve Serkan Doğan’ın “Süzülen” adlı şiir kitaplarını yayım-
ladı. Nisan 2014’te ise Şakir Kurtulmuş’un “Ölüm ve Ayna” ve 
Serdar Kacır’ın “Uzak Ülkeme Doğru” kitapları Yedi İklim Yayınla-
rı AHH tarafından yayımlandı.

Yedi İklim Dergisi; Ali Haydar Haksal 
yönetiminde Mayıs 2014’te 290. 
Sayısını çıkarmış bir dergi olarak mede-
niyetimizin sosyal, kültürel ve sanatsal 
izleğinden sapmadan çağa karşı özlü bir 
direnişle yürüyüşünü sürdürüyor. 

Yedi İklim Yayıncılık AHH.

Adına Sahibi 

Yazı İşleri Müdürü

Genel Yayın Yönetmeni  
Ali Haydar HAKSAL

İletişim

Adres: Mimar Sinan Mahallesi

Evliya Hoca S. No:51 / A

 Üsküdar / İSTANBUL

Tel: 0216 352 49 77

Gsm: 0533 310 88 83 - 0535 866 
65 58

E-posta: yediiklimdergi@gmail.com

www.yediiklimdergisi .com

Yayın Kodu (ISSN) 
1301 – 3963
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Çamlıca Basım Yayın bünyesinde aylık olarak yayınlanan YEDİ-
KITA Dergisi, Eylül 2008’de yayın hayatında başladı. Tarihî, ilmî 
ve kültürel konularda temel kaynaklar ve tarihî belgeler eşliğinde 
titizlikle hazırlanan dergimiz doğruları, millî ve manevî değerler 
çerçevesinde ele alma prensibiyle geniş bir okuyucu kitlesine hitap 
etmektedir.

Her sayısında birbirinden orijinal, tarihî ve kültürel kıymeti olan 
eklerle sürprizler yapan YEDİKITA, süratli adımlarla büyümesini 
sürdürmektedir.

Her ay, titiz araştırma ürünü olan makaleler, tarihî hakikatlerden 
oluşan akademik incelemeler, ilmî ve kültürel araştırma yazıla-
rıyla YEDİKITA, yurtiçi bayilerimizin yanı sıra, Amerika, Avrupa, 
Balkan, Ortadoğu, Ortaasya ve Uzakdoğu ülkelerindeki okuyucu-
larımıza ulaştırılmaktadır.

ÇAMLICA BASIM YAYIN VE TİC. A.Ş.

Adına Sahibi Ahmet TEMİZ

S. Yazı İşleri Müdürü Kemal ERKAN

Genel Yayın Koordinatörü Ömer Faruk 
YILMAZ

Yayın Editörü Selman KILINÇ

Grafik Tasarım Kerem NALIN

Yönetim Yeri İncili Çavuş Sk. No.27 
Sultanahmet-Fatih / İSTANBUL

ISSN 1308-5379

YEDİKITA DERGİSİ

Yazı İşleri (0212) 657 88 00 - 7103

İRTİBAT ve ABONE

Bağlar Mh. Mimar Sinan Cd. No 52 
Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL

Tel. (0212) 657 77 35 (0212) 657 
77 36

Faks (0212) 657 82 96

abonemerkezi@camlicabasim.com

www.yedikita.com.tr

editor@yedikita.com.tr 

bilgi@yedikita.com.tr
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“Değişmeyecek Ruhum”
Üstat Sezai Karakoç Masal şiirinde bizlere “Doğulu babanın trajik 

bir öyküsünü” anlatır. Bu trajik öykü, Doğu-Batı ikileminden doğmuştur. 
Tanzimat’tan sonra doğu insanının içinde kaldığı buhranların şiir diliyle 
en güzel izahıdır. 7. Oğul o babanın batıya gönderdiği son parçasıdır. 
Dergimizin ismi de, manası da bu şiirden mülhemdir.
Bizler;
İçinde yaşadığımız hayatın her alanın da; okulun da, yurdun da, evin de, 
sokağın da oluşan her probleme karşı reçetesiyle hayata müdahaleden 
çekinmeyip toplumun ve insanlığın bütün kurumlarına yönelik fikri ve 
teklifi olan gençler olarak aynı fikirlere sahip kardeşlerimize ulaşma ve 
onlara “Biz de varız! Yalnız değilsiniz!” demek için kalemlerimizi elimize 
aldık.
Yedinci Oğul Dergisi;
 Her şeyiyle kendimiz olarak kalmanın ve değerlerimizi müdafaa vazi-
fesinin haykırışı olarak, Top yekûn üzerimize gelen küfür ittifakının bu 
medeniyete karşı her türlü saldırısına vücudunu siper edecek manayı, 
mazlum kardeşlerinin elinden tutmak, onların derdini dertlenmekle be-
raber, yaralarına derman olmanın da vazifesini omuzlayarak yola çıktı. 
Doğunun değişmeyen ruhu yedinci oğul, gönüllerde birikip dışa vurulmayı 
bekleyen duygulara tercüman olma, dertlerimizin dermanını haykırma, 
unuttuklarımızı hatırlatma vazifesini görev telakki ederek yola çıktı.
Yedinci Oğul Dergisi; 
Yeniden medeniyetimizin en büyük muhafaza damarlarını canlandırma, 
İslam dairesinin etrafında ilim, fikir ve siyaset kadrolarının teşekkülünü 
gayret ve bütün bu mekanizmaları geniş koridorlarla birbirine bağlama 
vazifesindedir. Dim dik duran İslam kalesinin bütün kapılarını sonuna 
kadar açıp, hayatın her alanına İslam’ı konuşturma, Allah ve Resul dava-
sının en hakir ferdi olmaya taliptir. Yedinci Oğul tepetaklak edilen ehramı 
yeniden aslı ve usulünce inşa etmek, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva 
taşını da gediğine koymak vazifesindedir.
Hedefimiz; derdimizi ifade etmek ve dertlerimizin ortak olduğunu göster-
mektir. İçerik her an değişebilir; gelişebilir, daralabilir. Büyük ihtimalle 
ayda bir neşredilir.

Ocak 2014 7.ogul

meyecek
Ruhum!

03Sayfa

1
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından aylık olarak yayınlanan 
Yeşilay Dergisi Türkiye’nin en uzun soluklu yayınlarından biridir. 
İlk sayısı Hilal-i Ahdar adıyla Şubat 1925’te Osmanlıca harflerle 
yayınlanan dergi Mayıs 2014’te 964. sayısı ile okuyucuları ile 
buluşacak. Dergide Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadelesini anla-
tan haber, etkinlik, röportaj, araştırma ve dosya konularının yanı 
sıra sağlık, beslenme, eğitim, sinema, tiyatro, yemek kültürü ve 
gezi gibi içeriklere de yer verilmektedir. Sümeyya Olcay’ın Yayın 
Koordinatörlüğü’nü yaptığı derginin yayın kurulu Prof. Dr. M. 
İhsan Karaman, Prof. Dr. Medaim Yanık, Dr. Ahmet Özdinç, M. 
Pervin Tuba Durgut, Dr. M. Ata Öztürk, Esra Albayrak, Doç. Dr. 
Yusuf Adıgüzel, Uz. Dr. Havva Sula, Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan, 
Prof. Dr. Sefa Saygılı, Arif Çifci’den oluşmaktadır. Derginin dijital 
versiyonuna www.yesilay.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
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Yenidünya Dergisi bu ülkenin değerlerini dert edinen, aydın 
gönüllü, güzel gönüllü insanlar tarafından 1993 yılında yayın 
hayâtına kazandırılan; aylık ilmî, fikrî ve aktüel bir dergi.

Dergiler hayatımızın sıcacık yanını oluşturuyorlar. Bunlar fırından 
alınan sıcak ve tâze bir ekmek gibidirler. Ekmeğin buğusu, sıcak-
lığı insanı kendine çeker. Dergiler de ele alındıklarında hemen 
sayfaları karıştırılır. Her okur kendine göre yakalayacağı bir ipucu 
bulur. Bu bir şiir, bir öykü, deneme, inceleme, fıkra, tasavvufî 
bir mesel, çarpıcı bir gönderme, bir çizgi, bir fotoğraf da olabilir. 
Okur-dergi buluşması yeni bir alana yönlendirebilir kişiyi. Dergi 
bir ele dokundu mu bir tutkuya dönüşebilir.

Yenidünya Dergisi yayımlanma amacı; içinde bulunduğumuz 
coğrafyanın yaralarına çâre, dertlerine devâ, gönüllerine de şifâ 
olabilecek yayınlarla onlara iyilik yapmaya, onlarla hemhâl olma-
ya çalışmaktır. Bu ülkenin değerlerini dert ediniyor. Yeni nesillere 
geçmişin güzelliklerini, iki bin yıllık târihî birikimimizi ve mânevî 
değerlerimizi nasıl yansıtabilirizin kaygısıyla yayın hayâtına 
devâm ediyor. Bu minvâlde de her dosyasında mutlaka bütün âile 
bireylerine seslenecek şekilde dosyalar, soruşturmalar hazırlıyor.

Yenidünya Dergisi ana ilke olarak tasavvufî konulara özellikle 
değinmekte ve geçmişten günümüze Hak dostlarının, gönül dost-
larının hikmetli ışıklarını okuyucusuna ulaştırmaktadır. Ayrıca o ay 
gündemde ne varsa aktüel olarak onu da röportajlarla, soruştur-
malarla okuyucusuna duyuruyor, onlara o konuyu en güzel şekilde 
ve ayrıntılı bir biçimde hazırlıyor.

Yine Yenidünya Dergisi bir âile rehberi de olduğu için kendi bün-
yesi içinde ek olarak hanımlar için Hanımefendi, çocuklar için de 
Beyza çocuk dergilerini okuyucuya ulaştırıyor. Bu eklerle birlikte 
her sayısında üç dergi olarak okuyucusuna misâfir oluyor.

Sahibi

ASYA BASIN YAYIN

Turizm. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Genel ve Sorumlu Müdür

Bilal TOPÇU

Genel Yayın Yönetmeni

Hasan HAFİF 

hasanhafif@gmail.com

Grafik-Tasarım

İbrahim Yılmaz

Yazışma Adresi

Dervişali Mah. Uçbeyi Sk. No: 7/2

Edirnekapı - Fatih / İstanbul

Tel: (212) 635 83 96 pbx Faks: (212) 
531 48 04

e-mail: yenidunyadergisi1@gmail.com



YILDIZLI NEHİR SİRKECİ GARINDAN GEÇİYOR

Yıldızlı Nehir Hayal Treni’nin küçük kardeşi. EBSAD sahipliğinde 
Esenler, Aydın ve Adıyaman’da altı ayda bir aynı isimle yayım-
lanıyor. 

Genel Yönetmenliğini Yusuf Sert’in yaptığı dergide yine koordi-
natör Erhan Erken ve Yayın Danışmanı Ahmet Mercan isimlerini 
görüyoruz. 

EBSAD Adına Sahibi: Şaban KARAKÖSE, Koordinatör Abdülhakim 
DEMİR, Gene Koordinatör Erhan Erken,  Yayın Danışmanı Ahmet 
MERCAN

 Yazı İşleri Sorumlusu Yusuf SERT, Grafik Sıdıka DAĞLI, Baskı Acar 
Matbaacılık, Adres: EBSAD Dernek Merkez: Silahtarağa Cad. No: 
147 Alibeyköy / EYÜP Tel: (0212) 627 02 03-627 03 70
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Türkiye’de yayımlanan edebiyatla ilgili dergilerin hemen tamamının bu 
edebiyatın bütün alanlarıyla ilgili oluşuna mukabil, Yeni Türk Edebiyatı 
adıyla çıkarmaya başladığımız bu dergi, adının da işaret ettiği gibi, Tan-
zimat’tan sonraki Türk edebiyatı ile ilgili akademik yazılara, vesikalara, 
kitap tanıtımlarına yer vermektedir.
Dergide araştırma ve inceleme ürünü akademik yazıların yanı sıra henüz 
ortaya çıkmamış, birinci elden vesikalar da yayımlıyoruz. Özellikle Türk 
edebiyatının çeşitli dönemleri ve şahsiyetleriyle ilgili yeni bilgiler veren 
mektuplar ve arşiv belgeleri dergimizde yer buluyor. Yayın Danışmanı

Prof. Dr. İnci Enginün
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Yavuz Akpınar Prof. Dr. 
Fazıl Gökçek Prof. Dr. Osman 
Gündüz Prof. Dr. Şuayip Karakaş 
Prof. Dr. Abdullah Uçman Prof. Dr. 
Alev Sınar Uğurlu
Yayın Koordinatörü
Dr. Sabahattin Çağın
Sahibi ve Yazı İşleri Md.
Dergâh Yayınları A.Ş. adına Asım 
Onur Erverdi
Yazı İşleri
Mustafa Sökmen
İngilizce Editörü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zeki Çıraklı 
Yrd. Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu
yeniturkedebiyati@dergahyayin-
lari.com
Klodfarer Caddesi Altan İşhanı 
Nu.: 3/20 34112 Sultanahmet / 
İstanbul
Tel: (212) 518 95 79-80
Faks: (212) 518 95 81



Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü  
Mustafa ÖNER 

Genel Yayın Yönetmeni 
Ömer İdris AKDİN  

E-İleti  yolcudergisi@gmail.com 
Seyyar Telefon:  0505 781 0 550 
Yönetim Yeri:  Hançerli Mh. Abba-

sağa Sokak No.13 Samsun 
Facebook: yolcudergi & 

Twitter:yolcudergisi 
Ankara Büro: Tuna Cd. Bulvar Pasajı 

No. 3/2 tel: 0 312 430 3 088 
Kızılay   

Cezaevlerine ve garibanlara ücretsiz 
gönderilir.   

İnsan duruşunun öyküsü ne ise Yolcu Dergisi’nin öyküsü de odur. 
Yol varsa Yolcu da vardır her zaman. Bu derginin yoldaşları sert ve 
kaypak bir zaman aralığında işe koyuldular. İlk çıkış tarihi 28 Şubat 
‘98 sonrasına rast gelir. Ve kapağımızda aynen şu yazıyordu: “Burası 
Türkiye; tarih kaydediyor!” ve ikinci sayımızın kapağı halimizi daha 
açık ele veriyor; “ Çoraplarımızın rengiyle uyumlu değilse, değişmesi 
gereken kanunlardır!” Her ne sebeple olursa olsun insanın yeryüzündeki 
yürüyüşüne ket vuracak her türlü barbarlığı ve bağnazlığa karşı sahici 
bir söz duruşu sergilemek gerektiği söylemiyle hareket ediyor Yolcu. 
Özgürlüğü insanın kendini tanrılaştırması ve ötekini bu tanrılaştırmaya 
secde hali olarak gören alçaltıcı bir söyleme karşı, insanın özündeki 
İlahi duruşa işaret eden bil dil kullanımına özen gösteriyor. Kalbimizde 
bu ülke için her dem taze baharlar düşü kurma istenci hayat ve hareket 
noktamızı oluşturuyor. İnsanı globalizm denilen makinalaştırma çağının 
basit bir argümanı olarak gören verili dünyanın ötesinde, özgürlük, 
adalet ve erdemli bir topluma vurgu yapmaya gayret ediyoruz. Sesimizi 
duyurabildik mi? Evet! Ses verdiğimizde bunu dinleyecek oldukça kaliteli 
bir kitleyle muhatabız ülkenin her yanında. Dergimiz ideolojik mi? Asla! 
Sistemlerin ve hatta toplumların gelip geçtiğine ama ‘sahici sözün’ 
zamanlar arasında sürüp gittiğine inanıyoruz. Örneğin Mevlana’nın 
yazıtlarının üzerinden kaç devlet, kaç toplum, kaç kırılma geçti lakin 
Mevlana halen Mevlana’dır. Çünkü söz zamanlar üstü bir işlevi barındırır 
içerisinde… Biz buna inandık, böyle başladık ve böyle de sürüyor yol-
culuğumuz. Şu cümle dergimize yakışıyor; “Dergi; Kalbi olan bir dergi!” 
Şimdi 74. sayımıza hazırlanıyoruz.
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Zafer Bilim Araştırma Dergisi bundan 38 yıl önce Sakarya Gençlik 
Teşkilatı Yayın Bülteni adı ile yayın hayatına başlamıştır. Özellikle 
bilim ve İslam arasında kimi kesimler tarafından koparılmaya 
çalışılan bağı kuvvetlendirmek en önemli vazifesi olmuştur. Ahret 
inancını zayıflatan fikir ve yayınlara karşı hikmet ve hakikat dolu 
yazıları okurları ile buluşturmuştur ve Zafer dostlarının desteği 
ile bugünlere kadar aralıksız yayın hayatına devam etmiştir. 
İçeriğinde bulunan kültür yazıları ile farklı okuyucu kitlelerine de 
hitap edebilen Zafer Dergisi, sanat, edebiyat ve araştırma yazıları 
ile de ses getirmiştir. Bünyesinde bulunan kadim ve genç yazar 
kadrosu ile sosyal konulara Kur’an ve Sünnet nazarı ile bakmaya 
ve okurlarını aydınlatmaya devam ediyor. Bir yazar şöyle der 
“kuşağımızın en büyük devrimi insanların zihinlerinin içini değiş-
tirerek hayatlarını değiştirebileceklerini keşfetmesidir”. Bu keşif 
bize hangi kapalı kapıları açıyor? diye biz de kendimize sormalı-
yız. Zafer Dergisi’nin bu bağlamda ruhlar ve fikirler üzerinde 38 
yıldır meydana getirdiği değişikliğin izini sürmeye devam ediyor. 
Her sayımızdaki yazıların çeşitliliği ile okuyanların kalp ve aklına 
sesleniyor, onlara zengin bir tedavi imkanı sunuyoruz. Çünkü biz 
sadece bir dergi çıkarmıyoruz. Zafer ile yıllardır bu yaralı ruhlara, 
karışık zihinlere gayesinden uzaklaşmış hayatlara ışık olmaya 
deva olmaya çalışıyoruz. Bu ağır ama önemli sorumluluğun 
bilincindeyiz. 
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