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ÖNSÖZ

Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı okuyucu kitlelerine seslenen çeşitli
dergiler yayınlanmakta, hatta bu dergilerin sayısı gün geçtikçe artmakta, her ay yeni bir ya da bir
kaç dergi yayın hayatına başlamaktadır. Bununla birlikte bu dergilerin okunma oranlarının son
derece düşük olduğu bilinmektedir.
Ülkemizde, dergicilik de gazetecilik kadar uzun bir geçmişe sahiptir. Bununla birlikte yeterince ilgi
görmeyen bir alandır. Bu ilgisizliğin temel nedeni ise toplumumuzda okuma alışkanlığının yeterince
yaygınlaşmamış olmasıdır. Aynı zamanda da dergi çıkaran kişi ve kurumların içinde yer aldıkları
toplumu göz ardı ederek yabancı kaynaklardan esinlenmeleridir.
Hedef kitlelerini tam olarak tanımayan dergi yayıncıları piyasaya çok çeşitli dergiler sunmakta
ancak istenilen düzeyde okuyucuya ulaşamamaktadır; dolayısıyla dergi satışları da beklenilenin
altında olmaktadır.
Dergicilik sektörü çeşitli malların tanıtımı için uygun iş kolu olarak algılandığından, reklamcılık
sektörünün önem verdiği bir alan konumuna gelmiştir. Reklam pastasından pay alma kaygısı
dergileri belli konularda uzmanlaşmaya yöneltmiştir. Böylelikle tüketici dergileri olarak adlandırılan
dergi çeşitlerinde büyük oranda artış gözlemlenmiştir.
Yazılı basın alanının en önemli dallarından biri olan dergiciliğin iletişim fakültesi öğrencileri
tarafından hem tarihsel gelişimi açısından bilinmesi hem bugünün değerlendirmesi büyük bir önem
taşımaktadır.
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KISALTMALAR

Bulunmamaktadır.

IX

YAZAR NOTU

Dergicilik yazılı basının önemle üzerinde durulması gereken bir alanıdır. Dergilerde olguları
derinlemesine irdeleme olanağının bulunması geçmişten günümüze toplumsal, ekonomik, siyasal
ve kültürel gelişmeleri daha ayrıntılı görme olanağa sağlamaktadır.
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1. DERGİCİLİK

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Dergiciliğin ne olduğnu
1.2. Dergi tanımını
1.3. Gazetecilik ile dergicilik arasındaki farklılıkları

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bir dergide bulunması gereken özellikler nelerdir?
2. Dergileri türlerine nasıl sıflandırırız?
3. Dergi ile gazete hangi yönlerden birbirlerinden farklıdırlar?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Dergicilik Olgusu

Dergiciliğin ne olduğunun Kazanım
okuyarak
ve
anlaşılması
araştırılarak geliştirilecektir.

Dergiciliğin Tanımı

Dergi tanımının anlaşılması

Kazanım
okuyarak
ve
araştırılarak geliştirilecektir

Gazetecilik ve Dergicilik Gazetecilik ve Dergicilik Gazetecilik ve Dergicilik
arasındaki ayrım
arasındaki
ayrımın
ne arasındaki ayrım
olduğunun anlaşılması

4

Anahtar Kavramlar

Dergi, Gazete, Hedef Kite, Tüketim Hızı, Yayın Aralığı

5

Giriş

Dergiciliğin gelişim sürecini ele almadan önce tanımının yapılması, hedef kitlenin neyi dergi
olarak adlandırdığını bilmek gerekmektedir. Bu açıdan bir derginin dergi olarak algılanmasını
sağlayan beş temel ilke üzerinde önemli durmak gerekmektedir. Aynı zamanda yayın türlerini
ve çeşitli dergi türlerini de bilmek önemlidir. Bu amaçla bu bölümde dergicilik olgusu genel
olarak ele alınmakta, dergi tanımı yapılmaktadır. Ayrıca dergi ile gazete arasındaki
ayrımlardan söz edilmektedir.
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1. 1. Dergicilik Olgusu
Tarihsel kökleri almanaklara dayanan dergicilik olgusu yazılı basın alanında giderek daha da
etkin bir yer edinmiştir. Dergi içeriksel olduğu kadar görsel olarak da okurların ilgisini
çekmeyi başarmıştır. Olayları ayrıntılı bir biçimde ele alabilme özelliğine sahip olan dergiler,
bu haberleri görsel olarak da süsleyebilmektedir. Burada yine görsel-işitsel iletişim araçları ile
rekabetten kaynaklanan bir durum söz konusudur.
Amerika Birleşik Devletleri gibi dergicilik sektörünün son derece gelişmiş olduğu ülkelerde
dergiler kamuoyu oluşturmada birincil derecede önem taşımaktadır.
Fransız Basın Tarihi adlı yapıtta yer alan şu betimleme dergiciliğin işlevini ve yapısını son
derece açık bir biçimde ortaya koymaktadır. “Dergicilik basın alanının aristokrat kesimini
simgelemektedir ve dergi yayıncılığıyla uğraşanlar sundukları hizmetin bilincindedirler.
Revue Nationale Dergisi’nin önsözünde dergicilikle ilgili şunlar söylenmektedir: Dergiler
yapılarından ötürü siyasal, ekonomik ve toplumsal, bilimsel ve sanatsal konuların
irdelenmesine daha uygun yayın organlarıdır. Bir kitabın eylemi çok yavaş ve zihinler
üçerinde çok kısıtlı bir etkiye sahiptir. Günlük gazeteler ise ne kadar başarılı olurlarsa
olsunlar zaman darlığından konuları derinlemesine ele alamaz.”1
Gerçekten de dergi kitapla gazete arasında geniş bir boşluğu doldurmaktadır. Kitap uzun
soluklu bir okumayı gerektirmekte, gazete ise hem kısa sürede hazırlanmakta hem kısa sürede
tüketilmektedir. Oysa dergi konuları derinlemesine ele alabilmekte ve okura sunabilmektedir.
Ne yazık ki ülkemizde dergicilik teknik olarak gelişmiş olmasına karşın içerik olarak Türk
toplumunun beklentilerini karşılayabilecek nitelikte değildir. Çağdaş teknolojiyle donatılmış
medya merkezlerinde gerek kağıt gerek baskı niteliği açısından tüm dünya ile boy
ölçüşebilecek binlerce dergi basılmaktadır. “Ülkemizdeki matbaalarda basılan afiş, dergi ve
ambalaj malzemesi ileri ülkeler teknolojisi ile yarış edebilecek düzeye ulaşmıştır.” 2 Yani
basım alanında teknik olarak bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Bununla birlikte bu dergilerin
okunma oranları oldukça düşük düzeydedir.
Oysa tüm dünyada okurlar dergilere gazetelerden daha çok ilgi göstermektedir. Örneğin
Fransa’da en çok satan gazete yerel bir gazete olan Ouest-France’dır. Bu gazete 775269
satmaktadır. En çok satan ulusal gazete Le Figaro 403500 satmaktadır. Oysa bir kadın dergisi
olan La Femme Actuelle 1837780 satmaktadır.
Görüldüğü gibi Fransa’da kadınlara yönelik bir dergi günlük bir gazeteden fazla
satabilmektedir. Televizyon dergilerinde bu oran daha da artmaktadır.

BELLANGER Claude yönetiminde, Histoire générale de la presse française de 1815 à 1871, 2. Cilt, PUF,
Paris, 1969, s.306.
2
DURAN Oktay, Basım Yayın Tekniği ve İşletmeciliği, Cem Ofset, İstanbul, 1987, s.11.
1
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Ülkemizde ise dergicilik alanının yeterli ilgiyi görmemesinin üç temel nedeni bulunmaktadır:
- Kimlik sorunu.
- Dağıtım.
- Bilgi eksikliği.
Ülkemizde yayımlanan dergilerin bir çoğu Türk insanının sorunlarını yansıtmamakta ve
beklentilerine yanıt verememektedir. Bunun en önemli nedeni ise yabancı dergilere
öykünmeleridir. Bir çok derginin adı bile yabancı kökenlidir. Yani Türk insanının kimliğini
yansıtmaktan uzaktır.
İkinci önemli sorun ise tüm dünyada dergi gelirinin büyük bir bölümünün abone dağıtımına
dayanmakta olmasıdır. Oysa ülkemizde bu düzenek basın alanında yeterince
yaygınlaşmamıştır. Bunun başlıca nedenlerinden biri de gazete kağıdına yapılan sık zamlardır.
Ayrıca ülkemizde dergi yayıncılığına devlet tarafından parasal destek verilmemesi ve gerekli
yasal düzenlemelerin yapılmaması da yaygınlaşmanın önündeki büyük engellerdir.
Bir diğer önemli sorun ise dergicilik ve gazeteciliğin birbirine karıştırılmasıdır. Gazete
yayınlayan her kişinin dergi de çıkarabileceği düşünülmektedir. Oysa dergicilik alanında
başarıya ulaşmış ülkelerde dergi yayıncılığı gazetelerden bağımsız olarak gerçekleşmektedir.
“Avrupa ve Amerika’da dergi yayınevleri hepsi birer bağımsız kuruluşken (Hachette, Baver,
Gruner&Jahr, Condé Nast, Hearst, Time Warner) Türkiye’de dergiler gazetelerin (Bir
Numara Yayıncılık, Karacan Medya-Sabah, ATV, Hürgün-Hürriyet, Show TV, Milliyet
Yayınları, Kanal D, İhlas Yayıncılık, Türkiye Gazetesi, TGRT) ya da TV’lerin (InterpresKanal 6) himayelerinde ve onların altyapı ve olanaklarını kullanarak ayakta kalırken, bu
kategorilerin dışında kalanlar ise (Gelişim Yayınları, Güneş Yayınları, Nokta Yayıncılık,
Boyut Yayıncılık İletişim) varlıklarını güçlükle sürdürdükleri görülmektedir.”3
Gerçekte dergi yayımcılığı farklı bir birikimi gerekli kılmaktadır. Bu boşluk ancak üniversite
düzeyinde gazetecilik eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların konuya yeterli ilgiyi
göstermesiyle doldurulabilir.
Mehmet Yılmaz ise ülkemizde dergilerin yeterince satmamasını iki temel
nedene
bağlamaktadır: Bunlardan birincisi dergi fiyatlarının yüksek, diğeri ise içeriğinin yetersiz
olmasıdır.
“Fiyatlar pahalı, haftalık dergiler 5-5,5 milyon civarında. Ayda 20 milyon TL yapar. Ayda 20
milyonu dergi okumak için veren bir insanın başka masrafları da vardır. Yani o aynı zamanda
günlük gazete de okuyordur, aynı zamanda kitap okuyucusudur da, ayda bir iki tane de kitap
alıyordur, sinemaya da gidiyordur ayda 2-3 kere. Bunları üst üste koyduğunuz zaman öyle bir
rakama geliriz ki, Türkiye’de ortalama aydın diyebileceğimiz okur-yazar kesim o parayı
harcayamaz. Çünkü Türkiye’de üniversite mezunu, mühendis, doktor, mimar, avukat gibi
SAYDAM Ali, Türk Dergiciliğinde Kimlik Sorunu, Dünya Dergisi, Ekim 1993, s.3.
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meslek sahibi insanlar ya kamuda çalışırlar ya da özel sektördedirler ve ücretlerin genel
seviyesi de düşüktür. Hele bunlar hayatın başındaki genç insanlarsa maaşları daha da
düşüktür. Maaşlarının içinde o kadar önemli bir bölümü oralara harcayamazlar, bazı
şeylerden tasarruf etmek gerekir. O zaman neden tasarruf edeceğini belirleyecek olan şey de
aldığı tatmin duygusudur. Ayda bir tane Amerikan filmi seyrederek Amerikan filmi duygunu
tatmin ediyorsan bir taneye gidersin, ikinciye gitmezsin. Okuduğun kitap seni tatmin ediyorsa,
ikinci kitabı okumazsın, dergi içinde böyle. Para verdiğin dergi seni tatmin etmiyorsa bir
daha o dergiyi almazsın. Yani vazgeçilmez değil. Nitekim satışları iyi olan dergilere
bakarsak, Maison Francaise gibi dergilere, onların içerikleriyle okuyucuları tatmin ettiklerini
görüyoruz. Onun için de satıyorlar zaten.”4
Bu noktadan hareketle günümüzde özellikle haber dergileri fiyatlarını indirerek satışlarını
artırmaya yönelmişlerdir. Bunda da başarılı olduklarını söylemek olasıdır.

1.2 Dergiciliğin Tanımı
Dergicilik konusuna geçmeden önce incelenmesi gereken konuların başında “Yayıncılık
nedir?”, “Yayıncılık türleri nelerdir?”, Dergi yayıncılığı nedir?”, “Gazete ve dergi yayıncılığı
arasındaki farklar nelerdir?” gibi sorulara yanıt vermek gerekmektedir. Bir haberi, bir fikiri
(yorum ve düşünce), hizmet bilgisini medya yoluyla hedef kitleye ya da birden fazla kişiye
ulaştırmak için yapılan eyleme yayıncılık denmektedir. Yayıncılıktan söz edilebilmesi için
verici ile alıcı arasında mutlaka bir aracı olması gereklidir. Yayıncılıkta iletişim aracı olarak
nitelendirilen bu aracı medyadır. Medya Latincide aracı anlamına gelen medium sözcüğünün
çoğuludur.
Yayın türleri Yazılı Basın, Elektronik Medya, Sanal Yayıncılık ve Pazarlama İletişimi
Araçları olmak üzere dört ana başlıkta toplana bilir. Yazılı Basın kapsamına günlük gazeteler
(bulvar gazeteleri ve günlük siyasi haber gazeteler), haftalık gazeteler (magazin gazeteleri,
aktüel ve/ya da siyasi gazeteler), dergiler (tüketici dergileri, kurum dergileri, sektörel dergiler,
marjinal dergiler, bilimsel dergiler) girmektedir. Görsel-işitsel Medya olarak da
adlandırılabilecek olan Elektronik Medya yayıncılığı ise radyo ve televizyon ile
ilgilenmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan yeni bir yayıncılık türü de Sanal
yayıncılıktır. Bu yayıncılık türünün ilgi alanı ise internet yayıncılığıdır. Broşürler, kurum
tanıtım kitapları ve katologlar Pazarlama Iletişim Araçları Yayıncığının içeriğini
oluşturmaktadır.
Bir yayının dergi olarak nitelendirilebilmesi için öncelikle okuyucuların onu öyle algılamaları
önemlidir. Bu nedenle bir dergi yayınında uyulması gereken bir takım kurallar bulunmaktadır.
Bunlardan ilki yayın frekansıdır. Bir dergi en az haftada bir, en çok ise üç ayda bir
yayınlanmalıdır. Bu yayının ciltli olması okuyucunun algalaması açısından en önemli
kurallardan biridir. Ayrıca diğer yayınlardan bağımsız olarak dağıtılmalıdır.
Dergi ile katalog arasındaki farklar ise derginin içerisinde okunacak malzeme bulunmasıdır.
Yalnızca bakmak için yayınlanan bir yayın dergi olarak algılanmamaktadır. Dergiyi katalog
ve broşürden ayıran bir diğer fark ise derginin hadef kitle tarafından ya para ile satın alınması
ya da istek üzerine kendisine gönderilmesidir.
YILMAZ Y. Mehmet, Yoksa Havanda Su mu
(Çevrimiçi), www.marketingturkiye.com, 17.02.2005
4

Dövüyoruz? Marketing Türkiye Dergisi, 01.08.2005,
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Marjinal dergiler dışında tüm dergiler bu kurallara uymaktadırlar. Ancak kurum dergileri bu
kurallardan bir tanesine uymayarak büyük bir yanlış yapmaktadırlar. Kurum dergileri
çoğunlukla talep yerine herkese dağıtılmaktadır.
Tüketilme Hızı: Bir günlük gazete 24 saat, haftalık bir dergi 7 gün içerisinde tüketilir. Bu
nedenle yayının içeriği tüketim süresine göre oluşturulmalıdır. Kullanılan yazıların,
fotoğrafların ve sayfa düzeninin niteliği bu süreye göre belirlenmelidir. Örneğin üç ayda bir
yayınlanan bir dergi evde, masada üç ay boyunca durmalı ve okunmalıdır. Eğer bir dergi
belirlenen frekanstan kısa sürede bitirilebiliyorsa o dergide bir kusur vardır. Televizyonda
tüketim hızı anlıktır. Eğer televizyon programı bir saatlik ise bir saat boyunca izleyici ile
iletişim kurabilmelidir. Televizyon programı bu süreye göre düzenlenmelidir. Internet’te ise
tüketim hızı saniyeliktir.
Hedef Kitle: Hedef kitle ne kadar ayrıntılı belirlenirse yayının içeriği de o denli ayrıntılı
belirlenmelidir. Her yayının bir okur profili, hedef kitlesi bulunmaktadır. Hedef kitle
reklamda son derece önemli bir ağırlık taşımaktadır.
Dergicilik olgusunu anlayabilmek için öncellikle dergiciliğin tanımını yapmak gerekmektedir.
Ana Britannica Ansiklopedisi dergiyi şöyle tanımlamaktadır: “Dergi, düzenli aralıklarla
yayımlanan, belirli bir ya da birkaç ilgi alanına ilişkin haber, makale, deneme, inceleme,
araştırma ve eleştiri gibi yazıları, çeşitli edebi ürünleri ya da belirli konulara yönelik
derlemeleri içeren ve genellikle resimli olan basılı yayınlara verilen addır.”5
Dictionnaire Larousse da yine aynı biçimde dergiyi “Düzenli aralıklarla yayımlanan, bilim
edebiyat, sanat, siyaset, hukuk v.b alanlarda haber, makale, deneme, inceleme, araştırma,
eleştiri türünde yazılar içeren ve genellikle resimli olarak basılı süreli yayın. Mecmua.”
olarak tanımlamakta dergiciliği ise “dergi yayımlamak işi”6 olarak nitelendirmektedir.
Fransız Basın Terimleri sözlüğünde verilen dergicilik tanımı ise şöyledir: “Geçen belli bir
sürenin bilançosunu yapan, özgün yapıtlar ortaya koymaya çalışan ya da uzmanların
görüşüne yer veren çoğunlukla aylık ya da üç aylık süreli yayınlar.” 7
Bu iki tanımda yetersiz kalmakla birlikte dergiciliğin çerçevesini belirlemektedir. Yukarıdaki
tanımlardan da anlaşılacağı gibi bir yayının dergi olarak nitelendirilebilmesi için öncelikle
düzenli aralıklarla yayımlanması gerekmektedir. Bu aralık, ülküsel olarak en az bir hafta en
fazla üç ay olmalıdır.
Bu tanımlamalardan da anlaşıldığı gibi dergi bir süreli yayındır ve belli aralıklarla
yayımlanması gerekmektedir.
“Süreli yayınların gazete dışındaki en önemli türü dergi, ya da eski dildeki adıyla ‘mecmua’
derlemek, toplamak anlamlarını taşıyan kelimelerden almıştır adını. Ülkemizde ‘mecmua’ ya
da dergi kavramı, kitaba yakın olan ve yılda 3-4 kez yayınlanan ‘revue’, ‘reviw’ lardan,

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul, 1987, s.162.
Dictionnaire Larousse, Milliyet Gazetecilik, Cilt 2, İstanbul, 1993, s.641.
7
Lexique des termes de presse, CFPJ, Paris, 1990, s. 111.
5
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gazeteye yakın olan ve haftada ya da on beş günde bir yayınlanan ‘magazin’e kadar tüm
süreli yayınları kapsayacak şekilde algılanmakta ve kullanılmaktadır.” 8
Derginin diğer bir özelliği ise içinde fotoğrafın yanı sıra okunabilir metin de bulunmasıdır. Bu
bağlamda Meral Alpay dergiyi şöyle tanımlamaktadır: “Kişilerin çeşitli düşünce ve
duygularını özlü ve çabuk bir şekilde yayınlatarak duyurma isteğinden doğmuş, süreli
yayın.”9
Ayrıca bir dergi diğer yayınlardan bağımsız olarak dağıtılmalıdır. Bir gazete ile birlikte
verilen ek, dergi olarak kabul edilmemelidir. Okurları tarafından talep edilmesi ya da para
karşılığı satın alınması ve ciltlenmiş olması da önemli özelliklerindendir.
“Kimi zaman dergi sözcüğünün yerine kullanılan magazin, Arapça depo ya da eşyaların
saklandığı yer anlamındaki mahzen sözcüğünün çoğulu olan “mehasin” den gelir. Magazin
sözcüğü ilk kez 1731’de İngiliz basımcı Edward Cave’ın Gentelman’s Magazine adlı
dergisinde kullanılmıştır. Çeşitli yazarların makale ve öykülerini bir araya getiren dergiler
gazetelerden farklı olarak “ciltli” dir; yani sayfalar tel zımba ya da yapıştırıcıyla
bağlanmıştır. Her derginin bir kapağı vardır. Kapakta çoğunlukla özel olarak çekilmiş ya da
seçilmiş bir fotoğraf yer alır. Dergi kapaklarında karikatür ve çizgilerden kompozisyonlar da
olabilir. Dergilere süreli yayın da denir. Haftada bir (haftalık, iki haftada bir, ayda bir
(aylık), yılda dört kez (üç aylık) gibi belirli aralıklarla düzenli olarak yayımlanırlar.”10
Jean-Marie Charon göre ise bir derginin özellikleri şunlardır:
-Görsellik
-Yayın aralığı
-Belirli bir hedef kitle
-Seçtiği hedef kitleyi yansıtabilme özelliği
-Bir yayın grubuna bağlı olma
-Ele alınan konuları uluslararasılaştırılabilmesi11

Yani bir yayının okurlar tarafından dergi olarak algılanabilmesi için bünyesinde beş temel
özelliği barındırması gerekmektedir. Bu temel özellikleri yinelemek gerekirse şunlardır:

KOCABAŞOĞLU Uygur, “Cumhuriyet Dergiciliği’ne Genel Bir Bakış”, Türkiye’de Dergiler ve
Ansiklopediler (1849-1984), Gelişim Yayınları, İstanbul, 1984, s.3.
9
ALPAY Meral, Kütüphanecilik Terimleri, İ.Ü Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1973, s.33.
10
Temel Britannica, Hürriyet Ofset, Cilt 5, İstanbul, 1992, s. 187.
11
CHARON Jean-Marie,agy,s:4-6.
8
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- Düzenli bir yayın aralığının bulunması (en az haftada bir-en fazla üç ayda bir)
- İçinde okunacak metinlerin yer alması
- Okurlar tarafından talep edilmesi ya da para karşılığında satın alınması
- Diğer yayınlardan bağımsız olarak dağıtılması
- Ciltli olması.
Tüm bu özelliklerin bir araya getirilmesi dergicilik tanımına ulaşılmasını sağlayacaktır.

1.3 Dergilerin Sınıflandırılması

Bir derginin dergi olarak nitelendirilebilmesi için uyması gereken ortak kurallar
bulunmaktadır. Bununla birlikte tüm dergilerin birbirine benzediğini söylemek olanaksızdır.
Yayınlanan dergilerin sayısında ve içeriğinde görülen farklılıklar dergilerin sınıflandırılması
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla beş dergi türü belirlenmiştir:

- Tüketici Dergileri: Tüketici dergilerinin en önemli özelliği reklama dayalı yayın
yapmasıdır. Bu dergilerin amacı, dergi aracılığıyla daha fazla tüketim gerçekleştirilmesini
sağlamaktır. Günümüzde yayınlanan bir çok dergi tüketici dergisi kapsamında yer olmaktadır.
Konumuzun temelini oluşturan kadın dergileri de bir tüketici dergisidir.
Tüketici dergilerinin belli başlı özelliklerini sıralamak gerekirse:
1- Reklam: Bir derginin tüketici dergisi olarak kabul edilebilmesi için reklam alması
gerekmektedir.
2- Parayla satılması zorunludur.
3- Kapağı bulunmalıdır. Kapak tüketici dergilerinde satış öğesi olarak önem
kazanmaktadır. Dünya standartlarında bir derginin kapağına bakılma süresi üç saniyedir. O
nedenle kapak son derece önemlidir. ilgi çekici olmalıdır.
4- Kategorisinde tutarlı olması gerekmektedir.
5- Nüsha satışı + abone satışı + sergileme olmalıdır.
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Tüketici dergileri olarak nitelendirdiğimiz dergi türleri ise şunlardır:

*Çocuk Dergileri
*Dekorasyon Dergileri
*Ekonomi Dergileri
*Erkek Dergileri
*Gençlik Dergileri
*Gezi Dergileri
*Haber Dergileri
*Kadın Dergileri
*Moda Dergileri
*Müzik Dergileri
*Sağlık Dergileri
*Sanat ve Kültür Dergileri
*Sinema Dergileri
*Spor Dergileri
*Yemek Dergileri

Günümüzde tüketici dergileri hem sayı hem tür olarak giderek artmakta ve
çeşitlenmektedir.

- Kurum Dergileri: Kurum dergiciliği Türkiye’de hızla yayılan önemli bir sektördür.
Kurum içine ve kurum dışına yönelik olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Her iki alanda
kendine özgü bir uzmanlık gerektirmektedir.
Kurum içi dergilerin amaçları şöyle sıralanabilir:
- Verimliliği artırmak
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- Motivasyonu artırmak
- Eğitmek
- Bilgilendirmek
- Çalışanlarla iletişim kurmak.
Kurum dışı dergilerin temel amacı ise bir ürün, hizmet ya da fikri satmaktır. Kurum dışı
dergilerin en güzel örneklerini hava alanlarında görmek olasıdır. Örneğin Sky Life kurum dışı
dergi örneğidir.
- Sektör Dergileri: Gayrı Safi Milli Hasılayı oluşturan mal ve hizmet üretimi ve
dolaşımı içeriğine yer veren dergilerdir. Örneğin tekstil sektörüne, havacılık sektörüne
yönelik dergiler gibi. Ülkemizde Dünya Dergi Grubu sektör dergiciliği alanında öncü
konumdadır.
- Bilimsel Dergiler: Bilimsel konuları ele alan ve akademik çevreler tarafından
yayınlanan dergilerdir. Hedef kitlesi o bilim dalıyla uğraşan herkesdir. Bilim dergilerinin en
temel özelliği evrenselliği bünyelerinde barındırmalarıdır. Bilimsel dergilere örnek olarak
üniversitelerin yayımladıkları dergiler gösterile bilir. Örneğin İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dergisi gibi.
- Marjinal Dergiler: Biçimi, yayını, ulaştırılması, yönetimi kendine özgü olan dergilerdir.

1.4 Dergiler ve Gazeteler Arasındaki Ayrım

Dergicilik ve gazetecilik sıklıkla karıştırılan iki olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Temelde
her iki dalında işlevi aynıdır: Haber ulaştırmak. Bununla birlikte oluşumları açısından önemli
ayrımlar söz konusudur.
Gazeteler ve dergiler arasındaki en önemli ayrım yayın aralığıdır. Gazeteler genelde günlük
olarak yayınlanmaktadır. Yani haberler yirmi dört saat içerisinde yetiştirilmek zorundadır.
Oysa dergi daha geniş bir zaman aralığında yayınlanmaktadır. Bu da dergicilik ve gazetecilik
alanlarında habere yaklaşım açısından ayrılıkların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
“Dergilerin en kalıcı özelliklerinden biri, haberler üzerine derinlemesine analiz sunmak
olduğu gibi, yeni bilgilerle gündem oluşturmaktır. O yüzden gazeteciliğin en heybetli kaleleri
dergilerdir.”

Dünya Gazetesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Özgür GÖNENÇ, Medya Dünyası, İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 58.
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Dergicilikte zaman sorunu olmadığı için doğru insan, doğru zaman ve doğru yöntemler
üzerinde durulmaktadır. Oysa gazetecilikte zaman kavramı önemlidir. Bu nedenle bir haber
yakalanır yakalanmaz, haber atlamamak amacıyla, doğru insan, doğru zaman ve doğru
yöntem gözetilmeksizin harekete geçilmektedir.
Bu durum içeriksel olarak dergilerin konuları daha derinlemesine incelemesini gerekli
kılmaktadır. Derginin tüketilme süresi daha uzun olduğu için yazılarda ve fotoğraflarda
kalıcılık öğesinin ön plana çıkarılması önemlidir. Yani sayfa düzenine, yazılara, fotoğraflara
büyük bir özen gösterilmelidir. Dergilerde hata, düzelti kabul edilemez görülmektedir. Bu
nedenle dergi çalışanlarının derinlemesine bilgiye sahip, konularında uzmanlaşmış kişiler
olmaları önemlidir.
Bir diğer önemli fark ise dergilerin ciltli olması ve kapağının bulunmasıdır. Bir dergi ilk ele
alındığında en ilgi çeken yanı kapağıdır. Bu nedenle dergide kapak tasarımı son derece özen
gösterilmesi gereken bir konudur.
Gazete ve dergi arasında kullanılan dil bakımından da ayrılıklar bulunmaktadır. Günlük
gazetelerde yalın, kısa ve rutin bir dil gözlemlenmektedir. Oysa dergi metinleri akıcı ve
sürükleyici bir dille yazılmalıdır.
Gerçekte basının birbirini tamamlar gibi görülen bu iki alanı birbirine rakiptir. Görsel olarak
derginin gazeteden daha çekici olması da bir diğer farklılıktır. Gazete kağıdının niteliği ve
gazete basımının hızlı yapılması gerekliliği gazetelerin bu alanda dergilerden oldukça geride
kalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle dergiler gazetelerden daha çok saklanmakta ve okurlar
tarafından genelde arşivlenmektedir.
Jean Marie Charon dergilerin gazetelerden 6 önemli üstün özelliği olduğu gerçeğini
vurgulamaktadır: “Bu üstünlüklerden ikisi tür ile ilgilidir: Yayın aralığının uzun olması
dergilere zaman kazandırmakta ve gündemi daha derinlemesine incelemelerini
sağlamaktadır; metnin fotoğraf ile desteklenmesi gündemin daha iyi anlaşılmasını ve okurun
hoşuna gitmesini sağlamaktadır. Diğer iki özellik okur ile ilgilidir: Dergiler okurların
uzmanlık alanlarına ya da yaş gruplarına göre bölünmüşlerdir; dergi ile okur kitlesi
arasındaki bağlantı çok güçlüdür. Derginin gündemle ilgili bilgi vermesi zorunlu değildir,
önemli olan okurun beklentilerine yanıt verebilmesidir. Diğer iki özellik dergi kuruluşu ile
ilgilidir: Dergiler içeriklerine ve ticaret kurallarına göre etkinlik göstermektedir. Ayrıca
uluslararası alanda da etkinlik gösterebilirler. Bu özelliklerin hiç biri gazetelerde
bulunmamaktadır.”12
Fransa’da 26 Ağustos 1944 yılında yürürlüğe giren yönetmelik günlük yazılı basın alanına
bir çok kısıtlamalar getirirken dergicilik alanında sessiz kalmıştır. Böylelikle Fransa’da her yıl
yayınlanan dergilerin sayısı giderek artarken gazetecilik alanında böyle bir gelişme
Gazeteler genelde üçüncü hamur kağıda dergiler ise kuşe kağıda basılmaktadır.
www.u-paris2.fr/ifp/recherch/r_enlign/rl_enl04.htm.

1944 Yönetmeliği için bkz. Güleda YÜCEDOĞAN, Türkiye ve Fransa’da Gazeteci Kimliği Sorunu, İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1998.
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yaşanmamaktadır. Fransa’da son on yılda dergi sayısında %20, dergi satış oranın da ise %21
artış olmuştur.13
Bugün Fransa’da dergicilik alanına gösterilen ilgi geniş kitlelere yayılmış durumdadır. 1998
yılında Fransa’da 1286 genel konulu, 1430 teknik ve mesleki alanlarda dergi bulunmaktadır.
Dergicilik sektörü önemli bir iş kaynağı oluşturmaktadır. 1999 yılında gazetecilerin %42’sini
bu sektörde çalıştığı belirlenmiştir. En çok satan dergiler arasında yer alan haftalık iki
televizyon dergisinin tirajı iki milyonu bulmaktadır.
Okur ile dergi arasındaki bağlantı bir hizmet ilişkisidir. Bu tür gazetecilik daha çok tüketime
hizmet etmektedir.
“Ayrıca dergicilik daha “yumuşak haberlerin” seçildiği bir alandır. Bunun nedeni aylık ya da
daha uzun aralıklı dergilerin hazırlığına aylar öncesinden başlanmasıdır. Örneğin sağlık,
yemek dergileri gibi. Bununla birlikte önemli olayları izleyen ve sıkı bir takvime bağlı kalmak
zorunda olan dergiler de bulunmaktadır. Örneğin önemli spor olaylarını izleyen spor
dergileri.”14
Dergicilik alanında gazeteciye büyük sorumluluklar düşmektedir. Jean-Marie Charon’un da
belirttiği gibi “Araştırma, röportaj ya da dosya konularını oluşturmak amacıyla eğilimleri ya
da su yüzüne çıkan olguları belirlemek gazetecinin görevidir. Yani dergicilik sektöründe
çalışan gazeteci yaratıcı, hayal gücü sahibi ve hareket eden ve okuru ilgilendirebilecek her
şeye karşı ultra duyarlı olmalıdır.”15
Dergicilik alanında yaşanan en büyük sorunlardan biri de özellikle sektör dergilerinde
okurlarla reklam verenlerin aynı kitleyi oluşturmasıdır. Bu durum gazetecinin eleştirel
yaklaşımlarda bulunmasını güçleştirmektedir. Böylece kimi zaman gazetecinin görevi ilgili
sektörün kendisine sunduğu belgeleri yazmaktan öteye geçememektedir
Jean-François Barbier-Bouvet dergicilik alanında başarıya ulaşılmasının 7 önemli nedeni
olduğunu ileri sürmektedir.
“1- Dergiler, içinde yaşadığımız zamana mükemmel bir tepki verme aracıdır. Bu tepkiyi
verirken büyük bir uyum esnekliğinden yararlanmaktadır. Bu tepkiler sürekli yeni konuların
yaratılması ve halka göre içeriğinin parçalanması üzerine kurulmaktadır.
2- İçerikler üzerinde çok çalışılmaktadır. Halkın beklentileri göz önüne alınmaktadır. Bu
konuda bir çok anket yapılmıştır.
3- Dergiler, kültürün akışına kapılmış olan insanlar için zamanı bir an için olsun durdurmaya
yaramaktadır.

13

www.u-paris2.fr/ifp/recherch/r_enlign/rl_enl04.htm.
NEUVEU Eric, Sociologie du Journalisme, La Découverte, Paris, 2001, ss: 29-30.
15
CHARON Jean-Marie, La Presse magazine, La Découverte, Paris, 1999, s.82-83.
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4- Çarpıcı bir sayfa düzeni kullanılmaktadır. Böylece dergiler televizyonla rekabet etmeye
çalışmaktadır.
5- Dergilerde biçimin yanı sıra ayrıntılar da çok önemlidir. Dergi, haberlerin bir bağlamda
yer almasına ve habere anlam katılmasına olanak tanır. Önemli olan her haberi vermek değil
verilen haberi en iyi biçimde vermektir.
6- Dergicilik empati yapmaya olanak tanır. Olayın geçtiği yeri yeniden kurgulayarak, sözü,
tanıklara ve okuyuculara bırakır. Bu bağlamda heyecan, yalnızca televizyona özgü bir olgu
değildir.
7- Dergiciliğin, uygulamaya yönelik haberlerin yararına bir kullanımı vardır. Bu haberler,
her biri bir sonuca ulaşan bir dizi sorudan oluşmaktadır. Aralarından örnek vermek
gerekirse: Boşanma, çocukların eğitimi, uyuşturucu, şu ya da bu hastalık, evcil hayvanlar v.b.
Burada gerçek bir “çözümler kültürü” vardır.”16
30 Mayıs-2 Haziran 2004 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen Dünya Gazeteler Birliği
toplantısına katılan Uluslararası Periyodik Basın Federasyonu * Başkanı Donald D.
Kummerfeld bir dergi muhabirinin sahip olması gereken özellikleri ise şöyle belirtmektedir:
“Dergi muhabiri, haber dergisi bile olsa, günlük gazetede çalışan kişiden çok farklı olmak
zorundadır. Mutlaka bir yabancı dil bilmesi gerekir. Hatta mümkünse ikincisini. İkinci dil
demişken, İspanyolca öğrenmelerini şiddetle tavsiye ederim. Çünkü, İspanyolca artık
dünyanın en çok konuşulan ikinci dili. Sadece dil de değil; muhabir, karşısında soru sorduğu
kişiyi etkileyebilmeli. Haber kaynağı, farklı gerçekleri söyleyebilmek için düşünür hale
gelmeli. Her muhabirin bir ya da birkaç ilgi alanı olmalı. Ben moda ile ilgili her hafta haber
almak isterim ondan. Bu haber hem güncel olmalı hem de gazetelere yansımamış olmalı.
Yansısa bile muhabirin donanımı ile olayın farklı bir yönü ortaya çıkartılmalı. Eğer bir
muhabir 3 ay üst üste eksik kalıyorsa, hiç düşünmeden başka bir muhabirle değiştirilmeli.
Evet, iş güvencesi var çalışanların; ama, gazetecilik için böyle bir şey söz konusu olamaz.
Uzman muhabir, haberi gazeteden öğrenip takip etmez. O gazete haberi yazdığı anda biliyor
olur. Hatta önceden araştırmaya başlamıştır. Daha güzeli, gazeteye ve televizyona
yansımayan haberleri bulup çıkartmak. Fakat, etrafımız bin bir çeşit iletişim aracı ile
sarılmışken böyle bir şeyden bahsetmek söz konusu olamıyor artık. 'Haberden kaçış yok'
çağındayız.”17
Hangi tür olursa olsun (siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel, magazin, spor…) dergi yazıları
günlük gazetelerde yer alan yazılara göre iki temel farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar:
1- Yazım biçimi
2- İçerik’tir.
16

www.u-paris2.fr/ifp/recherch/r_enlign/rl_enl04.htm.
Uluslararası Periyodik Basın Federasyonu 1925 yılında kurulmuştur. Amacı tüm dünyadaki dergi yayıncılarının
çıkarlarını korumaktır.
17
http://www.tempodergisi.com.tr/soylesi/05671/, 05.08.2004.
*
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Dergi yazılarının biçemi genellikle serbest yazı türü olarak tanımlanan röportaj, hikaye türüne
benzemektedir. Yazıyı kaleme alanın ustaca yaptığı benzetmeler okurun dikkatini çekmek ve
beğenisini kazanmak amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca bu yazılarda gözlem, araştırma, bilgi ve
belgelere dayalı anlatımlar yer almaktadır. Dergi yazılarında işlenen konuların anlatımında
her tür biçemin kullanılması, derileri gazetelerden ayıran en önemli farklılıklardan biridir.
Örneğin dergide muhabir olarak çalışan bir gazetecinin, siyaset konusunda, bir siyasi parti
lideri ile yapmış olduğu röportajı ele alırsak: O lider ile konuşurken, sorularına aldığı yanıtları
kaydereken, liderin cevap veriş biçimini, davranışlarından ses tonuna, soruya gösterdiği
olumlu, olumsuz tepkilere, mimiklerine, el hareketlerine, hatta terleyip terlemediğine kadar en
küçük ayrıntıyı gözlemlemelidir. Aynı zamanda görüşme liderin evinde yapıldıysa, odanın
dekorasyonuna kadar tüm ayrıntıların yazıda yer alması gerekmektedir. Tüm bu özellikler
dergi yazısını farklı ve çekici kılan yönlerdir.
Derginin içeriğini oluşturan yazılar da gazetelerdeki gibi, en önemli yazı başta olmak üzere
diğer yazılar önem sırasına göre dergi sayfalarına aktarılmaktadır. En önemli olay genellikle
kapak konusu olmakta ve dergide geniş yer tutmaktadır.
Dergiyi yönetenler, yaptıkları gündem toplantısında kendi anlayış ve yayın politikaları
doğrultusunda, derginin yayın aralığı haftalık ise bir önceki haftanın, aylık ise bir önceki ayın
en önemli olayını belirleyerek kapak konusunu oluşturmaktadır. Kapak konusu belirlenirken,
hangi olayın toplumu hangi ölçüde etkilediği, hangi ölçüde tepki gördüğü göz önünde
bulundurulmaktadır. Elbette konu irdelenirken, hiçbir yayın organında ele alınmamış bilgi,
belge ve ayrıntılara yer verilmesi önemlidir.
Belirlenen konu kapsamına göre bir ya da birden fazla muhabire görev olarak
verilebilmektedir. Olayın işleniş planlaması yapıldıktan sonra, muhabir ya da muhabirler,
kendilerine düşen bölümler üzerinde hızlı bir çalışma temposuyla elde ettikleri bilgi, belge ve
çarpıcı ayrıntıları toplamaktadırlar. Olayın işleniş aşaması tamamlandıktan sonra yazının
yazım aşamasına geçilmektedir. Daha sonra yazı işleri müdürü ya da genel yayın yönetmeni
yazıyı inceleyerek suç unsuru olup olmadığına, eksik bir noktanın kalıp kalmadığına
bakmaktadır. Gerekirse düzeltmeler, eklemeler ya da çıkartmalar yaparak yazıyı yayına hazır
hale getirmektedir.
Aynı zamanda yazının görsel malzemelerle de süslenmesi gerekmektedir. Fotoğraf, grafik,
tarama resim, vinyet gibi görsel malzemeler, bilgisayar yardımı ve ofset teknolojisinin
getirdiği kolaylıklarla dergi içinde hoş ve estetik bir görünüm yaratılmasını
kolaylaştırmaktadır.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde hangi yayınlara dergi dendiği, dergi türlerinin neler olduğu öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde dergicilik alanının yeterli ilgiyi görmemesinin
nedenlerinden birisidir?
a) Kimlik sorunu
b) Nitelikli eleman azlığı
c) Fiziki altyapı yetersizliği
d) Baskı teknolojileri
e) Yasal eksiklikler
2) Aşağıdakilerden hangisi bir dergiyi katalog ve broşürden ayıran farklardan biri
değildir?
a) Hedef kitle tarafından para ile satın alınması.
b) İstek üzerine alıcıya gönderilmesi
c) Sayfa sayısı
d) Ciltli olması
e) Yayın frekansı
3) Tüketici dergilerinin en önemli özelliği nedir?
a) Para ile satılması
b) Reklama dayalı olması
c) Kapağı olması
d) Kategori tutarlılığı
e) Abone satışı
4) Aşağıdaki dergi türlerinden hangisi tüketici dergileri arasında değildir?
a) Sanat ve Kültür Dergileri
b) Sinema Dergileri
c) Spor Dergileri
d) Yemek Dergileri
e) Sektör Dergileri
5) Aşağıdakilerden hangisi Gazete ve Dergiyi ayıran farklardan biri değildir?
a) Yayın aralığı
b) Ciltli olması
c) Zaman
d) Derinlemesine içerik
e) Yazının görsel malzemelerle süslenmesi
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) Dergi yazıları günlük gazetelerde yer alan yazılara göre iki temel farklılık
göstermektedir.
Bu
farklılıklar
yazım
biçimi
ve
içeriktir.
( D ) ( )
7) Biçimi, yayını, ulaştırılması, yönetimi kendine özgü olan dergilere kurum dergileri denir.
( ) ( Y )
22

8) Dergide en önemli olay genellikle kapak konusu olmakta ve dergide geniş yer tutmaktadır.
(D ) ( )
9) Bilimsel konuları ele alan ve akademik çevreler tarafından yayınlanan dergiler
bilimsel dergilerdir.
(D ) (
)
10) Dergilerde biçim ve ayrıntı önemli değildir. Önemli olan görselliktir.
( ) ( Y
)

Cevaplar
1- A
2- C
3- A
4- E
5- E
6- Doğru
7- Yanlış
8- Doğru
9- Doğru
10- Yanlış
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2. TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE DERGİCİLİK

24

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Dergicilik olgusunun ilk ortaya çıkış aşamaları
2.2. Fransa’da dergiciliğin tarihsel süreçte gelişimi
2.3. Fransa’da dergiciliğin genel olarak durumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- İlk dergiler nerede ne zaman çıkmıştır?
2- Fransa’da çıkan ilk dergiler hangileridir?
3- Günümüzde Fransa’da dergiciliğiğn durumu nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

İlk dergilerin
çıktığı

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

nerelerde İlk dergilerin nerelerde Kazanım
okuyarak
ve
çıktığının anlaşılması
araştırılarak geliştirilecektir.

Fransa’da çıkan ilk dergiler

Fransa’da
çıkan
dergilerin anlaşılması

ilk Kazanım
okuyarak
ve
araştırılarak geliştirilecektir.

Fransa’da dergicilik olgusu

Fransa’da
dergicilik Kazanım
okuyarak
ve
olgusunun anlaşılması
araştırılarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Fransa, dergicilik
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Giriş
17 yy. dan itibaran hızla yaygınlaşan dergicilik Avrupa’da pek çok kültürel gelişimin
tetikleyicisi olmuştur. Dünyada dergicilik alanında önde gelen ülkelerden bir taneside
Fransa’dır bu açıdan Avrupa kıtasında dergiciliğin durumunu değerlendirirken Fransa
örneğinden yola çıkarak durum tespiti yapmak önemlidir.
İlk çıkan dergiler dünyanın heryerinde olduğu gibi Fransa’da da bilimsel nitelik taşımaktadır.
Daha sonra ise her türden derginin yaygınlaşmış olduğu görülmektedir. Dijitalleşmenin
yaygınlaşmasına rağmen Fransa’da halen basılı dergiler okunmaktadır.
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2.1 Tarihsel Süreç İçinde Dergicilik
Dergi yayıncılığı, 17. yüzyılda, bir dizi toplumsal, kültürel ve bilimsel gelişmenin sonucunda,
gazete yayıncılığından farklı bir kitle iletişim aracı olarak ortaya çıkmıştır.
“Sosyal Bilimlerin ortaya çıkışı ve bilginin topluma arzı, bilgiyi aktaracak araçların
doğuşunu hazırlamıştır. Bu araçlar içerisinde en etkili ve kalıcı olanları, uzun süre
saklanabilen, çok sayıda bireye ulaşma imkanı olan yazılı kaynaklardır. Ayrıca güncel
bilginin kamuya arzı ihtiyarcı da periyodik olarak bu işlevi görecek araçların arayışını
başlatmıştır. İşte dergicilik böyle bir gereksinimin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Dergilerin yayınlanmasıyla daha önce bir ölçüde bilgi aktarım işlevi görmekte olan
gazetelerden içerik olarak farklı bir iletişim aracı ortaya çıkmıştır.”18
Batıda yayımlanan ilk dergiler bilimsel nitelikli dergilerdir. Günümüzde bilinen ilk dergi 1665
yılında Fransa’da yayımlanan Journal des Savants adlı bilimsel dergidir. Bu dergiyi 1682
yılında Liepzig’de Latince olarak yayımlanmaya başlayan ve matematik, fen konularında
ağırlık veren Acta Eruditorum adlı dergi izlemiştir.
1688 yılında ise Almanya’da Monatsunterregunden des Thomasius dergisi çıkarılmaya
başlanmıştır.
İngiltere’de ilk dergi 1731 yılında Genteleman’s Magazine adı altında aylık olarak
yayınlanmaya başlamıştır.
“Dergiciliğin sektör haline ilk dönüştüğü ülke,doğal olarak İngiltere’ydi. Charles Knight
“Faydalı Bilgilerin Yayılması Derneği” için yayınladığı Penny Magazine ve Penny
Cyclopedia ile 1830-1840’lı yılların öncü dergicisi oldu. İngiltere’nin ikinci büyük şehri olan
Edinburd’da, William ve Robert Chambers kardeşler 24 yıl süreyle Chamber’s Journal adıyla
bir dergi çıkardı. Penny Magazine, Almanya’da Pfennigmagazin adı ile Johann Jakob
Weber’in yayınladığı dergi için de isim babası olmuştu.”19
1830 yılında yeni basım tekniklerinin gelişmesiyle birlikte dergilerde renkli resimler de yer
almaya başlamıştır. Böylelikle dergiler daha geniş bir okur kitlesine ulaşmayı başarmışlardır.
19. yüzyılda dağıtım sisteminin de gelişmesiyle birlikte dergiler önemli bir kitle iletişim aracı
olarak görülmeye başlamışlardır.
Ancak bu dönemde bilgi aktaran, bilimsel nitelikli olan dergiler yerlerini eğlence öğesine
ağırlık veren dergilere bırakmışlardır. Bu tür dergilere örnek vermek gerekirse: Charles
Dickens’ın Household Words’u (1850) bu kategoride bir ilk oldu ve Kıta Avrupası’nda
dergicilik sektörünü etkiledi. Bu dergiyi 1860’da Good Words, 1879’da Boys Own Paper ve
bir yıl sonra yayınlanmaya başlayan Girl’s Own Paper gibi İngiliz ve Gartenlaube gibi alman
dergileri takip etti. Gartenlaube, 1870 yıllarında 400 bin satan bir dergiydi.
ŞİMŞEK Hüseyin, “XIX YY Çocuk Dergiciliği ve Eğitsel İşlevi Üzerine”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 151,
Temmuz-Ağustos-Eylül 2001, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/151/simsek.htm.
19
Temel Britannica, age, s.188.
18
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Bu dönemde Amerika birleşik Devlet’lerinde okurlar tarafından benimsenen dergilerin sayısı
yok denecek kadar azdır. “Ancak Saturday Evening Post (1821-1969) ve Youth’s Componion
(1827-1929) erken dönemin başarılı örneğiydi. ABD’nin dindar tabanına uygun bir şekilde
dergiciliğin temel amacı erdemli nesiller yetiştirmek ve dindarlaşmayı sağlamaktı.”
Daha sonra her alana yönelik dergilerin çoğalmasıyla birlikte geniş okur kitlelerinin ilgisini
çeken dergilerin sayısında önemli artışlar olmuştur.
“20. yüzyılın toplum yaşamına getirdiği hızlı tempo, gündem hakkında kısa yoldan bilgi
edinme gereğine uygun yeni dergi türlerinin doğmasına zemin hazırladı. Bunun ilk örneği
haber dergiciliğine öncülük eden Amerikan dergisi Time oldu.” Time Dergisi ülkemizde de
bir çok dergiye öncülük etmiştir.
Günümüzde dergicilik oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Dergicilik alanında uzmanlaşma
gün geçtikçe daha büyük bir önem kazanmıştır.

2.2 Fransa’da Dergicilik Olgusu

Fransa dergicilik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Bu ülkede günlük basın
önemli bir okur kitlesine ulaşmaktadır. Bununla birlikte Fransız halkının yaşam biçimi okuma
alışkanlığı üzerinde de etkili olmuştur. Günlük gazetelere yeterince zaman ayıramayan okur,
haberleri daha ayrıntılı izlemek amacıyla dergilere yönelmişlerdir.
Aynı zamanda uzmanlık alanı gerektiren çeşitli konulara (televizyon, otomobil, gezi, sinema
vb.) gösterilen ilgi günlük basından giderek uzaklaşmaya ve özel alanlara yönelik yayınlara
baş vurulmasına yol açmıştır. Böylelikle her alana özgü dergiler büyük bir hızla
yaygınlaşmaya başlamıştır.
Fransa’da dergiciliğin bu denli gelişmiş olmasında iki dünya savaşının da önemli birer etken
olduğunu belirtmek gerekmektedir. Özellikle savaş sonrasında, savaş haberlerinden sıkılan
okurlar gerek resimleri gerek içerikleri daha eğlenceli olan dergilere yönelmişlerdir.
Dergilerin gündemdeki konuları gazetelerden farklı bir biçimde işlemeleri dergicilik alanının
büyük başarı kazanmasını sağlamıştır. Haberlerin fotoğraflarla, betimlemelerle, küçük
öykülerle zenginleştirilip yorumlanması “sonuç olarak, günlük gazetelerden daha eğlendirici
bir basın türü”20nü ön plana çıkarmıştır.
Dergilerdeki yazıların çeşitliliği çok sayıda okura ulaşmalarında etkin bir işlev üstlenmiştir.
“Çeşitli alanlardan seçilmiş konulara yer verilmesi ilgi alanları farklı geniş halk kitlelerini
MANDRAUD Isabelle, L’Etat des Médias,”La grande variété de la presse magazine” Sous la direction de
Jean-Marie CHARON, CFPJ, Paris, 1991, s.88. (Ayrıca bkz. Medya Dünyası, Derleyen: Jean-Marie Charon,
İletişim Yayınları, İstanbul, 1992).
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ulaşılmasını kolaylaştırmıştır”.21 Böylelikle Fransa dergicilik alanında dünyanın önde gelen
ülkelerinden biri olmayı başarmıştır.

2.3 Fransa’da Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi

Basın alanında gerçekleştirilen bir çok yenilik gibi ilk dergi de 1665 yılında Fransa’da
yayımlanmıştır. Journal des Savants adlı bu ilk dergi Kardinal Richelieu tarafından da
desteklenmiştir. Derginin başyazarı ise Fransa’da ilk gazeteyi çıkaran Théopraste
Renadout’dur. Bir bilim dergisi niteliğinde olan Journal des Savants’ın amacı “Avrupa’da
yayımlanan kitaplar üstüne bilgi ve onların kataloğu, özetleri, fizik, kimya ve anatomide
yapılan deneyleri tanıtmak, doğal görüngeleri açıklamak, bulgu ya da makine meraklıları ile
meteorolojiye ilişkin bilgileri kaydetmek, üniversitelerin eleştirileri, kilise ile sivil kurumların
kararlarının yer alması”22 biçiminde belirtilmiştir.
Dergiciliğin tüm dünyada yaygınlaşmasını sağlayan ilk dergi yine Fransa’da yayımlanan
Mercure Galant Dergisi’dir. Bu dergiyi ilk süreli yayın olarak da kabul etmek olasıdır. Bu
dergi daha çok insanları eğlendirmeye yönelik bir dergi niteliği taşımıştır.
Ancak başlangıç döneminde süreli yayınlar yıllık olarak yayınlanmışlardır. Bu durum 16. ve
17. yüzyıllarda değişmeye başlamıştır. Böylelikle yıllık süreli yayınların yerini aylık süreli
yayınlar almaya başlamıştır.
Revue des Deux Mondes Fransız dergicilik tarihinde gerek en uzun süre yayınlanan dergi
olmasıyla gerek en çok satan dergilerden biri olması özelliğiyle önemli bir yere sahiptir.
François Buloz tarafından yayımlanan dergi dönemin liberal dergileri arasında yer almaktadır.
Dergi siyasal sorunların yanı sıra yazınsal konulara da yer vermektedir.
Yine aynı dönemde yayımlanan le Correspondant Dergisi ise daha Katolik bir tutum
sergilemektedir.
Bu dönemde yayımlanan tüm dergilerin ortak özelliği yazınsal ve siyasal bir nitelik
taşımalarıdır.
Fransa’da Aydınlanma Çağı olarak kabul edilen 18. yüzyılda dış basının özellikle
İngiltere’nin etkisiyle basın alanında uzmanlaşma başlamıştır. “Basın alanında, günlük
siyasal gazeteler dışında, yabancı ülkelerdeki tekniklere, görünüme ve yapıtlara karşı büyük

BALLE Francis, Médias et Sociétés, Montchrestien Yayınları, 8. Baskı, Paris, 1997, s.78.
KESEROĞLU, S. Hasan, Müteferrika, “Batı’da ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Süreli Yayınların Ortaya Çıkışı
ve Özellikleri”, Yaz sayısı, 1995, s.22.
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bir ilgi uyanmıştır.” 23 Bu durum dergicilik alanında büyük bir gelişme yaşanmasını
sağlamıştır.
1843 yılında yayımlanmaya başlayan L’Illustration dönemin en önemli haber dergileri
arasında yer almıştır. Bu derginin yanı sıra dönemin diğer önemli haber dergileri şunlar
olmuştur: Le Magasin pittoresque (1833-1938), le Monde illustré (1857-1940), le Tour du
Monde (1860-1914), la France illustrée (1874-1935), l’Illustré national (1890-1928).
Fotogravürün gelişimiyle dergilerde fotoğraf kullanımı artmış ve Amerikan eğilimli
dergicilik anlayışı Fransa’da da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu tür dergilerin ilki Félix Juven
tarafından 1898 yılında yayımlanmaya başlanan la Vie illustrée olmuştur.
Siyasal ağırlıklı olmayan, çoğunlukla resimli dergiler Fransız okurunun büyük ilgisini
çekmiştir. Böylelikle “içerik ve yazım biçimleriyle daha az kültürlü bir kitleye seslenen
dergiler ortaya çıkmıştır. Bu yayınlar, günlük gazetelerden bile daha fazla bir biçimde
popüler kültürün aracı olmuşlardır.”24
19. yüzyılda dergicilik alanında uzmanlaşma daha büyük bir önem kazanmış ve dergi
sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Ancak 1. Dünya Savaşıyla birlikte gazetecilik alanında
bir duraklama yaşanmış ve basın üzerinde sıkı bir denetim uygulanmıştır. Bu dönemde savaş
haberlerinden yılmış olan halk kitleleri daha eğlendirici, daha az düşündürücü bir basın
alanına yönelmiştir. Böylelikle magazin ya da mizah ağırlıklı, bol resimli dergiler önem
kazanmıştır.
Resimli basının, özellikle kadın dergilerinin kadınların gelişimine büyük katkıda bulunduğunu
söylemek olasıdır. “Doğrudan kadınlara seslenen bu dergiler kadınların gelişimine katkıda
bulunmakta, üzerlerinde içeriksel olarak günlük gazetelerden daha etkili olabilmektedir.”25
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dergicilik giderek yaygınlaşmıştır. Bunda basım
alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin de etkisi olmuştur. Ofset baskı ve heliogravür ile
birlikte dergilerde daha çok fotoğrafa yer verilmeye başlanmıştır. Böylelikle dergiler görsellik
kazanmıştır. Okunacak malzemenin yanı sıra görsel olarak da hedef kitleyi etkileyen dergilere
ilgi de artmıştır.
Fotoğrafın kullanımıyla birlikte tüketici dergilerinin sayısında da artış gözlemlenmiştir.
Sinema, gençlik, kadın, haber, magazin v.b. dergileri görselliğe ağırlık vererek okur
çekmişlerdir.
Bu dönemin dergileri arasında haberin yanı sıra fotoğrafa da geniş yer ayıran L’Illustaration,
Paris-Match, Plaisir de France, Voilà, Vu gibi bir çok dergiyi saymak olasıdır.
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Paris, 1972, s.387.
25
BELLANGER Claude yönetiminde, agy, 3. Cilt, s.460.
23
24

33

İkinci Dünya Savaşı döneminde, Fransa’nın Almanya tarafından işgali ile birlikte ülkede
büyük sorunlar yaşanmıştır. Bu dönemde basın sıkı bir sansür ve kısıtlamayla karşı karşıya
kalmıştır.
Ancak Birinci Dünya Savaşı’ndaki gerekçelerle dergicilik sektörü bu durumdan olumsuz
etkilenmemiştir. Bu dönemde basının her alanında olduğu gibi dergicilik alanında da işgal
yanlısı ve direniş yanlısı dergiler olmak üzere bir bölünme yaşanmıştır. Bir çok dergi ve
gazete kapanmak zorunda kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın basın açısından Fransa’da bir
dönüm noktası olduğunu söylemek olasıdır.
Bu dönemden sonra haber dergileri hızlı bir ivme kazanmıştır. 1953 yılında yayımlanmaya
başlanan l’Express dergisi etkin bir haber dergisi olarak Fransız dergicilik tarihinde önemli bir
yere sahiptir. Fransa’nın diğer önemli haber dergileri arasında Le Nouvel Observateur, Le
Point, L’Evénement du Jeudi gibi dergileri saymak olasıdır.
1930-1970 yılları arasında Fransa’da Amerika’dan esinlenen bol resimli haber anlayışı büyük
bir başarıyla sürdürülmüştür. “Bu dergilerin en önemli özelliği gündemi her yönüyle ele alan
çeşitli makaleler sunmasıdır. Örneğin Express Dergisi yalnızca siyasal, ekonomik ve
toplumsal olayları değil sanat, tüketim gibi diğer olguları da ele almaktadır. Buradaki amaç
günlük bir gazete okuyamayacak ya da televizyon haberlerini izleyeneyecek kadar yoğun olan
işadamlarının, teknisyenlerin ya üniveristede görev yapanların gündemdeki önemli olayları
görebilmesidir.” 26
Ancak 1970’li yıllarda ekonomik nedenlerden dolayı dergicilik alanında bir kriz yaşanmıştır.
Ancak sorun irdelendiğinde bu krizin yalnızca ekonomik nedenlere dayandırılamayacağı
anlaşılmıştır. Bu kriz gerçekte okurların dergilerin izlediği yayın politikasına duydukları
tepkiden kaynaklanmıştır. “Dergilere aktarılan reklam oranı aynı kalırken okur sayısı
giderek azalmaya başlamıştır. Okur sayısının azalması reklam tarifelerinde indirimler
yapılmasını gerekli kılmıştır. Yani sonuç olarak ekonomik güçlükler gündemi aktarırken
yaşanan sıkıntılardan kaynaklanmıştır.”27

2.4 Günümüzde Fransa’da Dergicilik Olgusu

Günümüzde Fransa’da dergicilik sektörü basın alanının % 40’nı ellinde tutmaktadır.
“Fransa’da bin kişi başına haftada 1354 dergi satılmaktadır.”28 Fransa’da dergicilik alanına
yapılan reklam yatırımları da bu durumu destekler niteliktedir. 1989 yılında “Ulusal günlük
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basının reklam oranı %7,4’te kalırken dergicilik alanına yapılan reklam yatırımı
%17,5’tir.”29
1994 yılında ise çeşitli kitle iletişim araçlarının reklam oranları şöyledir:

“Dergiler

%33.3

Günlük Gazeteler

%14.7

Televizyon

%32

Dış Reklamlar

%11.8

Radyo

%7.6

Sinema

%0.6”30

Günümüzde de yazılı basın reklam alanında televizyonların önünde yer almaktadır.

Yazılı Basn

%48,4

Televizyon

%31,8

“Dış” Reklam

%11,2

Radyo

%7,9

Sinema

%0,731

Bu oranlardan da anlaşılacağı gibi, dergilerin reklam payı giderek artmakta ve Fransa’da
dergicilik sektörü televizyon sektörü ile rekabette oldukça başarılıdır. Ayrıca belirtmek
gerekirse dergiler arasında kadın dergileri %30’luk bir reklam payına sahiptir.
Fransa’da kadınların dergilere gösterdikleri ilgi göz önünde bulundurulursa bu durum oldukça
doğaldır. “Günlük yaşamlarının ritmi ve okuma alışkanlıkları kadınların daha çok dergi
okumalarını sağlamaktadır.”32

29

ALBERT Pierre, La Presse, P.U.F, Paris, 1991, s.45.
ALBERT Pierre, agy, s.45.
31
ALCARAZ Marina, agy, s.56.
32
BELLANGER Claude yönetiminde,3. Cilt, s.461.
30

35

Günümüzde Fransa’da dergicilik alanında yaşanan bir başka olgu, günlük gazetelerin
geçirdikleri evrim sonucu içeriklerinin değişmesi ve dergilerin siyasal görüşleri yaymak için
daha uygun bir kitle iletişim aracı olarak benimsenmeleridir.
1989 yılında gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda sürekli dergi okurları dergilerin
işlevlerini şöyle belirlemişlerdir: “Aktüalite enformasyonunu geliştirmek, derinleştirmek,
enformasyonu yorumlamak ve ondan bir sentez, düşünce unsuru çıkarmak”.33 Yani okurların
gündemdeki bir konuyu derinlemesine irdelemek için dergilere baş vurdukları görülmektedir.
Dergiler bir genel kültür aracı olarak benimsenmektedir.
Bu durum Fransa’da dergiler ile gazeteler arasında büyük bir rekabetin ortaya çıkmasına yol
açmıştır. “Günlük basın, sütunlarında, köşelerinde, eklerinde artık dergi konularını işlemeye
başlamıştır.”34
Bununla birlikte Fransa’da günümüzde en çok satan dergiler haber dergileri değil televizyon
dergileridir. Yayımlanan pek çok televizyon dergisinden en önemlileri ise şunlardır: Télé-7
Jours, Télé 60, Télé-Poche, Télérama, Télé-Journal, Semaine Radio-Télé, Télé-Magazine.
Günümüzde Fransa’da dergicilik olgusuna kısaca bakmak gerekirse:
 Hergün, 30,2 milyon Fransız en az bir dergi okumaktadır. Bu da nüfusun %62,4’ü
demektir. Giderek dergilere duyulan ilgi artmaktadır. 1999 yılında çıkar çıkmaz
okunan dergisi sayısı 6,4 iken 2004 yılında bu sayı 7’nin üzerindedir.
 Dergilerin, günlük gazetelere oranla yayın aralığı daha uzundur ve daha çok çeşidi
bulunmaktadır. Bireylerin ilgi alanlarına odaklanmışlardır. Bu nedenle hedef kitleleri
kesin bir biçimde belirgindir.
 Kadınlar erkeklerden, cinsiyetleri ne olursa olsun gençler, yetişkinlerden daha çok
dergi okumaktadırlar.
 En çok okunan dergiler arasında TV Magazine, Version Femina, Télé Z gibi haftalık
dergiler yer almaktadır.
 Televizyon dergileri %43,90, kadın dergileri % 20,59, haber dergileri %16,77
oranında okunmamaktadır. 35
Günümüzde Fransa’da dokuz önemli dergi grubu bulunmaktadır:
- Alain Ayache Yayınları
Bu grup 1991 yılından bu yana Réponse à tout-Santé ve Questions de femmes adlı
uygulamaya yönelik kadın dergileri yayımlamaktadır. 1998 yılından itibaren de aylık olarak
yayımladığı DSMagazin dergisi ile üst düzey kadınlara yönelik yayınlara da başlamıştır.
33
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- Condé Nast
1959 yılında Newhouse tarafından satın alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Hearst
grubundan sonra 2. sırada yer almaktadır. Fransa’da aylık olarak Vogue dergisini
çıkarmaktadır.
- EMAP France
Fransa’daki üçüncü büyük dergi grubudur. 40 dergi, 14 mesleki yayın yayımlamaktadır.
Popüler dergiler olarak nitelendirilen
haftalık Nous Deux ve aylık Modes &
Travaux dergilerini çıkarmaktadır.
- Excelsior
1986 yılından bu yana aylık 20 ans, 1992 yılından bu yana aylık Biba ve 1999 yılından bu
yana da Dépèche Mode dergilerini yayımlamaktadır.
-Hachette Filippachi Médias (HFM)
Hachette grubu dergicilik alanınada Fransa’nın en etkin gruplarındandır. Fransa’da 1945
yılından bu yana yayımlamakta oldukları Elle dergisi günümüzde aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu 32 farklı ülkede yayımlanmaktdır. Ayrıca aylık olarak Jeune et Jolie dergisi de bu
grup tarafından çıkarılmaktadır.
- La Socpresse (Hersant/Dassault )
Fransa’nın Le Monde Gazetesiyle birlikte en tanınmış gazetelerinden biri olan Le Figaro
Gazetesi bu grup tarafındab yayımlanmaktadır. Grubun yayınladığı en önemli kadın dergileri
ise haftalık olarak yayımlanan Madame Figaro’dur.
- Jalou
Bu grubun en önemli yayınlarından biri L’Officiel dergisidir. Ayrıca aylı olarak Jalouse
dergisini yayımlamaktadır.
- Marie Claire
1937’de kurulmuş olan Marie Claire grubu’nun en önemli yayını ülkemizde ve daha bir çok
ülkede aylık olarak yayımlanan Marie Claire dergisidir. Aynı zamanda bu derginin Marie
Claie maison (ev), Marie Claire idée (düşünce) olmak üzere iki yayını daha bulunmaktadır.
Ayrıca Cosmopolitan, Avantages, Famili, Cuisine et vins de France adlı dergiler de bu grup
tarafından yayımlanmaktadır.
- Prisma
1978 yılında kurulmuş olan bu grup Fransa’nın en çok okunan kadın dergilerinden biri olan
La Femme Actuelle dergisini 1984 yılından bu yana haftalık olarak yayımlamaktadır..
37

1982 yılında aylık Prima dergisini yayımlamaya başlamıştır. Ayrıca 1993 yılında
yayımlanmaya başlayan haftalık Gala dergisi de bu grubun yayınıdır.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde dünyada ve Fransa’da dergiciliğin gelişme süreçleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Fransa’da çıkan ilk dergi hangisidir?
a) Journal des Savants
b) Acta Eruditorum
c) Monatsunterregunden des Thomasius
d) Genteleman’s Magazine
e) The Times
2) Dergiciliğin sektör haline dönüştü ilk ülke hangisidir?
a) Almanya
b) Belçika
c) Fransa
d) İngiltere
e) Amerika
3) Fransız dergicilik tarihinde en uzun süre yayınlanan dergi hangisidir?
a) Acta Eruditorum
b) Journal des Savants
c) Revue des Deux Mondes
d) Genteleman’s Magazine
e) Monatsunterregunden des Thomasius
4) 1843 yılında yayımlanmaya başlayan ve dönemin en önemli haber dergileri arasında
yer alan dergi hangisidir?
a) Le Magasin pittoresque
b) le Monde illustré
c) le Tour du Monde
d) la France illustrée
e) L’Illustration
5) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Fransa’da önemli dergi gruplarından birisi olarak
sayılamaz?
a) Prisma
b) Fox
c) EMAP France
d) Excelsior
e) Jalou
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) Fransa’nın en çok okunan dergileri arasında TV Magazine, Version Femina, Télé Z
gibi haftalık dergiler yer almaktadır.
(D )
( )
7) Günümüzde Fransa’da dergicilik sektörü basın alanının %20’sini elinde tutmaktadır.
( )
(Y
)
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8) İngiltere’de ilk dergi 1731 yılında Genteleman’s Magazine adı altında aylık olarak
yayınlanmaya başlamıştır.
( D)
(
)

9) Fransa’da günümüzde en çok satan dergiler haber dergileri değil televizyon
dergileridir.
( D ) (
)
10) 1959 yılında Newhouse tarafından satın alınan dergi grubu Prisma’dır.
( ) (Y
)
Cevaplar
1- A
2- D
3- C
4- E
5- E
6- Doğru
7- Yanlış
8- Doğru
9- Doğru
10- Yanlış
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3. TÜRKİYEDE DERGİCİLİK OLGUSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Türkiye’de dergiciliğin tarihsel gelişimi
3.2. Osmanlı Döneminde dergicilik
3.3. Kurtuluş Savaşı Döneminde dergicilik
3.4 Cumhuriyetin ilk yıllarında dergicilik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Ülkemizde dergi yayıncılığı nasıl başlamıştır?
İlk yayınlanandergiler hangileridir?
Kurtuluş Savaşı döneminde dergiler nasıl bir tutum sergilemişlerdir?
Cumhuriyetin ilanınından sonra dergicilik alanında ne gibi değişiler yaşanmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Osmanlı Döneminde ilk Osmanlı Döneminde ilk Kazanım
okuyarak
ve
çıkan dergiler hangileridir
çıkan dergilerin hangileri araştırılarak geliştirilecektir.
olduğunun anlaşılması
Osmanlı Döneminde ilk Osmanlı Döneminde
çıkan dergilerin içeriğinin çıkan dergilerin
nasıl olduğu

ilk Kazanım
okuyarak
ve
araştırılarak geliştirilecektir.

Kurtuluş Savaşı Döneminde Kurtuluş Savaşı Döneminde Kazanım
okuyarak
ve
çıkan dergilerin özellikleri çıkan dergilerin özelliklerin araştırılarak geliştirilecektir.
neler olduğu
anlaşılması
Cumhuriyetin ilk yıllarında Cumhuriyetin ilk yıllarında Kazanım
okuyarak
ve
dergiciliğin nasıl olduğu
dergicilik olgusunun nasıl araştırılarak geliştirilecektir.
olduğunun anlaşılması
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Anahtar Kavramlar

Osmanlı, Kurtuluş Savaşı, dergicilik
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Giriş

Ülkemizde dergiciliğin gelişim süreci matbaanın Osmanlı topraklarına girmesi ile başlamış ve
günlük gazetelerin ortaya çıkmasından çok kısa bir süre sonra dergilerde hızla yaygınlaşmaya
başlamıştır. Dergicilik tarihini çeşitli dönemlere ayırdığımız bu bölümde öncelikle Osmanlı
Dönemi ve Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş sürecinde yayaınlanmakta olan çeşitli dergiler
anahtlarıyla ele alınmaktadır.
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3.1. Türkiye’de Dergicilik Olgusu

Ülkemizde, canlı renklerde bir çok dergi gazete satış noktalarını süslemektedir. Her konu ile
ilgili dergi bulmak olasıdır. Ancak bu dergilerin geniş halk kitlelerine ulaştığını söylemek,
dergi satış oranları göz önünde bulundurulduğunda pek de gerçekçi olmayacaktır.
Ali Saydam, Türkiye’de dergicilik sektörünün başarıya ulaşamamasının temel nedenini şöyle
belirtmektedir: “Şu sırada Türkiye’de yayınlanmakta olan dergilerin adlarını sıralayalım ve
bu adları Türk halkının telaffuz ettiği gibi okumaya çalışalım. Marie Claire, Elele, Harper’s
Bazaar, TV Guide.... Denilebilir ki, bu dergilerin bazıları uluslararası yayınlar. Bunlar her
ülkede var! Evet, doğru ama bu dergiler o ülkelerin dergileri değildir... O ülkelerin asıl
dergileri, yani tirajları yüksek olanları ve sayıca çok olanları kendi dillerindeki isimlere sahip
olanlarıdır.”36
Yani bu sözlerden de anlaşılacağı gibi çok sayıda dergi bulunmasına karşın bu dergilerin bir
çoğu Türk kimliğini yansıtacak nitelikte değildir. Yabancı ülkelerde yayınlanan dergilerin
Türkçe’ye çevrilmiş biçimidir.
3.2 TÜRKİYE’DE DERGİCİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Batı’da 17. yy’da ortaya çıkan dergiciliğin ülkemize gelişi iki yüzyıl gecikme ile 19. yy’da
olmuştur. Bunun en önemli nedeni bilindiği gibi matbaanın ülkemize çok geç gelmesi
dolayısıyla basın hareketlerinin ülkemizde çok geç başlamış olmasıdır. Ancak ilk gazetenin
yayımlanmasından kısa bir süre sonra dergicilikte ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır.
Zaman içinde, koşulların gelişmesiyle birlikte dergi türlerinde önemli bir artış yaşanmış ve
her türlü dergi ülkemizde de yayımlanmaya başlamıştır.
3.2.1 Osmanlı Dönemi
Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de yayınlanan ilk dergiler bilimsel nitelik taşımaktadır.
Ülkemizde bilinen ilk Türkçe dergi 1849-1851 yılları arasında 28 sayı yayımlanan ve bir tıp
dergisi olan Vaka-i Tıbbiyedir. Bu derginin aynı zamanda Fransızca bir nüshası da
bulunmaktadır.
1862 yılında Münif Paşa tarafından kurulan Cemiyet-i İlmiyeyi Osmaniye derneğinin yayın
organı olan, fizik, kimya, felsefe, ruh bilim, toplumbilim, tarih ve coğrafya konularına yer
veren Mecmua-i Fünun yayımlanmıştır. Hem cemiyet hem dergi 1869 yılında kapanmıştır.
Bu dergiyi gerçek anlamdaki ilk dergi olarak nitelemek olasıdır. Dergi, Tanzimat aydınlarının
seslerini duyurabildikleri, her türlü pozitif bilime, Batı dünyasındaki gelişmelere yer veren
bilimsel bir dergi olma özelliğini taşımaktadır. Dergide çeşitli bilim dalarının tanıtımına
yönelik yazılara da yer verilmiştir.
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Aynı dönemde Mecmu-i Fünun dergisine rakip Mecmua-i İbritname adıyla bir dergi
çıkmıştır. “Cemiyet-i İlmiyey-i Osmaniye’nin yenilikçi ekibi tarafından yayınlanan Mecmua-i
Fünun’la rekabet etmek amacıyla Bab-ı Ali katiplerinden oluşan bir grup, Cemitet-i Küttap
adıyla örgütlenirler. Bu cemiyet tarafından Mecmua-i Fünun’a karşı Mecmua-i İbritname
adıyla bir dergi çıkarmışlardır.”37
Yine aynı dönemlerde Takvim-i Ticaret, Ayine-i Vatan, Tuhfet-ül Tıb, Cüzdan adlı dergiler
çıkarılmıştır.
Bu dönemde dergilerin sayısında büyük bir artış olmuştur. Ancak bu dergilerin bir çoğu
yalnızca bir sayı yayımlanmışlardır.
İlk resimli Türk dergisi ise Mustafa Refik tarafından 1862 yılında çıkarılan Mirat olmuştur.
Ancak dergi yalnızca üç sayı yayımlanabilmiştir.
1863 yılında on sayı yayımlanan Musiki-i Osmani ise ilk müzik dergisi olma özelliğini
taşımaktadır.
Harbiye Nezareti tarafından yayımlanan Ceride-i Askeriye adlı dergi 1864 yılında yayın
yaşamına başlamıştır.
İlk çocuk dergisi ise 1869 yılında bir gazetenin haftalık eki olarak yayımlana Mümeyyiz adlı
dergidir. Dergi 49 sayı çıkarılmış ve oldukça başarılı olmuştur.
1869 yılında Teodor Kasap tarafından Diyojen adlı mizah dergisi yayımlanmıştır.
Dönemin diğer dergileri arasında Dağarcık, Kırk Anbar, Keşkül, Mitat-İber, Muharrir,
Derme-Çatma, Yadigar ve Mecmua-i Ulum yer almaktadır.
Osmanlı Tarihi’nde İstibdat Dönemi olarak anılan Abdülhamit’in otuz üç yıl süren baskılı
yönetimi sırasında gazetecilik alanında bir durgunluk yaşanmış buna karşın halk kitlelerinin
dergilere olan ilgisi artmıştır. Bu dönem dergilerinin daha çok yazınsal nitelikli oluşu
yöneticilerin gazetelere oranla dergileri daha az tehlikeli bulmalarına yol açmıştır.
Bu dönemin en önemli dergisi, 1891 yılında Ahmet İhsan Tokgöz tarafından, haftalık olarak
yayımlanan, yazınsal nitelik taşıyan Servet-i Fünun Dergisi’dir. Batı edebiyatından etkilenen
Servet-i Fünun Edebiyatı’nın yayın organı olmuş bir edebiyat dergisidir. Ayrıca dönemin bir
çok yazınsal akımına da öncülük etmiştir.Tevfik Fikret’in yazı işlerini yürüttüğü bu derginin
yazarları arasında Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Şuayip ve Mehmet Cavit bulunmaktadır.
1894 yılında Servet-i Fünun Dergisi’ne rakip olarak eski edebiyatı savunan Malumat Dergisi
yayımlanmaya başlanmıştır.
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Bu dönemde yayınlanan dergiler sanat ve yazınsal içerikli olduklarından gazeteler gibi
kapatılma cezası ile karşı karşıya kalmamışlardır. Ancak yayımlanan dergi sayısı oldukça az
olmuştur.
1880-1890 yılları arasında yayımlanan dergilerin sayısı elliye ulaşmıştır. Bu dergiler
arasından en önemlisi Mecmua-i Ebüzziya adlı dergidir. İstanbul’da önce on beş günde bir
sonra haftalık olarak yayınlanan edebiyat ve düşün dergisi olan Mecmua-i Ebuzziya’nın
sahibi ve yöneticisi Ebuzziya Tevfik’dir. Dergideki yazıların büyük çoğunluğu da kendisine
aittir. 21 Ağustos 1880’de yayınlanmaya başlayan dergide Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın da
şiir, yazı ve mektuplarına yer verilmiştir. Zaman zaman kesintiye uğrayan yayını sansür
yasasının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle 30 Ekim 1886’da 53. sayıda durmuş, 16 Mart
1896’da 54. sayıyla yeniden çıkmaya başlamıştır. Ebuzziya Tevfik’in tutuklanarak Konya’ya
sürgün edilmesi üzerine 1 Nisan 1900 tarihli 93. sayısından sonra bir kez daha kapanan dergi,
II. Meşrutiyet’in ilanından üç yıl sonra 5 Mayıs 1911’de 94. sayısıyla yeniden çıkmaya
başlamıştır. Genel olarak edebiyat, tarih, fen, tıp vb. konularda yazıların yer aldığı derginin
diğer yazarları arasında Şinasi, Sadullah Paşa, Ahmed Mithat, Ahmed Rasim gibi isimler de
yer almıştır. 15 Ağustos 1912’deki 159. sayısıyla da yayın yaşamı tümüyle sona erer
Mecmua-i Ebuzziya, kendi adını taşıyan matbaasında basılmıştır.
Dönemin diğer dergileri ise Hafta, Rehber-i Fünun ve Gayret dergileridir.
II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte gazete ve dergi sayısında yeniden bir artış olmuştur. Bunda
çeşitli düşünce akımlarının ve Batılılaşma çabalarının da etkisi büyük olmuştur. “Bütün
düşünce akımları kendi yayın organlarını çıkarıyordu.”38
Böylelikle fikir dergiciliği ve basın özgürlüğü alalarında gelişmeler kaydedilmiştir.
“Meşrutiyetin en büyük getirisi kısa bir süre için bile olsa fikir dergiciliğinin yaygınlaşmasını
ve çok sesliliğin artmasını sağlamasıdır. Hürriyet’in ilanıyla gündeme gelen basın özgürlüğü,
fikir dergiciliğini her yönüyle özendirmiştir.” 39
Ayrıca mizah, çocuk, kadın, sanat, eğlence, iktisat, din hatta müzik dergileri yayımlanmaya
başlanmıştır.
1908-1911 yılları arasında Salah Cimcoz ve Celal Esad tarafından Kalem adlı bir mizah
dergisi yayımlanmıştır. Dönemin diğer karikatür ağırlıklı mizah dergileri ise şunlardır: Davul
(1908), Alem (1909), Cem (1910).
Dönemin bir diğer önemli dergisi 1908-1914 yılları arasında 51 sayı yayımlanan, bir fikir ve
aktüalite dergisi olan Resimli Kitab Dergisi’dir. Bu dergide gündemdeki önemli olaylara
değinilmiş, ayrıca konu ile ilgili fotoğraflara da yer verilmiştir. Dergi, Faik Sabri Duran ile
Ubeydullah Esat tarafından çıkarılmıştır. Bu dergiyi magazin türü dergilerin bir öncüsü olarak
kabul etmek olasıdır.
DURAN Oktay Dr., Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayi, Cem Ofset, İstanbul, 1998,
s.133.
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1909-1914 yılları arasında, magazin dergisi olan Şehbal büyük bir ilgi görmüştür. Güncel
olaylara yer veren dergi “kadınlara yönelik olarak moda ve kadının sosyal yaşamına dair
yazılara”40 da değinmiştir. On beş günde bir çıkan dergi dönemin başarılı dergileri arasında
yer almıştır. Bu derginin yazarları arasında Halit Ziya Uşaklıgil, Hıfzı Tevfik Gönensay, Faik
Ali ve Hüseyin Sadettin bulunmaktadır.
Yine bu dönemde İslam dergilerinde bir artış gözlemlenmektedir. Bu dergilerden biri de 1908
yılında yayımlanmaya başlayan, İslam konularının yanı sıra güncel haberlere de değinen
Beyan-ül Hak Dergisi’dir. Bu dönemde yayınlanan diğer İslam içerikli dergiler ise şunlardır:
Sırat-ı Mustakim, Ceride-i Sofiye, Sebil-ür Reşad, Sada-yı Hak, İslam Mecmuası, Ceride-i
İlmiye, Mahfil.
Dönemin bir diğer önemli dergisi ise “Türkün sanayi sahasında atacağı milli adımları
özendiren, sanayi devriminden yoksun kalan Osmanlı toplumunun en kısa sürede iktisadi
bağımlılıktan kurtularak bir sanayi ülkesine dönüşmesini dileyen”41 Sanayi Dergisi’dir.
Ayrıca bu dönemde Batılılaşma yanlısı dergilerin de etkin olduğu görülmektedir. Bu dergiler
arasında Mehmet Cavit, Rıza Tevfik ve Ahmet Şuayip’in çıkardığı Ulum-u İktisadiye,
Abdullah Cevdet’in çıkarttığı İçtimaiye Mecmuası ve her anlamda Batı hayranı olan İçtihat
dergileri yer almaktadır. Türk Yurdu, Genç Kalemler ve Felsefe gibi dergiler ise hem Türkçü
hem Batı yanlısı olma özelliklerini taşımaktadırlar. Bunların yanı sıra İştirak, Halka Doğru
gibi sosyalist yayınlar da bulunmaktadır.
1918 yılında Ziya Gökalp’in düşüncelerini yansıtan Yeni Mecmua dergisi yayımlanmaya
başlamıştır. Yine aynı yıl yazarları arasında Memduh Şevket Esendal’ın da yer aldığı Meslek
adlı daha çok toplumbilimsel bir içeriğe sahip olan bir dergi yayımlanmıştır.

3.2.2 Kurtuluş Savaşı Dönemi
Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Basını ikiye ayrılmıştır. Bir kısım gazeteler Mustafa Kemal ve
arkadaşlarını desteklerken diğer kısım onların karşısında yer almıştır. Ancak dergicilik
alanında böyle bir bölünme yaşanmamıştır. Hemen hemen yayımlanan tüm dergiler milli
mücadelenin yanında yer almışlardır. Bu dönemin önemli dergileri arasında Büyük Mecmua
(1919), Ümid (1919), Kurtuluş (1919), Aydede (1920) ve Aydınlık (1921), Dergah (1921) yer
almaktadır.
Aydınlık Dergisi sol eğilimli bir dergidir. Sanat ve kültür ağırlıklı bir dergi olan Dergah ise
milliyetçi bir söylemle karşımıza çıkmaktadır. Dergah dergisinin yazar kadrosu arasında
Yahya Kemal, Abdülhak Hamit, Halide Edip Adıvar, Abdullah Şinasi Hisar, Fuat Köprülü,
Yakup Kadri, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mustafa Nihat Özön, Şekip Tunç,
HİÇYILMAZ Ergün-EVREN Burçak, “Magazin Dergiciliği”, Türkiye’de Dergiler ve Ansiklopediler
(1849-1984), Gelişim Yayınları, İstanbul, 1984, s.50.
41
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Nurullah Ataç gibi isimler yer almaktadır. Yayım yaşamını 1921 yılından 1937 yılına kadar
sürdürmüştür.
“Bu dönemde İstanbul basının en faal gazetecisi Sedat Simavi’dir. Birinci Dünya Savaşı
sırasında Hande adlı mizah dergisini çıkarmış (1916-1917) olan Sedat Simavi, bu kez
kendisinin de karikatürler çizerek katkıda bulunduğu, renkli kapaklarıyla dikkati çeken
dergiler Diken (mizah dergisi, 30 Ekim 1918-1 temmuz 1919, 59 sayı), İnci (kadın dergisi,
Şubat 1919, 1 sayı), Hanım (kadın dergisi, Eylül 1921, 1 sayı), Hacıyatmaz (çocuk dergisi,
1921, 1 sayı), Yeni İnci (kadın dergisi, Haziran 1922, 1 sayı)”42 çıkarmıştır. Bu dergilerin
yanı sıra bir çok gazete de yayımlamıştır.
Cumhuriyet’in ilanından önceki dönemde, dergiler daha çok yazınsal nitelik taşımış ya da
para ve şöhret kazanmak için çıkarılmıştır.

3.2.3Cumhuriyetin İlk Yılları
Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1922 yılında Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon tarafından
yayımlanmaya başlayan siyasi mizah dergisi Akbaba büyük ilgi görmüştür. Derginin
kurulmasının amacı Aydede Dergisi’nin boşluğunu doldurmaktır. Dönem dönem yayımına
ara verilmiş olsa da bu dergi 1977 yılına kadar yayın yaşamını sürdürmüştür. .
Cumhuriyet’in ilanından sonra Zekeriya Sertel tarafından 1924 yılında yayımlanmaya
başlanan kültür-magazin dergisi Resimli Ay Dergisi halka yönelik bir dergi olma özelliği
taşımıştır. “Gerçekçi bir halk dergisi savıyla yayın hayatına başlamıştır.”43 Bu dergiden sonra
bu tür dergiler çoğalmıştır.
Zekeriya Sertel, Resimli Ay Dergisi’nin amacını şöyle açıklamaktadır: “...Bizim amacımız
okuyucuların okuma ihtiyaçlarını doyurmak ve memleketimizde gerçekçi bir halk dergisi
kurmaktadır. Bizce bir makalenin değeri, altındaki imzadan ziyade çok okunmasındadır.
Özellikle “Resimli Ay”da yayınlanacak makaleler, hikayeler, genel olarak yazılar yalnız dar
bir zümrenin edebi zevkine cevap veren yazılar değil fakat insanların hissi, fikri, dimağı, bedii
ihtiyaçlarını doyuran genel nitelikte yazılar olacaktır. Bu şekil, dergicilik aleminde yeni bir
yoldur”.44
Dergi 1925 yılında Takrir- Sükun Kanunu nedeniyle kapatıldıktan sonra Sevimli Ay adı ile
yayınlamış, 1927 yılında yeniden Resimli Ay adını almıştır ve 1931 yılına kadar çıkarılmıştır.
1928 yılından başlayarak derginin daha yazınsal bir içeriğe büründüğünü söylemek olasıdır.
Derginin yazarları arasında Sabiha Sertel, Nazım Hikmet, Suat Derviş, Sabahattin Ali,
Ercüment Behzet Lav gibi isimler yer almaktadır.
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Bu dönemde yayımlanan diğer önemli dergiler ise şunlardır: Yeni Mecmua (1923), Milli
Mecmua (1923, fikir-edebiyat), Haftalık Mecmua (1925, magazin), Hayat (1926, Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan fikir-sanat dergisi).
Yeni Mecmua’nın yazar kadrosu Falih Rıfkı Atay, Ziya Gökalp, Hmdullah Suphi, Yakup
Kadri, Ahmet Refik, Hüseyin Rahmi, Avram Galanti, Necmettin Sadak, Ahmet Ağaoğlu’ndan
oluşmaktadır.
1923-1928 yılları arasında yayım yaşamını sürdüren Milli Mecmua’nın yazarları arasında ise
Emin Erişirgil, Halil Nimetullah Öztürk, Şekip Tunç, Mehmet Mesih Akyiğit yer almaktadır.
Hayat Dergisi’nin yazarları arasında ise Mehmet İzzet, Emin Erişirgil, Faruk Nafız Çamlıbel,
Fuat Köprülü, Fazıl Ahmet Aykaç, Şekip Tunç, Ali Canip, Necmettin Sadak gibi isimler
bulunmaktadır. Bu dergi yayım yaşamını 1930’lu yıllara kadar sürdürmüştür.
Dönemin diğer dergileri arasında 1927-1928 yılları arasında Orhan Seyfi Orhon tarafından
yayımlanan Güneş, 1928 yılında Yusuf Ziya Ortaç tarafından ancak sekiz sayı yayımlanabilen
Meşale, 1930-1932 yıllarında İzmir’de yayımlanan Türk Kooperatifçisi, 1932-1934 yılları
arasında Ahmet Hamdi Başar tarafından yayımlanan Kooperatif dergileri de yer almaktadır.
Serbest Fırka döneminin en önemli dergisi, Ocak 1932’de yayımlanmaya başlanan kurucuları
ve yazarları arasında Yakup Kadri, Şevket Süreyya, Burhan Asaf, İsmail Hüsrev ve Vedat
Nedim gibi isimlerin de yazı yazdığı aylık bir fikir dergisi olan Kadro Dergisi’dir. 1934 yılına
kadar yayın yaşamını sürdüren derginin amacı Atatürk devrimlerinin sınırlarını çizmek ve
ilkelerini belirlemek olmuştur. Hıfzı Topuza göre “Dergi kapitalizm ve komünizme karşı
devletçi ve laik Kemalist devrimin ideolojisini sosyalist bir açıdan oluşturmaya çalışmıştır.”45
İlk sayısında Türkiye, bir inkılap içindedir. Bu inkılap durmadı diyen Kadro Dergisi yazarları
çıkış amaçlarını şöyle anlatmaktadırlar: “Gerek milli mahiyeti gerek beynelmilel şümül ve
tesirleri itibariyle, tarihin en manalı hareketlerinden biri olan inkılabımızın, zatinde
mündemiç bu ileri fikir ve prensip unsurlarını, şimdi inkılabın seyri içinde ve onun icaplarına
uygun bir şekilde izah işi, bugünkü Türk inkılap münevverliğine düşen vazifelerin en acil ve
en şereflisidir.”46 Kadro dergisinin döneminde büyük ilgi gördüğünü ve kendisinden sonra
çıkan bir çok fikir ve sanat dergisi için öncülük görevi üstlendiğini de söylemek olasıdır.
1933 yılında, Sedat Simavi’nin çıkardığı 7 Gün Dergisi sayfalarında çizgi ve illüstrasyonlara
yer vermiştir. Dergi kadın ve aile konularını ön plana çıkarmasına karşın siyasal nitelikli bir
dergidir. Bu dergi bugün yayınlanan dergilerin ulaşamadığı bir satış oranına ulaşmış ve o
dönemde 54 bin satarak Türk Dergicilik tarihinde en çok satan dergi ünvanını alıp ayrıcalıklı
bir konum elde etmiştir. Derginin yazarları arasında Hüseyin Cahit Yalçın, Nurullah Ataç,
Mahmut Yaseri, Ramiz, Sadri Ertem, Selim Nüzhet Gerçek, Necip Fazıl Kısakürek, Şükufe
Nihal, İsmail Habib Sevük, Murat Sertoğlu, Hikmet Feridun Es, Turhan Tan, Aziz Nesin,
Doğan Avcıoğlu bulunmaktadır.
45
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Dönemin diğer önemli fikir ve sanat dergileri ise şunlardır: Yaşar Nabi Nayır ve Nihat Sırrı
Örik tarafından çıkarılan Varlık, İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafından çıkarılan Yeni Adam,
Hüseyin Cahit Yalçın tarafından çıkarılan Fikir Hareketleri, Hıfzı Oğuz tarafından çıkarılan
Çığır ve Halkevleri Genel Merkezi’nin yayın organı olan Ülkü Dergileri’dir.
1933 yılından bu yana aylık olarak yayımlanan Varlık Dergisi bir çok sanatçı için bir okul
niteliği taşımıştır. Derginin yazarları arasında şu isimler yer almaktadır: Kemalettin Kamu,
Cevdet Kudret, Abdülhak Şinasi Hisar, Ziya Osman Saba, Sabri Esat Siyavuşgil, Behçet
Kemal Çağlar, Feridun Fazıl Tülbentçi, Ahmet Muhip Dranas, Sait Faik, Orhan Veli, Oktay
Rıfat, Melih Cevdet Anday, Mehmet Fuat, Sabahattin Eyüboğlu, Orhan Kemal, Oktay Rıfat,
Melih Cevdet Anday, Tarık Dursun K., Tahsin Yücel, Fazıl Hüsnü Dağlarca.
Yeni Adam Dergisi ise 1934 yılından 1980 yılına kadar yayımlanmıştır. Bu dergide daha çok
ırkçılık eleştirilerine yer verildiği görülmektedir. Cevat Memduh Atar, Nurullah Ataç, Zeki
Faik İzer, Hüseyin Avni Şanda, Kerim Sadi derginin yazarları arasındadır. Fikret Mualla da
zaman zaman çizgileriyle dergiye katkıda bulunmuştur.
1933-1940 yılları arasında yayımlanan Fikir Hareketleri Dergisi’nde ise “demokrasinin
toplumca benimsenmesi ve orta sınıfın güçlenmesi konuları üzerinde durulmuştur.” 47
Derginin yazarları arasında Ahmet Cevat Emre, Osman Ergin, Samet Ağoğlu, Servet İskit,
Cemil Birsel, Pertev Boratav yer almaktadır.
Yayım yaşamı 1933 yılında başlayıp 1949 yılında sona eren Ülkü Dergisi’ne adını Mustafa
Kemal Atatürk vermiştir. Derginin yazar kadrosu Recep Peker, Ahmet Ağaoğlu, Mustafa
Nihat Özön, Reşit Galip, Necip Ali, Fuat Köprülü, Ahmet Kutsi Tecer, Ceyhun Atuf Kansu,
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Pertev Boratav, Behçet Kemal Çağlar, Cahit Sıtkı Tarancı, Samet
Ağoğlu, Halil Vedet Fıratlı, Malik Aksel gibi isimlerden oluşmaktadır.
“Ankara Halkevi’nin organı olarak şubat ayında yayımlanmaya başlayan Ülkü’yü Recep Bey
(Peker) bir “kültür ve mefkure” dergisi olarak tanıtıyor ve “büyük davaya inanları, bu
davaya Türk halkını da inandırmaya” çağrıyordu.”48
1933-1948 yılları arasında çıkan Çığır Dergisi ise edebiyat, tarih ve toplumbilim konularına
yer vermiştir. Derginin yazar kadrosu Hüseyin Namık Onuk, Peyami Safa, Halit Ziya
Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şükufe Nihal, Enis Behiç Koryürek ve Kemalettin Kamu
gibi farklı dünya görüşleri olan yazar ve şairlerden oluşmuştur. İlk çıktığı yıllarda derginin
“şef ve otorite gibi kavramları vurgulayarak sosyalizme cephe aldığını”49 söylemek olasıdır.
Anacak daha sonra dergi çizgisini değiştirerek Cumhuriyet Halk Partisişi’nin ilkelerini
benimsemiştir.
1930-1940 tek parti yönetimi ve İkinci Dünya Savaşı dergicilik alanında bir yavaşlamaya yol
açmıştır.
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1935 yılında “Cumhuriyet devrimlerine bağlı gençliğin bilgi ve kültürünü yüceltmek
amacıyla” 50 Yücel Dergisi yayımlanmaya başlanmıştır. Önceleri Dr. Muhlis Mete, Ragıp
Hulusi, Vasfi Rıza Zobu, Yusuf Mardin, Mithat Cemal ve Ali Fuad Başgil gibi isimlerin yer
aldığı dergiye daha sonraları Orhan Burian, Vedat Günyol, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Haldun
Taner, Cahit Orhan Tütengil, Bülent Ecevit, Fakir Baykurt, Fikret Adil gibi yazar ve şairler
katılmıştır. 1950-1955 yılları arasında yayımlanmayan dergi 1955 yılında yeniden
yayınlanmaya başlamış anacak 1956 yılında yeniden kapanmış ve bir daha da
yayımlanmamıştır.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte, milliyetçiliği savunan dergilerin de yaygın
olduğunu söylemek gerekir. Bu dergiler arasında 1939-1942 yılları arasında Reha Oğuz
Türkan tarafından yayımlanan Bozkurt, 1942-1944 yılları arasında Husnü Avni Göktürk ve
Remzi Oğuz Arık tarafından yayımlanan Millet, 1941-1944 yılları arasında Orhan Seyfi
Orhon tarafımdan yayımlanan daha sonra 1948 yılına kadar yayımı sürdürülen Çınaraltı
sayılabilir.
1939 yılında yayımlanan bir diğer düşün ve sanat dergisi ise Nurettin Topçu’nun çıkardığı
Hareket Dergisi’dir. Dergi İslamcı-Anadolucu bir çizgi benimsemiştir. Ayrıca tek parti
yönetimine de eleştirel bir yaklaşım dergilemiştir.
1941 yılında Behice Boran tarafından Yurt ve Dünya adlı fikir ve sanat dergisi çıkarılmaya
başlanmıştır. “Dergi, ilerici bir yaklaşımla toplumbilim, tarih, ekonomi ve felsefe konularına
eğiliyor, ırkçı görüşlere karşı çıkıyor, edebiyat ve sanata toplumcu gerçekçi bir açıdan
bakıyordu.”51 Yazarları arasında Behice Boran, Pertev Naili Boratav, Adnan Cemgil, Niyazi
Berkes, Mediha Berkes, Muzaffer Şerif Başoğlu, Muvaffak Şeref, Hüseyin Avni Şanda,
Burhan Apad, Cemil Meriç, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Kemal Bilbaşar, Rıfat Ilgaz Melih
Cevdet Anday gibi ismler yer almıştır.
1943 yılında çıkarılan en önemli dergi ise Necip Fazıl Kısakürek’in yayımladığı, olayları
milliyetçilik açısından ele alan, siyasal ve yazınsal nitelik taşıyan Büyük Doğu Dergisi’dir.
Yazarları arasında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hüseyin Cahit Yalçın, Fikret Adil, Hilmi Ziya
Ülken, Sait Faik Abasıyanık, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Pertev Naili Boratav, Oktay akbal,
Peyami Safa, Burhan Belge gibi çeşitli görüşlerdeki şair ve yazarlar yer almıştır. “Önceleri
daha çok sanat ve edebiyat dergisi niteliği taşıyordu. Sonraki yıllarda siyasal nitelikli
yazılara ağırlık verdi. İslamcı görüşleri savundu. Bu görüşlerin popüler bir yayın organı
haline geldi. Kimi aralıklarla, yayın hayatını 1980’li yıllara kadar sürdürdü.”52
1946 yılında kurulan Marko Paşa adlı mizah dergisi önemli bir okur kesimine ulaşmayı
başarmıştır.
1945-1950 yılları arasındaki dönem ülkede çok partili yaşama geçiş sürecini yaşadığı
dönemdir. Merkezi bir yapı söz konusudur ve Cumhuriyet ideolojisi tek elden eğitim
50
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kurumları ve basın yoluyla topluma işletilmiştir. Sıkı bir devlet denetimi söz konusudur. O
dönemde mizah alanında suya sabuna dokunmayan örneğin cinselliği ön plana çıkaran ürünler
yayınlanmaktadır.
Bu arada 2. Dünya Savaşı ülkede ekonomik sorunların çıkmasına yol açmış ve geniş halk
kitleleri arasında hoşnutsuzluk giderek yayılmaya başlamıştır. Ücretler ve fiyatlar arasında
büyük uçurum ortaya çıkmıştır. Halk vergiler altında ezilmektedir. Ayrıca Jandarma
aracılığıyla yapılan hükümet baskıları da giderek artmıştır. Bu da ülkede büyük bir
muhalefetin oluşmasına yol açmıştır. Ancak bunu sessiz muhalefet olarak nitelendirmek
gerekmektedir. Çünkü dönemin koşulları örgütlü bir muhalefete olanak tanımamaktaydı. İşte
böyle bir ortamda Demokrat Parti ortaya çıkmıştır. Markopaşa da işte bu dönemin bir
ürünüdür. Makro Paşa’nın kimi kaynaklarda gazete olarak da nitelendirildiğini de belirtmek
gerekir.
Marko Paşa 1946 yılında yayın hayatına başlamıştır. “Markopaşa’nın tasarlanan ilk sayısı 25
Kasım 1946 Pazartesi günü çıktı. Haftalık siyasi mizah gazetesi olarak sunulan Markopaşa
26x41 cm boyutlarında ve 4 sayfa olarak çıkarıldı.”53
Çıkış amacı ilk sayısında halkı gülerek düşünmeye yönlendirmek olarak belirtilmiştir.
“Markopaşa Mizah gazetesi siyasi iktidara karşı uzun süren suskunluk ve korkaklık dönemini
sona erdirmiş ve mizahçılar bu dönemde canları pahasına ağır bir politik mücadeleye
girişmişlerdir.”54
Bazı CHP’li politikacıları yolsuzluk yaptıkları ve sefahat içinde yüzüp, halkı yoksul
bıraktıkları için, bürokrasiyi de hantal ve halkın ihtiyaçlarını görmezlikten geldiği için çok
ağır bir dille eleştirmektedir. Aynı zamanda Amerikanlaşma hareketleri, karaborsacılar ve
savaş zenginleri de Markopaşanın gözünden kaçmamıştır.
Makro Paşa’ya ilk sayıdan başlayarak büyük bir ilgi gösterilmiş ve bu ilgi giderek artmıştır.
“Marko Paşa o günlere kadar görülmemiş bir satış yaparak 60 bin basmaya başlar.”55
Yazı işleri kadrosunda Rıfat Ilgaz, Sabahattin Ali, Aziz Nesin gibi yazanlar yer almıştır. Bu
gazeteciler yaptıkları mizahi eleştiriler sonucunda bir çok kez yasaklanmışlar ve hapse
girmişlerdir.
22. sayıya kadar kesintisiz yayınlanmıştır. 22. sayıdan sonra bir süre çıkamamış daha sonra
Merhumpaşa, Malumpaşa, Hür Markopaşa, Medet isimleriyle yayınlanmıştır.
Dört yılda yedi ad, dokuz matbaa, yedi yayın yönetmeni değiştirmek zorunda kalmıştır.
Hakkında 16 dava açılmış, yazarlarının mahkum edildikleri süre toplam sekiz yıl, iki buçuk
ayı bulmuştur.
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“Markopaşa dizisi toplam 7 ad, 77 sayı, 8 sahip (çeşitli tarihlerde 15 kez değişerek), 10 yazı
işleri müdürü (13 kez değişerek), 1’i teksir makinesi olmak üzere 9 matbaa (15 kez değişerek),
1’i posta kutusu olmak üzere 10 adres (12 kez değişerek) değiştirerek çıkmıştır.
Hatta bu durum gazetenin 14 Ocak 1949 tarihli sayısında okurlara şöyle duyurulmuştur: “Bu
gazete Cuma günleri saat sekizde çıkar. Sekizle dokuz arasında fırsat bulursa satılır. Dokuzda
toplatılır. Saat 10’da muharrirleri sorguya çekilen basın hürriyetinin kurbanı felaketzede bir
gazetedir.”56
1950 yılında Demokrat Parti göreve başladıktan kısa bir süre sonra mizah dergileriyle de
uğraşmaya başlamış, bu da derginin sonu olmuş ve dergi kapanmıştır.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Ülkemizde dergicilik olgusunun başlangıç ve gelişim süreci öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Dergiciliğin ülkemize gelişi kaçıncı yüz yıldır?
a) 15. Yy
b) 16. Yy
c) 17. Yy
d) 18. Yy
e) 19. Yy
2) Ülkemizde bilinen ilk Türkçe dergi hangisidir?
a) Vaka-i Tıbbiye
b) Mecmua-i Fünun
c) Mecmua-i İbritname
d) Musiki-i Osmani
e) Mirat
3) Ülkemizde yayımlanan ilk çocuk dergisi hangisidir?
a) Diyojen
b) Mümeyyiz
c) Mecmua-i Fünun
d) Malumat
e) Servet-i Fünun
4) Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1922 yılında Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon
tarafından yayımlanmaya başlayan siyasi mizah dergisi hangisidir?
a) Resimli Ay
b) Hacıyatmaz
c) Akbaba
d) Diken
e) Hanım
5) 1933 yılından bu yana aylık olarak yayımlanan ve bir çok sanatçı için bir okul
niteliği taşıyan dergi hangisidir?
a) Ülkü
b) Varlık
c) Marko Paşa
d) 7 Gün
e) Hayat
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) Türkiye’de dergicilik sektörünün başarıya ulaşamamasının temel nedeni olarak
Türk kimliğini yansıtacak nitelikte olmayışı gösterilebilir.
(
D ) ( )
7) Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1922 yılında Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon
tarafından yayımlanmaya başlayan siyasi mizah dergisi Hayat büyük ilgi
görmüştür.
( ) ( Y )
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8) 1933 yılında, Sedat Simavi’nin çıkardığı 7 Gün Dergisi sayfalarında çizgi ve
illüstrasyonlara yer vermiştir.
( D)
( )
9) 1869 yılında Teodor Kasap tarafından Mümeyyiz adlı mizah dergisi
yayımlanmıştır.
( ) ( Y)
10) İlk resimli Türk dergisi Mustafa Refik tarafından 1862 yılında çıkarılan Mirat
olmuştur.
( D ) ( )
Cevaplar
1- C
2- A
3- B
4- C
5- B
6- Doğru
7- Yanlış
8- Doğru
9- Yanlış
10- Doğru
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4. ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞTEN SONRAKİ YILLARINDA
DERGİCİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.2. Çok Partili yaşama geçtikten sonra dergicilik
4.3. Günümüzde dergicilik
4.4 Dergi Grupları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Çok partili yaşama geçtikten sonra dergicilk alanında ne gibi değişimler yaşandı?
2- Günümüzde dergiciliğin durumu nedir?
3- Günümüz dergi grupları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Çok partili yaşama geçtikten Çok partili yaşama geçtikten Kazanım
okuyarak
ve
sonra
dergiciliğin
nasıl sonra dergicilik olgusunun araştırılarak geliştirilecektir.
olduğu
nasıl olduğunun anlaşılması
Günümüzde
dergiciliğin Günümüzde
dergiciliğin Kazanım
okuyarak
ve
durumunun ne olduğu
durumunun ne olduğunun araştırılarak geliştirilecektir.
anlaşılması
Günümüz dergi gruplarının Günümüz dergi gruplarının Kazanım
okuyarak
ve
hangileri olduğu
hangileri
olduğunun araştırılarak geliştirilecektir.
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar

Cumhuriyet, Demokrat Parti, CHP, dergicilik
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Giriş

Cumhuriyetin ilk yıllarında yayınlanan dergilerin bir çoğu Cumhuriyet kazanımlarını
pekiştirmek ve yaygınlatırmak amaçlı yayın yapmışlardır. Bu dönemde yayınlanan dergilerin
eğitim yönünün ağır bastığını söylemek olasıdır. Çok partili yaşama geçişle birlikte dergilerde
de siyasal kutuplaşmanın olduğu gözlemlenmektedir. Demokrat Parti dönemi öncesi ve
sonrası dergiler siyasal ve toplumsal yaşamla ilgili oldukça ilginç bir tablo sergilemektedirler.
Günümüzde ise büyük medya kuruluşları tarafından çıkarılan tamem tüketime yönelik
dergiler piyasaya hakim olmuş durumdadır.
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4.1. ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ SÜRECİ VE SONRASI
1950’li yıllarda ise dergiler daha çok siyasal amaçlı olarak yayınlanmışlardır. Demokrat Parti
iktidarıyla birlikte, dergicilik sektörü Batı’dan, özellikle de Amerika’dan etkilenmeye
başlamıştır. Böylelikle Amerika’da yaygın olan ilgi çekici, sansasyonel haberlere yer veren
dergicilik anlayışı ülkemizde de benimsenmiştir.
1952 yılında aylık Resimli Hayat Dergisi yayımlanmaya başlanmıştır. 1955 yılında haftalık
Hayat Dergisi yayımlanmaya başlanmıştır. Bu dergi Fransız Paris-Match dergisi örnek
alınarak düzenlenmiştir. Dergide bol resme ve güncel konulara ağırlık verilmiştir. Hayat
Dergisi, ülkemizin ilk Tifdruk baskı tekniği ile basılan ve uzun yıllar beğeniyle okunan
haftalık aktüalite dergisi olmuştur. “1952 yılında Resimli Hayat mecmuası ile yayın
hayatımıza “renk” getiren Şevket Rado, 1956 yılında çıkarmaya başladığı Hayat mecmuası
ile bu başarısını 1978 yılına kadar sürdürmüştür.”57
Bu dönemde karayollarının yapımına ağırlık verilmesiyle birlikte iletişim alanında büyük bir
devrim yaşanmış ve radyo ülke çapında önem kazanmıştır. Yine bu dönemde radyonun
giderek tüm evlerde yaygınlaşması sonucu günümüz televizyon dergilerine benzeyen radyo
dergilerinin yayımlanmaya başladığı görülmektedir. Bu dergiler arasında Radyo Haftası,
Radyo Dünyası, Radyo, Radyo Magazin dergileri yer almaktadır.
Haber dergileri de en önemli konuma gelmişlerdir. Dönemin siyasal olaylarını eleştirmekten
kaçınmamış, hem yurt içi, hem yurt dışı haberlere ağırlıklı bir biçimde yer vermiştir.
Metin Toker tarafından yayımlanan Akis Dergisi 1954-1968 yılları arasında yayımlanmıştır.
Tarfsızlık ilkesiyle yola çıkmış olan dergi kısa sürede Demokrat Parti iktidarına muhalefetiyle
dikkatleri üzerine çekmiştir.
“Türkiye’nin bugünkü haber dergiciliğine yakın anlamdaki ilk haber dergisi, 15 Mayıs
1954’te çıkan Akis’tir. Siyasi, aktüalite dergisi Akis’i, Metin Toker ve iki ortağı neşreder.
Kısa süre sonra hisseler Toker’de toplanır. Dergi, Time, L’Express ve Der Spiegel’den
esinlenir.
1950’ler Türkiye açısından çok önemlidir. Yaklaşık çeyrek yüzyıldır CHP iktidarı altında
yaşayan halk, Demokrat Parti’yi bağrına basmıştır. DP’nin 1954 yılında ikinci genel
seçimleri de kazandığı bir ortamda çıkmaya başlayan Akis, aslında tarafsız yayın yapmayı
düşünmektedir. Nitekim ilk sayısında CHP ve DP’nin genel başkanlarından alınmış birer
makale yayımlar.
Siyasi tarafı ağır basan ve haftanın ilgi çekici meselelerini de ele alan Akis, iç ve dış
politikanın yanında ekonomi konularına da değinir. Moda, kadın, askeriye, tıp, sinema, sanat,
spor ve kültür, derginin işlediği konu başlıklarıdır.
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Tarafsızlık ilkesiyle yola çıkan dergi zamanla rota değiştirir. Artık, muhalefet yapmaktadır.
İlk sayısında Celal Bayar’lı kapağıyla 3 bin satan Akis, ikinci sayısında Adnan Menderes’i
kapak yaparak bu sayıyı geçmiştir. Ama, asıl tirajı, DP’ye muhalif yayınlarla yakalamıştır.
Derginin sahibi Metin Toker’in, İsmet İnönü’nün kızı ile nişanlanması, bu değişimde etkili
olur.
DP’li Mükerrem Sarol ile Akis arasındaki bir tartışma da derginin tirajını yükseltir bu
yıllarda. Olayın mahkemelere taşınması ve çeşitli polemikler, dergi için bulunmaz fırsattır. 27
Mayıs’tan üç gün sonra, Metin Toker, ihtilalin hikayesini yazar. Bu sayıda Akis 150 bin
basılır, hemen hemen hepsi de satılır.
Mümtaz Soysal, Doğan Avcıoğlu, Cüneyt Arcayürek, Kurtul Altuğ, İlhami Soysal, Haluk
Ülman gibi isimlerin kalem oynattığı dergi, 16 Ekim 1967’de birtakım yeniliklere yönelmiştir.
1967 yılının sonlarında 23 bin tirajıyla dergicilikte önemli bir yer tutmasına rağmen,
ekonomik yetersizlik sebebiyle 1968’de yayınına son vermiştir.”58
Aynı dönemde yayımlanan bir başka önemli haber dergisi Devir’dir. Akis Dergisi gibi Time
ve Newsweek’i örnek alan dergi Durmuş Yaşaroğulları tarafından çıkarılmıştır. Derginin
genel yayın müdürü Altemur Kılıç’tır.
Dönemin bir diğer önemli dergisi ise Özcan Ergüder, Ali İhsan Göğüş, Sefa Balcıoğlu ve
Orhan Birgit tarfından çıkarılan Kim Dergisi’dir.
“Özcan Ergüder, Ali İhsan Göğüş, Sefa Balcıoğlu ve Orhan Birgit’in 3’er bin lira sermaye
koyarak kurduğu Kim dergisi, 30 Mayıs 1958 tarihli ilk sayısından itibaren muhalefet etmeyi
amaçlıyordu. Kim’in çıkış amacını ortaklarından Özcan Ergüder şöyle anlatıyor: “O zamanki
iktidarın keyfiliği, basına ve muhalefete karşı davranışları, bizi fikren bir araya getirdi. Ve
dergiyi çıkarmaya karar verdik.” Hatta dergide, Ali İhsan Göğüş, ticari maksatla
çıkmadıklarını açıklayan bir metin de neşreder.
DP’ye muhalefet yapması Kim’e bir misyon yükler. Basılan her dergi satılmaktadır. Bazı
sayılar, üzerinden haftalar geçmesine rağmen talep görmektedir. Dergi bu sebeple, eski
kalıpları hemen atmamaktadır. Dergicilik tarihi açısından enteresan bir durumdur bu.
Siyasi ağırlıklı olarak çıkan Kim mecmuasında sinema, sanat ve sporla ilgili haberlere de yer
verilirdi. Büyük ağırlığı iç politika olaylarına ayrılan Kim’de güncel dış olaylar da işlenirdi.
Derginin yazar kadrosu, zamanla değişmekle beraber, dönemin iyi isimlerinden
oluşmaktaydı. Sürekli yazarlar arasında Cihad Baban, Sadun Tanju, Emil Galip Sandalcı,
Orhan Birgit yer almaktaydı.
Tahmin edilebileceği gibi bu kadar muhalif bir yayının en kısa zamanda kapatılması da
kaçınılmazdı. Kim dergisi 23 Aralık 1959’da bir aylığına kapatılınca, dergi çalışanları aynı
gün Mim adlı haftalık haber dergisini çıkarır. Sahibi Emil Galip Sandalcı, Genel Yayın
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Müdürü Müfit Duru gözükse de yazar kadrosu hemen hemen aynıdır. 26 Ocak 1960’ta Kim
tekrar yayın hayatına döner ve 27 Mayıs ihtilaline kadar acımasız eleştirilerini sürdürür.
28 Şubat 1966’da ebadını büyüten dergi, 1968 yılı başında el değiştirir, 5 Nisan 1968’de ise
herhangi bir açıklama yapmadan yayınına son verir.”59
1954 yılında Aydın Yalçın, Turhan Fevzioğlu, Bülent Ecevit, Osman Okyar, Metin And
tarfından siyaset, iktisat ve kültür içerikli olan Forum dergisi yayımlanmıştır. “Derginin çıkış
amacı, 1954 seçimlerinden sonra iktisat ve siyaset alanında başarısız bir çizgiye gelen
Demokrat Parti iktidarının bilimsel bir yöntemle eleştirerek uyarmak ve yurt sorunlarını
kapsamlı biçimde sergilemek olarak belirlendi.” 60
1961 Anayasası ile demokratik hak ve özgürlükler yeniden düzenlenmiştir. Ülkenin içerisinde
bulunduğu ortam fikir dergilerinin gelişmesine olanak sağlamıştır.
Bu dönemde sol muhalif hareketin sözcülüğünü yapan Yön Dergisi yayımlanmaya
başlamıştır. Dergi, Kemalizm’in halkçılık ve devletçilik ilkeleri doğrultusunda kalkınma
sorununu önplana çıkarmıştır. “Yön Dergisinde her hafta ekonomi, politika, toplum, çalışma,
kültür ve sanat konularında eleştirel değerlendirmeler yapıldı.”61 Derginin imtiyaz sahibi ve
sorumlu yazı işleri müdürü Doğan Avcıoğlu’dur. 1963 yılında sıkıyönetim tarafından
kapatılan dergi 1964-1967 yılları arasında yayım yaşamını sürdürmüştür.
Baskıcı Demokrat Parti iktidarının ardından gelen 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ve
özgürlükçü 1961 Anayasası’nın yaratmış olduğu ortam sol dergilerin ve yayınların sayısının
hızla artmasına yol açmıştır. Yön Dergisi’nin yayımlanmaya başlamasından sonra 1963
yılında Sosyal Adalet, 1967 yılında Türk Solu ve Ant, 1968 yılında Aydınlık Sosyalist, 1969
yılında Devrim ve Emek dergileri yayımlanmıştır.
Bu özgürlükçü ortam 12 Mart 1971 muhtırasına kadar sürmüştür. Bu dönemde
apolitikleşmenin de etkisiyle Türkiye’nin bir tüketici toplum olma özelliği kazanması ile
birlikte tüketici dergileri olarak nitelendirdiğimiz dergiler yaygınlaşmıştır.
Bu dönemde çıkan en önemli dergilerden biri ise 1971 yılında Gün Gazetesi’nin eki olarak
yayımlanmaya başlayan Oğuz Aral yönetimindeki mizah dergisi Gırgır Dergisi olmuştur.
Dergi kısa sürede günümüzde dergilerin ulaşamadığı yüksek bir tiraja ulaşmıştır. “Kısa
sürede tiraji 500.000’e ulaşan Gırgır, ABD’de yayımlanan Mad ve Sovyetler Birliği’nde
yayımlanan Krokodil’den sonra dünyanın üçüncü mizah dergisi oldu.”62 Dergi kendis,inden
sonra gelen pek çok mizah dergisine öncülük etmiştir.
1980’li yıllarda basın yine büyük baskılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle dergicilik
alanında da büyük bir hızla magazinleşme süreci yaşanmaya başlanmıştır. Bu dönemde Ercan
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Arıklı yönetimindeki Nokta Dergisi muhalif ve özgürlükçü yayın çızgisiyle büyük başarılara
imza atmıştır.
1980 sonrasında yayımlanmaya başlayan dergilerden kimileri şunlardır:
Haftalık Magazin dergileri: Hafta Sonu, TV’de 7 Gün, Haftanın Sesi, Merhaba, Hayat, Hey,
Ses.
Haftalık Mizah dergileri: Fırt, Çarşaf, 1987 yılında yayımlanmaya başlayan Gergedan.
Haftalık Çocuk Dergileri: Milliyet Çocuk, Tecüman Çocuk, Türkiye Çocuk, Hürriyet Çocuk.
Haftalık Siyası Dergiler: Nokta, Yankı
Aylık Dergiler: Ev Kadını, Erkekçe, Bilim Teknik, Bravo, Onyedi, Samanyolu, Kadınca,
Kadın.
1988 yılında aylık bir kültür dergisi olan Argos yayımlanmaya başlamıştır.

4. 2 Günümüzde Türkiye’de Dergicilik Olgusu
Günümüzde dergicilik alanında her türlü teknolojik olanaktan yararlanılmaktadır. Yayımlanan
dergilerin tümünün teknik olarak eksiksiz olduğunu söylemek olasıdır. Hemen hemen hepsi
her türlü teknik donanıma sahip basımevlerinde kuşe kağıda ve renkli olarak basılmaktadır.
Yani hedef kitleye görsel olarak da seslenmektedir.
Ülkemizde dergi çeşitleri gün geçtikçe artmaktadır. Her kesime seslenen pek çok dergi
yayımlanmaktadır ve bu dergilerin sayısı her geçen gün çoğalmaktadır.
Türkiye’de özellikle tüketici dergiciliği alanında iki büyük grup bulunmaktadır: Merkez Dergi
Grubu ve Doğan Dergi Grubu. Bu grupların uluslararası dergilerle yapmış oldukları
anlaşmalar hem dergi sayısının hem türünün artmasını sağlamaktadır.
Her grubun kadın, çocuk, haber, güncel olaylar, magazin, moda, aile, ekonomi, bilgisayar gibi
çeşitli ilgi alanlarında dergileri bulunmaktadır.
Ülkemizde çok sayıda dergi yayınlanmasına karşın bu alanda büyük bir çıkmaz söz
konusudur. Gazetelerle aynı gruplar tarafından yayımlanan dergiler çoğunlukla gazetelerden
daha kolay kapatılmakta ya da gazetelerin eki konumuna gelebilmektedir. “Dergicilik, gazete
eki haline getirilerek bir sektör öldürülüp, savurganlığın örneği veriliyor.”63 Bir gazete ile
birlikte dağıtılan dergi, dergi niteliğini kaybetmekte ve ek konumuna düşmektedir.



Bu grupların yayınladığı dergiler için bkz. Ek 2.
DALLI Erol, "Yargı....Medya....Ve bir hikaye", Dünya Gazetesi, 10 Eylül 1998.
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Belirtilmesi gereken bir başka konu da ülkemizde basının içinde bulunduğu genel durumdan
dergicilik alanını ayrı tutmanın olanaksızlığıdır. Dergiler de, her ne kadar gazetelerdeki kadar
yoğun olmasa da büyük bir promosyon savaşının içerisinde yer almaktadır. Özellikle kadın
dergilerinin verdiği hediyeler kimi zaman okurların seçimini belirlemekte önemli bir etken
oluşturmaktadır. Okurlar derginin içeriğinden ya da görünümünden çok verdiği hediyelere
bakmakta ve o doğrultuda bir karara varmaktadır.
Türkiye’de dergiciliğin üstlendiği görev, okurların ve reklamverenlerin gereksinimleri
doğrultusunda uygun stratejiler geliştirerek en yüksek düzeyde memnuniyet sağlamaktır.
Reklam bir derginin yayın yaşamını sürdürebilmesi için en temel gereksinimlerden biridir.
Dergilerin hedef kitlelerini oldukça belirgin olması reklamverenin amacını ulaşmasını kolayca
sağlamaktadır.
Yazılı medya içerisinde dergiciliğin taşıdığı öneme bakıldığında hedef kitleye ulaşmanın
birincil amaç olduğu görülmektedir. Türkiye’de bu noktada dergilerin genel tirajları
incelendiğinde ise 5 milyona yakın satış rakamı ortaya çıkmaktadır. Düzenli okur kitlesinin
alım gücünün yüksek, eğitim seviyesinin de üst düzeylerde olduğu anlaşılmaktadır. Dergilerin
bağlı olduğu yayın grubu içerisindeki yapılanma modelinde dikey hiyerarşik bir yapı söz
konusudur: Genel müdür buna bağlı çalışan müdürler ve diğer çalışanlar.
Dergilerin yayın politikası değişiklik göstermektedir. Örneğin Türkiye’nin içinde bulunduğu
koşullar (ekonomik, siyasi, kültürel) ve okurun beklentileri göz önünde bulundurulmaktadır.
Rakip dergiler de göz önüne alınmaktadır.
Yurtdışında çıkan dergilerin isim hakkını kullanmak konusunda “copyright” anlaşması
yapılmaktadır.
Dergilerin tiraj ve satışları üzerinde sağlıklı bilgiler elde edebilmek zordur.

4.3 Dergi Gruplarımız

- Doğan Grubu

1990'ların ikinci yarısında, sektördeki Hürgüç (Hürriyet Dergi Grubu), AD Yayıncılık
(Milliyet Dergi Grubu) gibi dergi grupları, yayımcılık sektöründe bir yenilenme ve yeniden
yapılanma hareketi başlatmışlardır. Bu gruplar, yabancı ve yerli kaynaklı yayınların lisans
haklarını alarak dergi tirajlarını artırmışlar ve 1996 -1998 yılları arasında da portföylerine
yeni yerli dergiler ilave etmişlerdir.
Hürgüç, yabancı bir yayınla ortaklığa giden ilk grup olmuştur. Şirket, 1998 Ocak ayında
hisselerinin %40'ını, Burda RCS International Holding GmbH'a satmıştır. Burda Medien ve
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RCS Grubu'nun Fransa, Yunanistan, İspanya, ABD ve İngiltere'de, Uzak Doğu'da ve Doğu
Avrupa'da iştirakleri ve yatırımları bulunmaktadır. Ana faaliyet konusu dergi yayımcılığı olan
Burda Medien, Almanya'nın önde gelen basın kuruluşlarındandır. RCS ise, gazete ve dergi
yayımında faaliyet gösteren büyük bir kuruluştur. 1999'un başında Hürgüç ve AD Yayıncılık
güç birliğine giderek, bunun sonucunda gelir ve karlılıklarını artırmışlar ve dinamik, yeni bir
sinerji yaratmışlardır. Daha sonra, Şubat 2000'de oluşturulan yeni şirketin adı Doğan Burda
Rizzoli (DBR) olarak değiştirilmiştir. DBR, hisselerinin %15'ini sattığı başarılı bir halka
arzla, 2000 yılının Mart ayında İMKB'de kote edilmiştir.
Doğan Burda Rizzoli halen, dünya üzerindeki yayıncı ve dağıtımcıları temsil eden birliğin
(DISTRIPRESS) ve Uluslararası Süreli Yayınlar Federasyonu'nun (FIPP) üyesidir.
DBR, Türkiye ekonomisinin darboğazda ve reklam sektörünün durgunluk içinde olduğu 1999
yılında pazara modern bir şirket yapısıyla ve sektördeki en güçlü markalarla girmiştir. Şirket,
dergi satışlarını artırmış, Max ve Elle gibi dünyaca tanınmış iki dergiyi daha yayınlamaya
başlamıştır.
DMG 2000'de, Türkiye'de önceden denenmemiş bir şeyi gerçekleştirerek dergi aboneliği
sistemini başlatmıştır. Bununla birlikte, satış kanallarını geliştirme ve dağıtım kanallarını
yeniden yapılandırma konularında çalışmalar sürdürülmektedir.
DBR, dergi yayıncılığının yanında, dünyanın önde gelen bazı gazete ve süreli yayınlarını da
ithal edip dağıtmaktadır. Şirket, bu alanda pazarın önemli bir bölümünü elinde
bulundurmaktadır.
DBR, halen, dördü haftalık, diğerleri ise aylık olan toplam 23 dergi yayınlamaktadır. Bu
dergiler gençlik, kadın, haber, özel ilgi alanları, ekonomi, bilişim teknolojisi, dekorasyon ve
coğrafya gibi kategorileri içermektedir.
Ayrıca Doğan Grubu 2002 yılında Burda Rizzoli International Holding ortaklığıyla Dergi
Pazarlama Planlama (DPP) şirketini kurmuştur.
Doğan Medya Grubu
Kanallar: Kanal D, CNN Türk, TV2, Dream TV
Radyolar: Radyo D, Slow Türk, CNN Türk Radyo, radyonom.com
Gazeteler: Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME
Haber ajansları: Doğan Haber Ajansı (DHA)
Online platformlar: hurriyetemlak.com, hurriyetoto.com, yenibiris.com,
hurriyetaile.com, mahmure.com, yakala.co, bigpara.com

ekolay.net,

Dergiler:
Doğan Burda Dergi
1988’in Temmuz ayında Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş., Doğan Yayın
Holding A.Ş. ve Burda GmbH ortaklığında kurulan ve Türkiye'de dergi alanında faaliyet
gösteren medya şirketidir. Aylık, haftalık ve dönemsel yayınları ile toplamda 82 adet yayınla
Türkiye’deki basım ve dağıtımlarını gerçekleştirmektedir. Grup bünyesindeki 25 derginin
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kendine ait web sitesi bulunmaktadır ve dergilerin dijital versiyonlarını okumak isteyenler
için 26 tablet ve mobil uygulama bulunmaktadır.
Atlas - Foto Atlas - Atlas Tarih - Atlas İstanbul
1993 tarihinden beri aylık olarak yayınlanan dergi Türkiye’nin ilk coğrafya, gezi, doğa,
macera ve keşif dergisidir.
Auto Show
Kasım 1992'den beri yayın hayatındadır. Dergi, otomobil kullanıcılarının ihtiyaç ve
beklentilerini anlayarak, en fazla merak uyandıran konuları değerlendirmekte, en yeni
otomobilleri test edip yorumlamakta, bunları rakip ürünlerle karşılaştırıp otomobil
meraklılarını bilgilendirmektedir.,
Blue Jean
1987 yılında yayın hayatına başlamıştır. Ocak 2016'dan itibaren 3 ayda bir olmak üzere
yayınlanan müzikten trendlere, mekanlardan yeni çıkan ve keşfedilmeyi bekleyen gruplara
gibi konulara yer veren bir gençlik dergisidir.
Capital
1993 yılından beri yayınlanmaktadır. İş ve ekonomi alanında aylık yayınlanan dergi, 2009
yılında Reklamcılar Derneği tarafından, ‘Yılın Ulusal Dergisi Ödülü’ne layık görülmüştür.
CHIP
1996 yılında bilgisayar ve teknoloji temalarında yayın hayatına başlamıştır. “Dürüstlüğü,
güvenilirliği ve tarafsızlığı ile herhangi bir teknoloji ürünü ya da hizmeti (son dönemlerdeki
ses getiren elektronik alışveriş mağazaları ve cep telefonu operatörleri hız testi gibi) için bir
satın alma danışmanı kimliği ile de ön plana çıkan CHIP, piyasaya çıkan en yeni ürünleri
online sitesinden herkesten önce inceleyip test ederek okurların beğenisine sunmaktadır”
ELLE - ELLE Beauty Book - ELLE Shoping Book - ELLE On The Beach - ELLE
Wedding - ELLE Man - ELLE Decoration
Elle, moda, güzellik, sağlık, kadın, eğlence ve magazin konulu bir Fransız dergisidir.
Dünyanın en çok satan moda dergisi olan Elle, 1945 yılında Pierre Lazareff ile eşi Hélène
Gordon tarafından kurulmuştur. Günümüzde dünyanın 46 farklı noktasında yayınlanan dergi
Türkiye’de yayın hayatına 1999’da başlamıştır.
Elele - Bebeğimle Elele
Türkiye'de yayın hayatına 1976 yılında başlayan Elele, modadan güzelliğe, teknolojiden
otomobile, dekorasyondan psikolojiye birçok başlık altında, uzman görüşleri ile en doğru
bilgiyi, kaynağından okurlarına ulaştırmaktadır.
Ekonomist
1991 yılından beri yayınlanan dergi, iş ve ekonomi dünyası temalarındadır.
Maison Francaise - Maison Francaise Mutfak+Banyo - Maison Francaise Emlak+Yaşam
- Maison Francaise Celebrity Homes
1995 yılında yayınlanmaya başlayan dergi, dünyanın önemli ve ileri gelen tasarım ve
dekorasyon temalı dergilerindendir.
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Tempo- Tempo Dolce Vita Bulmaca - Tempo Astroloji - Tempo/2012'de Dünya - Tempo
Sanat - Tempo Travel
1987 yılında başladığı yayın hayatına günümüzde sürekli yenilenerek devam etmektedir.
Aylık olarak yayınlanan dergi, tema olarak haber ve yaşam tarzı konularındadır.
Diğer dergiler:
Acıbadem Hayat
Beef & Fish
Breakfast
Bulvar 216
Brides
Burda - Burda Büyük Beden - Burda Hobi - Burda Çocuk Örgü - Burda Pratik Dikiş
@Campus
Ceo Life
Diabetic Living
Evim
Ev Bahçe
Formsante
Head Bang
HELLO! - HELLO! Fashion
Heygirl
Hotelier International.com
Güncel Hukuk
Hafta Sonu
İstanbul Shopping Guide 2016
İzmir Guide 2015
Ankara Shopping Guide 2016
İstanbul Life
Best of İstanbul
Lezzet
Şımartan Tatlar
Level
Medicana
Pedal
PC Net
Pozitif
Popular Science
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Sağlıkla Randevu
Start Up
Contemporary İstanbul Zamanı
The Rake
Tercih Rehberi
Tatil
Tekstil İşveren
Revolution
Yacht
Yaz Keyfi

- Turkuvaz Medya Grubu (Merkez Dergi Grubu)
Bu grubun sahibi Sabah Grubunu 2002 yılında Dinç Bilgin’den devralan Turgay Ciner’dir.
2007 yılında Ciner Holding’e bağlı olan Merkez Medya Grubu’nun Ahmet Çalık tarafından
satın alınmasıyla bu gruba bağlı medya organları Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve
Yayıncılık A.Ş. adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Merkez Dergi’nin faaliyet konusu kısaca; her türlü yayıncılık işleri ile iştigal etmesi, bu
amaçla mevcut ya da ilk defa yayınlanacak dergilerin içeriğinin hazırlanması, yayınlanması,
baskıya hazırlanması, basılması, bastırılması, dağıtılması, dağıttırılması, ithal ve ihracının
yapılması, yurtiçinde pazarlama-ticaretinin yapılması ve her türlü tanıtım, ilancılık,
reklamcılık faaliyetinin gerçekleştirilmesidir.
Merkez Dergi 2006 yılı ilk yarısı itibariyle, 18’i aylık, 5’i haftalık ve 3’ü yarı yıllık olmak
üzere toplam 26 dergi yayınlamaktadır. Bu dergilerin 9’u ise dünya çapında tanınmış
markalar olup, yurtdışından lisanslıdır.
Yayınlanmakta olan dergilerle birlikte Merkez Dergi, güncel haber, ekonomi, özel hobiler,
moda, gençlik ve dekorasyon gibi geniş bir konu çeşitliliğine sahip olup, söz konusu
dergilerin birçoğu, kendi kategorisinde ayrı ayrı, lider konumundadır. Merkez Dergi, Türkiye
dergi pazarının en büyük şirketlerinden biridir. Sektördeki net dergi satışlarının %33’ü ve
reklam gelirlerinin %25’i, Merkez Dergi’ye aittir.
Kanallar: ATV, ATV Avrupa, A Haber, A Spor, Minika Çocuk, minika GO, Yeni Asır TV
Radyolar: Radyo Turkuvaz, A Haber Radyo, A Spor Radyo
Gazeteler: Sabah, FotoMaç, Takvim, Yeni Asır, Daily Sabah, Sabah Avrupa, Sabah USA
Online platformlar: aktuel.com, caferuj.com, teknokulis.com
Dergiler:
Bebeğim ve Biz
Nisan 1996 tarihinden beri yayınlanan, anne-babalık üzerine bir dergidir.
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Cosmopolitan - Cosmopolitan Bride - Cosmogirl
İlk kez 1886'da ABD'de bir aile dergisi olarak yayınlanan, daha sonra edebiyat dergisine
dönüşen ve 1960'ların sonunda kadın dergisi olarak yayın hayatına devam eden
Cosmopolitan, Hearst Magazines tarafından çıkarılmaktadır. Dünyada 64 uluslararası
edisyona sahiptir, 100'den fazla ülkede dağıtılmaktadır. Nisan 1992’de Türkiye’de
yayınlanmaya başlanmıştır. Moda, kadın, yaşam, kültür-sanat gibi temalardadır.
Esquire
Esquire dergisi,1933 yılının Ekim ayında, Arnold Gingrich tarafından kurulmuştur ve Ernest
Hemingway ile F. Scott Fitzgerald'ın katkılarıyla, ABD'de, periyodik olarak yayınlanmaya
başlamıştır. Zamanla dünyanın diğer ülkelerinde de yayınlanmaya başlayan dergi
Türkiye’deki ilk sayısını Ekim 1993’te çıkarmıştır. Dergide kültür sanat, sağlık, ekonomi,
moda, dekorasyon ve bakım gibi erkeğin ilgi alanına girebilecek pek çok konuya yer
verilmektedir.
Forbes
1917 yılında İskoçya'dan ABD'ye göç eden B. C. Forbes tarafından ABD'de kurulan dergi,
2005 yılından beri Türkiye’de yayınlanmaktadır.
Lacivert
Mayıs 2014’ten beri yayınlanan yazı kadrosunun çok büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan bir
aylık düşünce dergisidir.
Yeni Aktüel
Aralık 2013 tarihi itibariyle yayın hayatına son verilmiş bir haber dergisidir. Günümüzde
aktüel.com internet adresinde haber sitesi olarak devam etmektedir.
Diğer aylık dergiler:
China Today
Harper's Bazaar
Home Art
House Beautiful
Oto Haber
Sofra
Haftalık yayınlar:
Para
Şamdan Plus

- Doğuş Medya Grubu
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Şahenk ailesi tarfından kurulmuştur. 1993 yılında Aydın Doğan ile birlikte Kandal D’de
yayıncılık alanına yatırım yapan Doğuş Grubu 1995 yılında Aydın Doğna ile yollarını
ayırarak 1999 yılında Cavit Çağlar’dan NTV’yı satın almıştır. NTV'nin 1999'da gruba
katılmasıyla medyada faaliyetlerine başlayan grup, kurulduğu günden bugüne National
Geographic ve Condé Nast gibi dünya çapında önemli marka ve kuruluşlarla çalışmaktadır.
Aynı yıl içinde Kanal E -daha sonra CNBC-E olmuştur- kurulmuştur. 2001'de Doğuş İletişim
tarafından
National
Geographic
dergisinin
ilk
sayısı
yayınlanmıştır.
Daha sonra Microsoft, NBC ve CNBC gibi Amerikalı medya devleriyle ortaklığa giden grup;
MAG, Popüler Tarih, F1 Reacıng, NStyle ve Car isimli dergileri yayınlamaktadır.
Ekonomi ve sinema kanalı olarak yayın yapan CNBC-E ve Bursa Olay Medya Grubu ile
Radyo POP ve Radyo 2019'un da sahibi olan Doğuş Medya Grubunda, üç televizyon kanalı
bulunmaktadır. Ulusal çapta yayın yapan haber kanalı NTV, CNBC-E ve Discovery Channel .
TV'den internete, radyodan dergiye medyanın pek çok kolunda faaliyet gösteren Doğuş Yayın
Grubu, Türkiye'nin ilk haber kanalı olan NTV ile Türkiye'de tematik kanal dönemini
başlatmıştır.
Kanallar: NTV, STAR TV, NTV Spor, Kral TV, Kral Pop TV
Radyolar: NTV Radyo, Kral FM, Kral Pop Radyo, KRAL World Radio
Dergiler
Vogue
Condé Nast Publications yayını olan Vogue, 1892 yılındaki ilk sayısından beri moda
dünyasına yön veren en önemli dergilerden biri olarak kabul edilmektedir. ABD'de ve 18
ülkede çıkarılan dergi, Mart 2010’dan beri “modaya yön veren dergi” sloganıyla Türkiye’de
yayın hayatını sürdürmektedir.
GQ (Gentlemen's Quarterly)
80 yıl önce Amerika’da yayın hayatına başlayan, 32 yıl önce Condé Nast Yayın Grubu’nun
bünyesine katılan GQ, 20 ülkede, 12 farklı dilde yayınlanan bir erkek dergisidir. GQ Türkiye,
Mart 2012 ‘den itibaren Doğuş Yayın Grubu bünyesinde yayınlanıyor.
“Şehirli erkeğin stilini oluşturan modadan sanata, sağlıktan ilişkilere, spordan teknoloji, yeme
içmeden çarpıcı röportajlara hayatın ışıltılı yönleri, entelektüel yorumlarla GQ’da buluşuyor”
Glamour
Kadın, moda, güzellik, magazin dünyasından haberler ve yaşam dergisidir. Türkiye’de Mart
2016’dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.
National Geographic Türkiye - National Geographic Kids
1888 senesinde yayın hayatına başlayan National Geographic Dergisi, Türkiye’de 3 Eylül
2001’de News Corporation ve Doğuş Yayın Grubu bünyesinde yayınlanmaya başlanmıştır.
Dergi bir yıl içinde aylık 40.000 abone ile 100.000 adetlik tiraja ulaşarak Türkiye’nin en çok
satılan dergisi olmuştur.7 National Geographic Türkiye okurları her ay sarı bir çerçevenin
ardından coğrafya, bilim, keşif ve araştırma alanında yepyeni dosyalarla dünyayı
keşfetmektedir.
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National Geographic Kids ise Türkiye’de yayın hayatına 2004 yılında başlamıştır. Derginin
amacı eğlendirmek ve aynı zamanda da yüksek kalitedeki görselleri ve içeriği aracılığı ile
çocukları bilgilendirmektir.
Conde Nast Traveller Türkiye
Lüks seyahat ve yaşam stili dergisidir. 1987 yılında Sir Harold Evans tarafından kurulan dergi
dünya çapında Amerika, İngiltere, İspanya, İtalya, Hindistan, Rusya, Çin, Orta Doğu ve son
olarak Türkiye olmak üzere 9 ülkede basılmaktadır. Aylık olarak 1.7 milyonun üzerinde
uluslararası okura sahiptir. Dergi Türkiye’de Mayıs 2015’den beri çıkarılmaktadır.
Robb Report
Robb Report, dünyanın önde gelen lüks stil dergilerinden biridir. ABD’de 35 yıl önce
piyasaya çıkan ve lüks dünyasında trend belirleyici yayın politikasına sahip olan Robb
Report, ABD dışında Türkiye, Çin, Rusya ve Hindistan’da yayınlanmaktadır. Dergi, saatten,
mücevhere, erkek giyiminden otele, teknelerden dekorasyona dünyanın en iyilerini 12
kategoride değerlendirmekte ve seçtiği 150 ürüne sayfalarında yer vermektedir. Robb Report,
Mayıs 2008’den beri Türkiye’de yayınlanmaktadır.
CNBC-e Bussiness
CNBC-e Business’in Mayıs 2007’de başladığı yayın hayatı Ağustos 2012 tarihi itibariyle son
bulmuştur. Dergide iş dünyası, global ekonomi ve Türkiye ekonomisi, yatırım trendleri, iş
dünyası profesyonelleri için yaşam haberleri, iş, ekonomi ve siyaset çevrelerinin önemli
isimleri ile çok özel röportajlara yer verilmekteydi.8
F1 Racing
Mayıs 2000'de yayın hayatına başlayan dergi, Türkiye'de yayınlanan tek Formula 1 dergisidir.
Ekonomik krizlere bağlı olarak yayın akışında duraksamalar yaşayan dergi, 2008'de Doğuş
Grubundan TRT'ye satılmıştır.
NTV Bilim
Doğuş Yayın Grubu'nun aylık olarak hazırladığı Mart 2009-Mayıs 2011 tarihleri arasında 27
sayısı yayınlanmış popüler bilim dergisidir. 9
NTV Tarih
Doğuş Yayın Grubu'nun aylık olarak hazırladığı Ocak 2009- Haziran 2013 tarihleri arasında
53 sayısı yayınlanmış popüler tarih dergisidir. NTV Tarih dergisi, son sayısında Gezi Parkı
eylemlerini geniş bir biçimde ele aldığı ve kapağına Gezi Parkı temalı bir minyatürü taşıdığı
için Doğuş Yayın Grubu'nda krize neden olmuş, krizin ardından derginin yayına hazırlanmış
olan Temmuz 2013 tarihli 54. sayısı basılamamış ve dergi için kapatma kararı verilmiştir.10

- ES Medya - Türk Medya Grubu ( Çukurova Medya Grubu)
Mehmet Emin Karamehmet’in sahibi olduğu gazete, televizyon, reklam şirketi, radyo ve
dergilerden oluşan Çukurova Medya Grubu 2005 yılında isim değiştirerek Medya Türk adını
almıştır. Grubun bünyesinde Akşam, Güneş ve Tercüman gazeteleri ile Alem, Platin gibi
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dergiler; Show TV, SkyTürk televizyonları, Alem FM adıyla bir radyo istasyonu
bulunmaktadır. Çukurova Grubunun medya alanındaki önemli yatırımlarından birisi, 2000
yılında kurulan Digiturk adlı dijital yayıncılık alanıdır.
2005 yılında Akşam Yayın Grubu adıyla Çukurova bünyesinde faaliyet gösteren grup, 2005
yılında Türkmedya adı altında tekrar organize olmuştur. Grup, 2013 yılından itibaren Es
Medya bünyesinde Türkmedya ismiyle yeni sahibi Ethem Sancak’ın yönetim kurulu
başkanlığında yayın hayatına devam etmektedir. Daha sonra Star Medya Grubu’nun da
katılmasıyla son halini olan ES Medya bünyesinde 3 ulusal gazete, 3 televizyon kanalı, 2
dergi ve 2 radyo kanalı ile birçok web portalı bulunmaktadır.
19 Kasım 2016 itibariyle grup ve yayın organları Cengiz İnşaat ve Cengiz Holding’in sahibi
Mehmet Cengiz’e satılmıştır. 19
Kanallar: 360 TV, 24 TV, TV 4
Radyolar: Alem FM, Lig Radyo
Gazeteler: Akşam, Star, Güneş
Dergiler:
Alem
1993 yılından bu yana haftalık life-style ve aktüalite dergisi olarak her Çarşamba
yayınlanmaktadır. Daha önce Çukurova Medya Grubu bünyesinde çıkarılmaktaydı.
Platin
Türk basınında 1998 yılında yayınladığı ilk sayısı ile giren Platin, aylık iş dünyası ve ekonomi
dergisidir. 2013 yılının Ocak ayında itibaren bayii kanalının yanı sıra dijital olarak da
yayınlanmaktadır. Daha önce Çukurova Medya Grubu bünyesinde çıkarılmaktaydı.
-

İhlas Yayın Holding

10 Temmuz 2003 tarihinde İhlas Holding bünyesinde kurulmuş ve gazete, dergi, kitap, radyo
ve televizyon yayıncılık, alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir. Türkiye'de faaliyet
gösteren medya yayın organları ve birçok dergi gibi dünya üzerinde çeşitli ülkelerde
yayınlanan kanal ve dergilerin Türkiye'de yayınlanmasını sağlamaktadır.
Kanallar: TGRT Haber, TGRT Belgesel TV
Radyolar: TGRT FM
Gazeteler: Türkiye Gazetesi
Haber ajansları: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Online platformlar: netgazete.com, ihlassondakika.com
Dergiler:
Türkiye Çocuk
İhlas Grubu’nun Türkiye Gazetesi’nden sonra ilk yayını olan dergi, 1981 Kasım ayından bu
yana yayınlanmaktadır. Önceleri haftalık, 2000 yılından itibaren de aylık yayınlanan derginin
tirajı ortalama 14 bindir. İhlas Pazarlama Bölge Temsilcilikleri tarafından 9.500 aboneye
elden dağıtılan, 1.500 aboneye posta ve kargo ile gönderilen ve 3 bin adet de Yay-Sat bayileri
aracılığı ile satılan dergi, 7-14 yaş arasına hitap etmektedir.
Yemek Zevki
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1997 yılında yayın hayatına başlayan yemek ve yemek kültürü temalarında yayınlanan
dergidir.

-

Albayrak Medya Grubu

Albayrak Medya Grubu, 2013 yılında medya alanında hizmet vermek üzere kurulmuş bir
Albayrak Grup şirketidir.
Kanallar: TVNET
Gazeteler: Yeni Şafak
Online platformlar: gzt.com, gazetemanset.com, dergilik.com, nedersiniz.com
Dergiler:
Derin Tarih
“Tüm bildikleriniz tarih olacak” sloganı ile 2012 Nisan’ında yayın hayatına başlayan dergi,
kendi tabirleriyle “tarihî gerçekleri kapatıldıkları karanlık mahzenlerden belgelerin ışığında
gün yüzüne çıkarmak” amacıyla yayınlanan bir tarih dergisidir. Nisan 2012’den beri
çıkarılmaktadır.
Derin Ekonomi
Albayrak Medya grubunun dergi ailesine kattığı 4. dergi olan Derin Ekonomi, günlük hayatta
hızlıca tüketilen haberlerin, olayların arka planına, özüne erişim imkânı sağlamayı hedefliyor.
Küçük girişimcilik hikâyelerinden Yemen’deki olaylara, tarım sektöründen yeni sondaj
tekniklerine varana kadar ekonomiye ve hayata dair her şeyin yer aldığı dergi, Haziran 2015
tarihinden itibaren aylık olarak yayınlanmaktadır.
Lokma
Türkiye’nin tüm yörelerinden sebzeli, etli, tatlı, tuzlu her çeşit tarife yer verildiği yemekyemek kültürü temalı dergidir. “Günlük mutfak maceraları” sloganıyla Türkiye’nin en fazla
ziyaret edilen bloğu olan Portakal Ağacı’nın basılı medyadaki yansımasıdır. Aralık 2014’ten
beri çıkarılmaktadır.
Nihayet
Kendilerini “gündelik hayatın hikâyesini yazan bir dergi” olarak tanımlayan dergi, “bugünü
idrak etmek, yarın üzerine basılacak yol izi oluşturmak” üzere yayın hayatını Ocak 2015’ten
beri sürdürmektedir.
Diğer dergiler:
Cins (Ekim 2015’den beri)
Gerçek Hayat (haftalık dergidir, 2 Ocak 2017’de 845. sayısını çıkarmıştır)
Skyroad (Kasım 2015’den beri)
Bilge Çocuk & Bilge Minik (Eylül 2016’dan beri)
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Kırmızı Beyaz (Albayrak Grubu Kurumsal Dergisi)

- Novamedya Yayıncılık

2002 yılından bu yana etkinliğini sürdürmektedir. Bu dergi grubunun yayımladığı dergiler
arasında Adres, Beyaz Butik, Officiel, Espas, Mutfak Rehberi, Voyager dergileri yer
almaktadır.
Niyazi Yeşil Novamedya Grubunu şöyle tanıtmaktadır: “Novamedya Dergi Yayıncılığının
gelişmesi konusunda dergi piyasasına hakim olan 2 büyük dergi grubundan sonra pazardaki
yerini alarak etkili bir dergi grubu olduğunu ortaya koymaktadır.
Türkiye pazarında periyodik olarak yayınlanan 600’e yakın dergi içersinde kendisini tümüyle
A,B sosyo - ekonomik profiline sahip tek dergi grubu olmayı hedeflemiştir.
Dergi yayıncılığı gazete pazarının bir parçası olarak bugüne kadar evrimini tamamlamıştır.
Artık gazete ve görsel medyaya nazaran daha yavaş bir girişim göstermekte. Ülke gelir
dağılımı ve eğitim sorunları nedeniyle her geçen gün sayısal değerde pazar kaybetmektedir.
Bu konuda hedefler sayısal tüketim artışı yerine ciro büyüklüğüne kaymıştır.
Yayın dünyasının önemli bir ismi olan Novamedya Grubu strateji olarak pazardaki dergilerin
benzerlerini piyasaya çıkarmak yerine seçkin bir okur kitlesinin iyi araştırılmış taleplerine
(çağdaş pazarlamanın gereği olarak )cevap veren ürünleri dünya örnekleri arasından seçerek
lisans ve ortaklık anlaşmaları yaparak yayınlamaktadır.
İşte bu nedenle 1995’de kurulan Novamedya Dergi Grubu Türkiye dergi piyasasının en
prestijli dergilerini yayınlıyor. Doğal olarak bunlar arasında farklı kategoriler ve farklı
kitlelere hitap eden yayınlar bulunmaktadır. Örneğin; mutfak kültürü ve yemek dergisi
Mutfak Rehberi, turizm ve seyahat rehberi Voyager, evlilik ve balayı dergisi Oui
Mariage/Beyaz Butik, moda ve kadın dergisi L’Officiel, gayrimenkul dergisi Adres.
Copyright olarak yayınlanan bu dergilerin yanına 2003 yılına erkek okur profiline sahip
Optimum dergisi de ilave olacaktır. Bunların haricinde yıllık yayınlanan ev ve dekorasyon
için Espas Dekorasyon Dergisi, Espas Tasarım, Espas ofis katalog dergileri de pazarda yerini
alırken bunlara ilave olarak Mutfak Çocuk, Mutfak Light isimli yılda bir defa yayınlanan 2
ayrı dergide bulunmaktadır.
Novamedya Dergi Grubu bünyesinde bulunan 2 şirkette toplam 30’u aşkın profesyonel
çalışanıyla kendine özgü abone sistemi ve yaygın dağıtımıyla yayın hayatına daha uzun yıllar
devam edecektir. Profesyonel kadrosu ve ekibiyle yayıncılıktaki lider dergileri ile Türkiye in
2 büyük dergi grubundan sonraki en önemli yayın grubu olma özelliğini taşımaya devam
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edecek ve halen kendi yayınlarından ayrı diğer kurum ve şirketlere verdiği yayıncılık
hizmetleriyle ön planda olmayı sürdürecektir.
Novamedya bünyesindeki dergilerin satış gelirleri cironun %21’ini teşkil ederken reklam
gelirleri %79 dur.”64

-

Nikkei Mutlu Dergi Grubu

Amaçlarını, "sayısı her geçen gün artan bilinçli okur kitlesi ile yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımı
paylaşarak Türk dergi sektöründe kalitenin öncüsü olmak" olarak tanımlayan grup, 2003
yılından beri faaliyet göstermektedir.
Grup, dergi bünyesinde Time Warner Şirketler Grubu’na bağlı Time Inc. ile gerçekleştirdiği
lisans anlaşmaları kapsamında InStyle, InStyle Home ve Fortune dergilerini Türk okurları ile
buluşmaktadır. 2011 yılında Martha Stewart Living Omnimedia ile gerçekleştirdikleri işbirliği
kapsamında ise Martha Stewart Weddings dergisini Türkiye’de yayınlamaya başlamışlardır.
Dijital yayınlar:
boxerdergisi.tv: erkekler için
trendus.com: lüks kadın portalı
instyle.com.tr: InStyle dergisi web portalı
popsalata.com: 2013 yılında yayın hayatına başlayan portal 13-20 yaş aralığındaki gençlere
hitap etmektedir. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen gençlik portallarından biridir.
Dergiler
InStyle
Nisan 2006'da yayınladığı ilk sayısı ile Türkiye'de yayın hayatına başlayan InStyle, modern,
dinamik, eğitimli kadınların aylık stil dergisidir. Ocak-Aralık 2014 döneminde 25.761 tiraja
sahiptir.
Instyle Home
Kasım 2008'deki ilk sayısı ile Türkiye'de yayın hayatına başlayan InStyle Home, evlere bir
yıldız etkisi veren parlak fikirler, farklı bütçelere uygun alışveriş önerileriyle ünlüler, yaşam
ve dekorasyonu tek bir çatı altında toplayan bir dekorasyon dergisidir. Ocak-Aralık 2014
döneminde 12.428 tiraja sahiptir.
Fortune
Dünyada 120 ülkede 5 milyonun üzerinde bir okur kitlesine sahip olan Fortune, dünyanın en
çok danışılan, en çok alıntı yapılan ve en çok ödül alan iş dünyası dergisidir. Türkiye'de yayın
hayatına Ekim 2007'de başlamıştır. Ocak-Aralık 2014 döneminde 14.000 tiraja sahiptir.
Martha Stewart Weddings
Nisan 2011deki ilk sayısından beri Nisan ve Ekim olmak üzere yılda 2 kez çıkarılan derginin
Ocak-Aralık 2014 dönemindeki net satışı 13.147'dir.
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YEŞİ Niyazi, 09.08.2004 tarihli e-posta.
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-

Lift Dijital İletişim Hizmetleri - Lift Content Factory

Lift Dijital İletişim Hizmetleri, 2011 yılında kurulmuştur. Campaign Türkiye ile Türkiye’de
faaliyetlerine başlayan grup, Stuff, FourFourTwo ve Autocar dergilerinin yayıncılığını 1 Ocak
2015’den beri yürütmektedir. Lift Content Factory ayrıca 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren
dünyanın en büyük bağımsız dergi gruplarından Haymarket’in de “regional partner”idir.
Dijital yayınlar:
zete.com: 2011’de yayınlanmayan başlayan Türkiye’nin ilk tablet gazetesidir. 2012 itibariyle
de web sitesinden yayınlar gerçekleştirmektedir.
Dergiler:
Autocar
1895’te İngiltere’de yayın hayatına başlayan dergi dünyanın ilk ve en eski otomobil temalı
dergisidir. Ekim 2005’ten beri Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Daha önce Çukurova
Medya Grubu bünyesinde çıkarılmaktaydı.
FourFourTwo
18 farklı ülkede yayınlanan, dünyanın en köklü ve saygın futbol dergilerinden biri kabul
edilen FourFourTwo, Türkiye'de 2006 yılında Nisan ayında 15
çıkan ilk sayısı ile yayın hayatına başlamıştır. Daha önce Çukurova Medya Grubu bünyesinde
çıkarılmaktaydı.
Stuff
İlk sayısı 1996’da İngiltere’de çıkan Stuff, bugün 26 ülkede yayın hayatını sürdürmektedir.
Dünyanın en çok satan teknoloji-küçük alet dergileri sıralamasında üst sıralarda yer alan dergi
daha önce Çukurova Medya Grubu bünyesinde çıkarılmaktaydı. Dergi, Ocak 2015 itibariyle
Lift Content Factory çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Campaign
1968 yılından bu yana reklam, medya, halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi sektörleri için
global referans dergisi olarak kabul edilmektedir. İngiltere, Asya Pasifik, Orta Doğu ve
Hindistan edisyonlarından sonra Türkiye'de Ocak 2012’den beri yayınlanmakta ve internet
ortamından erişilebilmektedir.
JR. by Campaign
Mottosu "30 yaş üstü giremez, ama okuyabilir" olan dergi, Türkiye'nin ilk ve tek yaratıcı
gençlik platformu olan JR. Campaign'in dergisidir. İlk sayısı 2015’in Mart ayında
çıkarılmıştır. İçeriğinde sadece 30 yaş altı genç profesyonellere ve öğrencilere yer veren dergi
müzik, sinema, moda, seyahat, teknoloji, bilim, yaratıcılık vb. konuları içermektedir.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Cumhuriyetin ilanından günümüze dergicilik tarihimiz ana hatlarıyla öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) 1952 yılında aylık yayımlanmaya başlayan dergi hangisidir?
a) Hayat Dergisi
b) Resimli Hayat Dergisi
c) Çarşaf
d) Nokta
e) Yankı
2) Fransız Paris – Match dergisi örnek alınarak 1955 yılında haftalık olarak
yayımlanmaya başlayan dergi hangisidir?
a) Nokta
b) Çarşaf
c) 7 gün
d) Milliyet Çocuk
e) Hayat Dergisi
3) Tarfsızlık ilkesiyle yola çıkmış olan ve kısa sürede Demokrat Parti iktidarına
muhalefetiyle dikkatleri üzerine çeken dergi hangisidir?
a) Akis Dergisi
b) Diyojen
c) Hayat
d) Devir
e) Ses
4) Ercan Arıklı yönetimindeki muhalif ve özgürlükçü yayın çızgisiyle büyük başarılara
imza atan dergi hangisidir?
a) Yankı
b) Hayat
c) Nokta
d) Devir
e) Çarşaf
5) 1917 yılında İskoçya'dan ABD'ye göç eden B. C. Forbes tarafından ABD'de kurulan
dergi hangisidir?
a) Times
b) Esquire
c) Life
d) Forbes
e) Cosmopolitan
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) Mayıs 2014’ten beri yayınlanan yazı kadrosunun çok büyük çoğunluğu kadınlardan
oluşan bir aylık düşünce dergisi Lacivert’tir.
( D) ( )
7) 80 yıl önce Amerika’da yayın hayatına başlayan, 32 yıl önce Condé Nast Yayın
Grubu’nun bünyesine katılan Glamour, 20 ülkede, 12 farklı dilde yayınlanan bir erkek
dergisidir.
( ) (Y )
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8) CHİP dergisi 1996 yılında bilgisayar ve teknoloji temalarında yayın hayatına
başlamıştır.
(D )
(
)
9) 1993 yılından beri, İş ve ekonomi alanında aylık yayınlanan dergi Times, 2009 yılında
Reklamcılar Derneği tarafından, ‘Yılın Ulusal Dergisi Ödülü’ne layık görülmüştür.
( ) (Y
)
10) Auto Show dergisi Kasım 1992'den beri yayın hayatındadır. Dergi, otomobil
kullanıcılarının ihtiyaç ve beklentilerine göre yayın yapmaktadır.
( D)(
)
Cevaplar
1-B
2- E
3-A
4-C
5-D
6-Doğru
7-Yanlış
8-Doğru
9-Yanlış
10-Doğru
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5. HABER DERGİCİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Haber dergiciliği
5.2. Haber dergiciliğimizin gelişim süreci
5.3. Önemli haber dergilerimiz nelerdir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- İlk haber dergimiz hangisidr?
2- Haber dergilerinin özellikleri nelerdir?
3- Haber dergilerimizin içeriğinde neler yer almaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Haber
olduğu

dergiciliğinin

ne Haber
dergilerinin
olduğunun anlaşılması

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ne Kazanım
okuyarak
ve
araştırılarak geliştirilecektir.

Haber
dergilerinin Haber
dergilerinin Kazanım
okuyarak
ve
özelliklerin ne olduğu
özelliklerin ne olduğunun araştırılarak geliştirilecektir.
anlaşılması
Tarihsel süreçte yayınlanan Tarihsel süreçte yayınlanan Kazanım
okuyarak
ve
haber
dergilerimizin haber
dergilerimizin araştırılarak geliştirilecektir.
hangileri olduğu
hangilerinin
olduğunun
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar

Haber, dergicilik
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Giriş
Haber dergileri basında önemli bir yere sahiptir. Haber dergilerini incelemeden önce dergi ve
haber kavramlarına bakmak gerekir. Bu çalışmada Cumhuriyet döneminden itibaren
yayımlanan dergiler ve günümüz dergileri hakkında bilgi verilecek ve bu dergiler, haber
kavramındaki dönüşüm, haber içeriğinin magazinleşmesi, haber dilinin değişmesi, sayfa
tasarımının farklılaşması açısından değerlendirilecektir.
Haber dergilerinin tarihi ülkemizde 1950’lerde başlamaktadır. Haber dergileri diğer dergi
türleri gibi yabancı basından etkilenmiştir. 1950, 1960 ve 1970’li yıllarda haber dergileri
siyasetle iç içe olmuştur.
Depolitizasyon süreciyle haber dergileri de dönüşüme uğramıştır. Teknolojinin ve kitle
iletişim araçlarının gelişmesi de dergilerin içeriklerinde ve sayfa tasarımlarında değişikliklere
yol açmıştır.
Bu çalışmada eski dergilerin ilk sayıları, günümüz dergilerinin ise 2012 yılının Mart ayında
çıkan bir sayısı incelenecek ve dergiler karşılaştırılacaktır.
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5.1. TÜRKİYE’DE HABER DERGİLERİ
Haber dergileri, tüketici dergileri kategorisine girmektedir. Bunun nedeni reklama dayalı
olması ve parayla satılmasıdır.65
Haber dergisi türü 1923 yılında Time dergisiyle ortaya çıkmıştır. Önce ABD’de daha sonra da
diğer ülkelerde Time gibi dergiler yayımlanmıştır. Time’ın özelliği o haftanın haberlerini
sınıflandırarak okura sunması, haber kavramını siyasi konularla sınırlamaması ve haberleri
renkli ve çarpıcı bir üslupla yazmasıydı. 66
Türkiye’de haber dergileri 1950’lerde ortaya çıkmıştır. Akis, Devir, Kim bu dergi türünü
tanıtan örnekler olmuşlardır. Bu dönemde günlük gazeteler ise kitle gazeteciliğine
yönelmiştir. Demokrasinin de özgürlükler sağlamasıyla, yorumsal haber dergiciliği için uygun
ortam oluşmuştur.67 Türkiye’de haber dergisi türünün ilk örneği Akis’tir.
AKİS
Akis, 15 Mayıs 1954 tarihinde “Haftalık Aktüalite Mecmuası” olarak yayımlanmıştır. Akis
ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden kişi Metin Toker’dir. İlk sayısı,
Celal Bayar’ın 14 Mayıs’ta yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ertesi günü
yayımlandığı için kapakta Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın fotoğrafı bulunmaktadır. Derginin
ilk sayısının fiyatı 60 kuruş, ilk sayısının sayfa sayısı 36’dır. Reklamlara 4 sayfa ayrılmıştır.
Akis’in ilk sayısında beş banka reklamı ve bir ticaret reklamı yer almaktadır.
Derginin iki ay önce çıkması planlanırken, eksiklikler nedeniyle ilk sayı 15 Mayıs’ta
çıkmıştır. Dergi “Kendi Aramızda” başlığıyla ilk sayısında okuyucularına şöyle seslenmiştir:
“Gayemiz nedir?
Bir aktüalite mecmuası meydana getirmek. Bir aktüalite mecmuası ki onu okuyan münevver,
kendisini alakadar eden her mevzuu bulabilsin. Bir hafta içinde yurtta olup bitenleri toplu
halde gözden geçirebilsin. Bizim “münevver”den anladığımız, kuyusunun dibinde yaşayan
alim değildir. Çeşitli mevzularda derinliğinden ziyade genişliğine bir fikir sahibi bulunan,
politikaya da meraklı, maça da giden, iktisadi meseleleri de takip eden, sinemayı da seven,
kitap okuyan, hadiseleri bilen bir insan…” 68
Akis’te çalışan ve Akis’e yazanlar arasında şu isimler sayılabilir: Cüneyt Arcayürek, Yusuf
Ziya Ademhan, Kurtul Altuğ, Süleyman Ege, İlhan ve Turhan Selçuk, Güneri Cıvaoğlu,
Teoman Erel, İlhami Soysal, Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal, Atilla Karaosmanoğlu. 69
Aslı Yapar Gönenç, Türkiye’de ve Fransa’da Dergicilik ve Kadın Dergileri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi Yayınları, 2006, s.9.
66
Haluk Şahin, “Haftalık Haber Dergileri”, Türkiye’de Dergiler ve Ansiklopediler (1849-1984), İstanbul,
Gelişim Yayınları, 1984, s.55-56.
67
Şahin, 1984, s.55-56.
68
Akis Dergisi, 15 Mayıs 1954, s.3
69
Hıfzı Topuz, 2. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, 2. bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, 2003, s.396.
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Dergide belirli konulara belirli sayfalar ayrılmış ve haberler belirlenen başlıklara göre
sınıflandırılmıştır. Bu başlıklar, Yurtta Olup Bitenler, Dünyada Olup Bitenler, İktisadi ve
Mali Sahada, Kültür Sahasında, Kadınlar Arasında, Tıp Dünyasında, Askerlik Sahasında,
Kitaplar Aleminde, Basından Akisler, Bir Hikaye, Sanat Dünyasında, Spor Aleminde ve
Okuyuculardan Mektuplar’dır.
Dergi ilk sayısında okuyucularına kendini tanıtırken “Bizim tuttuğumuz bir taraf yoktur.
Onun için siyasi bakımdan karşı karşıya bulunan kimseleri, sütunlarımızda yan yana
göreceksiniz. Fikirler onlarındır. Biz aksettiriyoruz. Makale sahiplerinin vasıfları mutlaka şu
veya bu partiye mensubiyet olmayacaktır” 70 ifadesini kullanmış, fakat ilerleyen süreçte
Demokrat Parti’ye muhalefet eden bir yayın organı olmuştur.
Metin Toker ilk olarak Demokrat Parti’nin resmi yayın organı olan Zafer gazetesinde
çalışmış, Demokrat Parti’ye yakın bir isim olarak bilinmiştir. Ancak 1954 seçimlerinden
sonra Demokrat Parti’nin baskıcı ve özgürlükleri sınırlayıcı tavrı, Akis dergisinin Demokrat
Parti’ye karşı tutumunu değiştirmiş ve Demokrat Parti yönetimine muhalefet eden bir konuma
getirmiştir. Bu muhalefetin bir nedeni de Metin Toker’in İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü
ile evlenmesidir. 71
Celal Bayar'ın kapağında yer aldığı ilk sayısı 3 bin satan Akis, ikinci sayısında Adnan
Menderes'i kapak yaparak bu sayıyı geçmiştir. Demokrat Parti'ye muhalif yayınlarıyla tirajını
artıran derginin, Metin Toker'in, 27 Mayıs’tan üç gün sonra, ihtilalin hikâyesini yazdığı sayısı
150 bin satmıştır.
Akis’in, Devlet Bakanı Mükerrem Sarol’un sahibi olduğu gazeteye nüfuzunu kullanarak
birçok devlet kuruluşunu abone yaptığını belirlemesi üzerine, Sarol ve Toker mahkemelik
olmuştur. Toker beraat etmiş, siyasal bunalımın ortaya çıkmasıyla hükümet düşmüş ve Sarol
hükümet dışı bırakılmıştır. Akis hakkında davalar açılmış, 30 Nisan 1960’da kapatılmıştır.
Devrimden üç gün sonra 30 Mayıs’ta yeniden çıkan derginin kapağında, üzerine çarpı
konmuş siyah beyaz bir Menderes resmi bulunmaktadır. 150 bin adet basılan ve yok satan bu
sayı, Türk dergicilik tarihinde haftalık haber dergileri açısından bir rekordur.72
Akis’in Demokrat Parti’ye muhalefet oluşu bazı dergi çalışanlarının hapse girmesine sebep
olmuştur. Bu gazetecilerden Cüneyt Arcayürek cezaevine girmesine sebep olan olayı şöyle
anlatmaktadır:
“Ben o zaman Akis’in genel yayın sorumlusu idim. Yazı basit bir yazı idi, Demokrat parti
grubunda başbakana karşı bir hareket, bir isyan havası vardı. En çok işlenen konu da buydu
haliyle. Adnan Menderes grup toplantısına geldi ve gitti, ses yok. Benim yazı da şu; ‘Kedi
gelince fareler ortadan yok oldu’. Gruptaki olayı anlatan bir yazıydı. Beni Türkiye Büyük

70
71

72

Akis Dergisi, 15 Mayıs 1954, s.3.
Şahin, 1984, s.57-58.
Şahin, 1984, s.58.

100

Millet Meclisi’nin manevi şahsiyetini tahkir suçlamasıyla ve bir daha suç işlemeyeceğim
yolunda görüşleri oluşmadığı gerekçesiyle hapse attılar.” 73
Akis 1954-1967 yılları arasında varlığını sürdürmüş ve haber dergiciliğinin öncüsü olmuştur.
Cüneyt Arcayürek Akis dergisinde çalıştığı dönem hakkında şunları söylemektedir:
“Muhalefet partisi CHP idi. Metin Toker de muhalefet dergisi Akis’i çıkarıyordu. Ben gelince
tamamen muhalefete döndük. Akis 25 kuruşa mal oluyorsa, 250 kuruşa satılıyordu. Dergi
bulunmuyordu; karaborsa yani… Akis 50 bin satıyordu. Hükümet, kağıt tahsisi yapıyor, bize
kağıt vermiyordu. Akis muhalefeti sürükleyen bağımsız bir dergiydi. Hatta 27 Mayıs ihtilalini
yapanlardan biri, ‘Biz Akis’i okuyarak bu darbeyi yaptık. Ondan beslendik’ dedi.” 74
Akis’te yayımlanan CHP’nin ilk seçimlerde iktidar olacağına dair seçim tahmini, sonuçların
farklı çıkması nedeniyle dergininin inanılırlığını yitirmesine ve tiraj kaybetmesine neden
olmuştur. 75 1967 yılının sonlarında 23 bin tiraja sahip dergi ekonomik sıkıntılar nedeniyle 31
Aralık 1967 tarihinde son sayısını yayımlamıştır.
DEVİR
“Haftalık Aktüalite Gazetesi” olarak 28 Ağustos 1954 tarihinde Devir ilk sayısını “Yurtta ve
cihanda gören gözünüz ve duyan kulağınız” sloganıyla çıkarmıştır. Derginin sahibi ve yazı
işlerini fiilen idare eden Altemur Kılıç’tır. Kılıç, Devir dergisinin çıkmasını ‘En az on beş
yıllık bir rüyanın gerçekleşmesi’ olarak nitelendirmiştir. Derginin ilk sayısının kapağında
Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi’nin fotoğrafı bulunmaktadır. “Hürriyet’in
Hikayesi” başlığı kullanılmıştır. Altemur Kılıç ilk sayıda, Türk gazeteciliğinde ve
dergiciliğinde en büyük hamleyi yapan insan olduğu için, Sedat Simavi’ye yer verdiklerini
yazmıştır.
Altemur Kılıç derginin ilk sayısında, “Sevgili Okuyucularımız” başlığı altında en büyük
kaygılarını şöyle ifade etmiştir:
“En büyük kaygımız, bilhassa iç politikada tam bir bitaraflık ve objektiflik muhafaza
etmektir. İftiharla ilan ediyoruz ki, hiç kimsenin ‘adamı’ değiliz; sadece hakikate hizmet
etmeye çalışacağız.”76
Derginin ilk sayısının fiyatı 50 kuruş, sayfa sayısı 36’dır. Reklamlara 5 sayfa ayrılmıştır.
Reklamları incelendiğinde, ilk sayıda, iki banka reklamı, bir kamyon, bir havayolu, bir
denizyolu, bir ampul ve bir sabun reklamı bulunmaktadır. Dergi Yurtta Bir Hafta, Dünyada
Bir Hafta, Hadiseleri Yaratanlar, Basın, İş Alemi, İlim ve Teknik, Sanat, Sinema, Müzik,
Tiyatro, Tıp, Radyo ve Spor bölümlerinden oluşmuştur. “Devir’in Fikir Meydanı” olarak
Esin Demirbaş, “Cüneyt Arcayürek ile Söyleşi”, Kendi Anlatımlarıyla Duayen Gazeteciler, Der: Süleyman
Coşkun, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, s. 30.
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isimlendirilen sayfada “Zaman zaman bu sayfada zıt fikirlerin savunulmasını okuyacaksınız”
yazılmıştır.
Dergide yazan isimler şunlardır: Semih Tuğrul, Refik Erduran, Müşerref Hekimoğlu, Hıfzı
Topuz, Kemal Tahir, Sadun Tanju, Orhan Azizoğlu. 77
Dergi İstanbul’da yayımlanmıştır. Siyasal haberlerin ana kaynağı olan Ankara’da, fazla
gazetecilik deneyimi olmayan bir muhabir tarafından temsil edildiğinden, habercilikte Akis
kadar etkili olamamıştır. Ankara’dan kopukluğu, Devir’in Akis’e göre basın, toplum ve kültür
olaylarına daha fazla yer ayırmasına neden olmuştur.78
Tirajı ve reklam geliri az olan dergi 1955 yılında kapanmıştır. 1972’de Altemur Kılıç, Tüsiad
ve Selçuk Yaşar'ın desteği ile dergiyi ikinci kez çıkarmıştır.
Devir dergisi başlangıçta Demokrat Parti’ye muhalefet etmiş, fakat daha sonra bu tavrı
değişmiştir. Altemur Kılıç bu durumu şöyle değerlendirmiştir:
"Çok objektif olmak belki işe yaramadı. Türk okuru daha dişli olmayı istiyordu herhalde.
Demokrat Parti'ye karşı biraz boynumuz eğikti. Derginin ikinci döneminde ise, ilanreklam
gelirimiz yeterli değildi. TÜSİAD destek verecekti ama vaatlerini yerine getirmedi."
Devir ikinci kez 6 Kasım 1972’de çıkarılmış, 1974 yılında kapanmıştır. İkinci Devir’in özel
girişimin çıkarlarını savunma misyonu, özel girişimin organı olduğu imajını yarattığından,
dergi fazla ilgi görmemiş ve beklenen ölçüde ilan alamamıştır.79
Altemur Kılıç, Arena Gazetesi’nde yazdığı yazısında Devir dergisini grafik ve muhteva
bakımından başarılı bulduğunu, dağıtım, reklam güçlükleri ve kendi sabırsızlığının derginin
sonunu getirdiğini belirtmiştir. İkinci Devir’in daha içerikli ve güzel baskılı olduğunu belirten
Kılıç, her iki derginin kapaklarının nefis olduğunu ve çok iyi bir ekiple çalıştığını ifade
etmiştir. Birinci Devir’in yazı işlerinde Orhan Azizoğlu, Semih Tuğrul, Hıfzı Topuz, Haldun
Dormen, Kemal Zamanoğlu (Orhan Kemal), Ali Oraloğlu, Tuna Baltacıoğlu, Sadun Tanju,
Gündüz Kılıç, Selami Akpınar, Zeyyat Gören ve araştırma asistanlarından Rahşan Ecevit
bulunmaktadır. İkinci Devir’in yazarlardan bazıları ise şöyledir: Yılmaz Altuğ, Kemal Zeki
Gençosman, Recep Bilginer, Hıncal Uluç, Cüneyt Koryürek, Ali Kocatepe. Grafik ustası
Tümer Argın, çizer İsmail Güleç ve Yazı işleri Müdürü Güngör Mengi. 80
KİM
Kim dergisi 30 Mayıs 1958 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Haftalık haber dergisi olarak
yayımlanan Kim’in sahibi Şahap Balcıoğlu’dur. Dergiyi çıkaran diğer isimler, Orhan Birgit,
Özcan Ergüder ve İlhan Engin’dir. Derginin ilk sayısının fiyatı 100 kuruş, sayfa sayısı 52’dir.
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4 sayfa reklamlara ayrılmıştır. Derginin ilk sayısında iki gazete, dergi, dil kursu, saç losyonu,
konfeksiyon, nakliyat şirketi ve lokanta reklamları yer almaktadır. Derginin ilk sayısının
kapağında, Demokrat Parti hükümetinin Devlet Bakanı Samet Ağaoğlu’nun fotoğrafı yer
almakta, “İnönü’nün makalesi” başlığı bulunmaktadır. “Demokrasi Yolunda” başlığını taşıyan
makalede İnönü şunları yazmıştır:
“Avrupa’nın demokratik hayatı esas tutan topluluklarında kalabilip kalamayacağımızın
tereddüt konusu olduğunu yürek acısıyla işitmekteyim. Bizim henüz bir demokrasi rejimi
sayılmamızın tek sebebi, hiçbir memleketin başa çıkamayacağı zorluklar karşısında meşru bir
muhalefetin idealist bir iradeyle çalışmakta devam etmesidir.” 81
Dergide yazı yazan gazeteciler şunlardır: Emin Galip Sandalcı, İlhami Soysal, Fikret Otyam,
Refik Erduran, Halit Refiğ, Tarık Dursun, Ferruh Doğan, Mim Uykusuz.82
Dergi “Kim her yerde gözü her yerde kulağı vardır.” “Yurtta ve Dünyada KİM gözünüz,
KİM kulağınız” sloganlarıyla yola çıkmıştır. İlk sayısında derginin müdürü, Ali İhsan Göğüş
“Okuyuculara Mektup” köşesinde, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve bu antlaşmanın içinde
bulunan İnsan Hakları Beyannamesi’nin dergiyi çıkaranlara ışık tutacağını söylemektedir.
Dergi Kapak Adam, Adalet, Basın, Büyük Millet Meclisi, Cemiyet, Çalışma, Dış Olaylar,
Ekonomi, Eğitim, Ev-Kadın, Hükümet, Partiler, Polis, Ulaştırma, Üniversite, Sinema, Sanat
ve Spor olarak kısımlara ayrılmıştır. Haberlerde fotoğrafların yanı sıra haritalar da
kullanılmıştır. Dergi dış politikaya da yer ayırmış ve reklamlarında, derginin gazete
okuyucusunun ‘dünyadan haberimiz olmuyor’ şikayetine cevap vereceğini belirtmiştir.
Dergi Demokrat Parti’yi eleştirmektedir. Özcan Ergüder Kim’in çıkış amacını şöyle
anlatmaktadır: "O zamanki iktidarın keyfiliği, basına ve muhalefete karşı davranışları, bizi
fikren bir araya getirdi. Ve dergiyi çıkarmaya karar verdik." Orhan Birgit “Çare” başlıklı
yazısında iktidarı şöyle eleştirmiştir:
“Atatürk ‘Basın hürriyetinden doğacak mahzurların izalei çaresi, yine basın hürriyetidir’
derken, boşuna mı konuşmuştu… Bugünkü kanunları kaldırınız, basına, hiç olmazsa 1950
hürriyetini tanıyınız, göreceksiniz ki, rahat edeceklerin başında, iktidar gelecektir.”83
Özcan Ergüder derginin ilk sayısında Demokrat Parti için şunları yazmıştır:
“Bir rejimin ‘diktatörlük’ olarak ortaya çıkması için meydanlara idam sehpaları kurulması şart
değildir. Bu belki de yolun sonu iken, yolun başı, adli teminatın kökleşmesine müsaade
etmemek, memurları daimi bir tehdit altında tutarak devleti, partiye alet etmek, basını
susturmak, muhalefeti imkansız bir hale getirmek için çalışmaktır. Demokrat Parti tüm bu
adımları atmış olduğu halde, halktan henüz ‘diktatörlük’ damgası yememiştir. Bunun da
sebebini, basın, üniversite, sanayi, büyük ziraat gibi önemli grupların ister istemez ‘menfaat
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grupları’ haline gelerek susmak mecburiyetinde kalışlarında ve sonra da kısmi bir hürriyetin
mevcut oluşunda aramak lazımdır.”84
Derginin ilk sayısı yayımlandıktan sonra kağıt tahsisi durdurulmuş, kağıt karaborsadan
edinilmiştir. 85 Ali İhsan Göğüş, Akis ve Kim'i, 'kavgacı' dergicilik olarak nitelendirmiş ve
derginin tutulmasında bu tarzın önemli yeri olduğunu belirtmiştir. Özcan Ergüder ise, Akis'in
haftalık haber dergisi boşluğunu doldurduğunu, dergilerin bir fikrin savaşçısı olması
gerektiğini ifade etmiştir. Ergüder'e göre, mücadeleci yayın tarzı haber dergileri için
vazgeçilmezdir ve Kim'de bunu yapmışlardır. Demokrat Parti’ye muhalif dergi, 23 Aralık
1959 tarihinde bir aylığına kapatılmıştır.
Kapatıldığı süreçte ise imtiyaz sahipliğini Emin Galip Sandalcı’nın üstlendiği Mim isimli
dergi çıkarılmıştır.86 26 Ocak 1960’da tekrar yayın hayatına dönmüş ve 27 Mayıs ihtilaline
kadar muhalefetini sürdürmüştür. 1968 yılı başında el değiştirmiş ve 5 Nisan 1968 tarihinde
bir açıklama yapmadan yayınına son vermiştir.
TEMPO
Tempo dergisi 27 Ekim 1960’da ilk sayısını “Haftalık Siyasi Mecmua” olarak yayımlamıştır.
Derginin sahibi ve umumi neşriyat müdürü Lütfi Gökmen, mes’ul müdür Mine Gökmen’dir.
Fiyatı 100 Kuruş, sayfa sayısı 20’dir. Dergi reklamlara 2,5 sayfa ayırmıştır. İki gazete, ilaç
ve temizleme tozu reklamı yayımlamıştır. İlk sayısının kapak başlıkları “Yassıada?”, “Bizde
Fuhuş”, “Suçlunun Gözleri”dir.
İlk sayısında “Değerli Okuyucu” başlığı altında “TEMPO, siyaset aleminin, hayatımızın ve
dünya hadiselerinin temposudur” 87 yazmaktadır. Dergi Dışarıdan Kısa Haberler, Cemiyet,
Dereden Tepeden, Sahneler Panoraması, Kısa Haberler olarak bölümlere ayrılmıştır.
Derginin dördüncü sayısında açıkladığı kadroda şu isimler bulunmaktadır: Behçet Kemal
Çağlar, Cihad Baban, Aziz Nesin, Zeria Karadeniz, Kemal Zeki Gençosman, Elif Naci, Fikret
Aksoy, Göksel Dinçer. 27 Mayıs’ı savunan dergi, fazla etkili olmamış, kısa sürede yayın
hayatına son vermiştir.88
YARIN
Yarın, 17 Nisan 1963’de ilk sayısını “Haftalık Siyaset ve İktisat Dergisi” olarak
yayımlamıştır. Sahibi Müfit Duru’dur. Derginin idare yeri ilk sayısında Ankara olarak
belirtilmiştir.
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Derginin ilk sayısı 28 sayfa olarak çıkmıştır. Fiyatı 1 Lira’dır. Reklamlara 4 sayfa ayrılmıştır.
Bir banka, üç şirket, bir ilaç ve bir cam eşya reklamı yer almaktadır. İlk sayısının kapağında
“Bayar İnönü”, “A. P. Nereye gidiyor?”, “Enos Raporu’nun sakat temelleri”,
“Sendikacılığımız dönüm noktasında” başlıkları atılmıştır.
İlk sayıda “Bu derginin nedeni” başlıklı yazıda şu ifadelere yer verilmiştir:
“Biz ne kimseye ‘karşı’yız, ne de bir fikrin ‘düşmanı’. Meseleleri muayyen bir fikri seviyede
tutmaya azimli, medeni fikir tartışmasının faydalarına inanmış kişiler olarak, sloganlarla, hissi
hamulesi yüksek, fakat fikir bakımından boş, içi kof mefhum ve tekerlemelerle etrafa
sataşmaktan kesin olarak kaçınacağız. Daima karşımızda okurun zekasına, bilgisine hürmet
duyarak, kalemimizi kullanacak; haber ve yorumlarımızda en ileri memleketlerin dergicilik
standartlarına örnek olmaya çalışacağız.” 89
Dergi Kısaca Bu Hafta, Yurtta Yarın, Başkent Sohbetleri, Yarın’ın Gözüyle, Dünya’da Yarın,
İncelemeler, Sanat bölümlerine ayrılmıştır. İlk sayıdaki yazarları Emin Galip Sandalcı, Fikri
Ekinci, Şemsi Kuseyri, Fahir Armaoğlu, Aydın Yalçın, Cahit Talas, Kemal Özinönü’dür.
Dergi 1972 yılına kadar toplam 468 sayı yayınlanmıştır.90
GEÇİT
Geçit dergisi 29 Nisan 1966 tarihinde ilk sayısını çıkarmıştır. “Haftalık Aktüalite Dergisi
Siyaset- Fikir San’at” olarak yayınlanan derginin imtiyaz sahibi Füruzan Tekil, yazı işleri
müdürü Hulusi Yavaşlar’dır. İlk sayısının künyesinde yazarlar başlığı altında şu isimler
sıralanmıştır: A. Muhip Dranas, Settar İksel, Füruzan Tekil, Selahaddin Şar, Vecdi Bürün,
Afif Yesari, Orhan Ferdi Doğanay.
İlk sayısının sayfa sayısı 28, fiyatı 1 Lira’dır. Reklamlara 7 sayfa ayrılmıştır. Beş banka
reklamı, bir otel, bir gazete, bir ilaç, bir sıhhi sektör ilacı, bir pil reklamı bulunmaktadır.
Dergi, Türkiye’de, Toplumun İçinden, İş Toplantıları, Dünyada, Sinema, Tiyatro
bölümlerinden oluşmaktadır.
İlk sayısının kapağında Atatürk’ün fotoğrafına yer veren dergi, Atatürk’ün arzusu üzerine
Celal Bayar’ın kaleme aldığı “Ben de Yazdım” serisinin ikinci cildinin satışa sunulacağını
duyurmaktadır.
Dergi ilk sayısında “Geçit ve Ödevi” başlığı altında “Türkiye insanı, dünya olaylarından
haberdar olmalıdır. Ayrıca, yurtiçi olaylarına, hakkın, adaletin duygusunun iz’an ve insafın
ışığı bolca tutulmalıdır. Bütün bunlar, propaganda çeşnisinde değil, gerçekçi bir görüş ve
dille, gösterilip söylenmelidir. Geçit bu ödevi zevkle yapmaya çalışacaktır.
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Fikriyatımızın pusulası milli şuurdur. Milli şuurun kaynağı da Atatürk ilkeleridir”
91
demektedir.
POLİTİKA
Politika 11 Temmuz 1966 yılında “Yurtta ve Dünyada Daima Gerçeğe ve Daima Aydınlığa”
sloganıyla çıkmıştır. Derginin genel yayın müdürü Cenap Yakar, sorumlu müdür Tuncer
Özbaykal’dır. Dergi Ankara’da yayımlanmıştır.
Haftalık olarak tabloid boyda basılan derginin fiyatı 125 Kuruş’tur. Derginin ilk sayısı 16
sayfa olarak yayımlanmıştır. Reklamlara 1,5 sayfa ayrılmıştır. Bir alışveriş mekanı, bir
banka, bir telekomünikasyon şirketi reklamı bulunmaktadır.
İlk sayısının kapağında üzerinde sol sağ yazan bir saat ve altında İsmet İnönü’nün fotoğrafı
yer almaktadır. “İnönü nasıl bir din düşmanıdır”, “Nerede duracağı belli değil” başlıkları
atılmıştır. Kapakta yazarlar ve yazı başlıkları da verilmiştir.
İlk sayısında “Sayın Okuyucular” başlıklı yazıda dergi için “…aynı istikamette neşredilen
dergilere nazaran bir tarz başkalığı ve muhteviyat değişikliği vasfı taşımaktadır” yazmaktadır.
Yazının devamında derginin çıkış amacı şöyle açıklanmıştır:
“Bu tarzda çıkmamızın sebebi kuru ve soğuk görünebilecek politik konulara daha sıcak bir
hava verebilmek, böylece haftanın meselelerini okuyucularımıza ehemmiyetine layık olarak
takdim edebilmektir. Dergimizin diğer bir maksadı da mazide cereyan etmiş, fakat üstü bazen
kasten, bazen de tesadüfen küllendirilmiş veya küllenmiş hadiseleri gözler önüne sermek,
böylece bugün ile dünü mukayese edebilmek imkanını ortaya koymaktır.”92
Derginin yazarları Hikmet Bayur, Celal Tevfik Karasapan, Kılıç Ali, Vecihi Ünal, Elif
Duyargil, Esin Çakıroğlu, Muazzez Aruoba ve Veli Necdet Arı’dır.
Derginin bölümleri Düşünce Kürsüsü, Haftanın Olayı, Yurtta Politika, Dünyada Politika,
Meclis ve Politika, Ekonomi ve Politika, Kadın ve Politika, Sanatta Politika, Sosyetede 7
Gün’dür. Politika 1969 yılında kapanmıştır.93
TUTUM
Tutum 11 Şubat 1967 tarihinde “Haftalık Aktüalite Mecmuası” olarak yayınlanmıştır.
Derginin umumi neşriyat müdürü Erdoğan Akkurt, yazı işleri müdürü Esin Gören’dir. Dergi
Cumartesi günleri yayınlanmaktadır. İlk sayısı 28 sayfa olarak çıkarılan derginin fiyatı 125
Kuruş’tur ve reklamlara 3,5 sayfa yer ayrılmıştır. Bir temizleme tozu, bir sabun, iki banka, bir
petrol dağıtım şirketi, bir mefruşat reklamı bulunmaktadır.
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İlk sayısının kapağında Türk bayrağı önünde dönemin Başbakanı Demirel ve Genel Kurmay
Başkanı Orgeneral Cemal Tural’ın fotoğrafları yayımlanmıştır. Ayrıca “Milletin Bütünlüğü
Rejimin Bekası” şeklinde bir başlık kullanılmıştır.
İlk sayısında yer alan “Çıkarken” başlıklı yazıda dergi hakkında şunlar belirtilmektedir:
“Tutum mecmuası; Hiçbir aşırı cereyana temayül göstermeyecektir. Diğer refiklerinin aksine,
daima kendini dünyaya getiren bitaraflık fikrine hizmet edecektir. Sağ ve sol mücadelesi
paravanası arkasında, keselerini doldurmaya çalışan politika bezirganlarına karşı olacaktır.”94
Bu dergi Türkiye’de, Sanat, Moda, Spor olarak kategorilere ayrılmıştır. İlk sayıda Erdoğan
Akkurt ve Gülderen Arif’in yazıları yayınlanmıştır. Tutum 1980 yılına kadar yayınlanmıştır.95
TEMPO
Tempo 7 Kasım 1968 tarihinde “Haftalık Siyasi Dergi” olarak “Politika-Ekonomi ve San’atta
Tempo” adıyla çıkmıştır. Derginin imtiyaz sahibi Orhan Başkur, yazı işleri müdürü Ahmet
Özçelik’tir.
Ankara’da yayımlanan, Çarşamba günleri çıkan derginin ilk sayısı 28 sayfadır. Reklamlara 6
sayfa ayrılmıştır. Fiyatı 100 kuruştur. Bir kırtasiye, bir ofset baskı, bir modaevi, bir otel, üç
ticaret şirketi, iki banka, bir petrol şirketi, bir gazete, bir medikal reklamı bulunmaktadır.
İlk sayısının kapağında Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem’in fotoğrafına yer verilmiş,
“Okullar Olmasa” başlığı atılmıştır. İç sayfada ise “Kapaktaki Adam” başlığı altında şunlar
yazılmaktadır:
“Gelecek günler İlhami Ertem’i bekleyen çetin günler olacaktır. Uzun yıllardır politik
nedenlerle halledilemeyen bu milli problemi büyük bir cesaret gösterip ciddi tedbir ve köklü
reformlara yöneldiği takdirde İlhami Ertem çok şey kazanmış olacaktır. Aksi halde bu durum
devam edip gidecek, Ertem de öncekileri gibi Bakanlık’tan ayrıldığı gün unutulacaktır.”96
Ayrıca ilk sayıda “Tempo’dan Size” “Çıkarken” başlıklarıyla derginin amacı şu şekilde ifade
edilmektedir: “Gayemiz dünya hadiseleri, memleket meseleleri ve toplumsal hayatımızı çeşitli
yönleri ile aksettirmektir.”97 Derginin ilk sayısındaki yazarlar Naci Kınacıoğlu, Nihat Gökalp,
Atilla Ceylanoğlu, Fethi Şariç’dir. Bu dergi Yurtta Tempo, Dünyada Tempo, Sosyetede
Tempo, Sanatta Tempo, Spor gibi bölümlere de ayrılmıştır.
Derginin adı 42. sayısından itibaren “Tempo-Haftalık Siyasi Dergi” olarak değişmiştir. 44.
sayısında yazı kurulunda olan isimler Arif Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna, H. Fethi
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Gözler, Hıncal Uluç, Erdoğan Erentöz, Emel Aktuğ, Kemal Uluç, Erman Okay ve Yaşar
Başkır 98 olarak belirtilmektedir.
YANKI
Yankı, 1 Mart 1971 tarihinde haftalık haber dergisi olarak yayımlanmıştır. Sahibi ve yazı
işleri müdürü Mehmet Ali Kışlalı’dır. Derginin ilk sayısının kapağında, iki askerin gölgesi ve
Başbakan Süleyman Demirel’in fotoğrafı yer almakta, “Ordu Kimin Yanında?” başlığı
bulunmaktadır. Derginin ilk sayısının fiyatı 250 kuruş, sayfa sayısı 36’dır. Reklamlara 3 sayfa
ayrılmıştır. Reklam açısından incelendiğinde bir araba, bir banka, bir ticaret ve bir İngilizce
gazete reklamı bulunmaktadır. Yankı, ilk sayısında “Okuyucularımıza” başlığı altında kendini
şöyle tanımlamaktadır:
“Yankı bir haber dergisidir. Herhangi bir fikrin mücadelesi için yayınlanmamaktadır…
Yayınımızda bize yol gösterecek ana ilkeler; vatandaşın her şeyden haberdar olma hakkı,
demokratik rejime saygı, karma ekonominin vazgeçilmezliğidir.” 99
Derginin içeriği farklı haber kategorilerine ayrılmıştır. Bu kategoriler, İç Olaylar, Hukuk,
Eğitim, Ekonomi, İş Alemi, Sanayi, İşçi, Dış Olaylar, İnsanlar, Basın, Bilim, Sağlık, RadyoTelevizyon, Perde ve Sahne, Kadın, Spor, Sanat, Din, Kitap, Modern Hayat, Müzik ve
Gençlik’tir. Mehmet Ali Kışlalı Yankı’nın diğer dergilerden farkını da şöyle açıklamaktadır:
“Yankı dergisinin en önemli özelliği haber dergisi olmasıdır. O zamanlar Türkiye’de haber
dergisi yoktu, şimdi de yok. Bir haber dergisi haftanın haberlerini en iyi şekilde, öz olarak
veren dergidir. Mesela, Ercan Arıklı Nokta dergisini kurmuştu o zaman. Gündemimizi biz
yaparız diyordu. O farklı bir dergi oldu. Çünkü haber dergisi gündemi yapamaz, haberler
gündemi yapar ve haber dergisi de o haberlerin peşinde koşar. Yankı’yı yankı yapan haber
dergisi olmasıdır.”100
Mehmet Ali Kışlalı’nın silahlı kuvvetleri izlemesi ve bu alanda haber kaynaklarının olması
nedeniyle Yankı’da askerlerle ilgili haberlere daha fazla yer ayrılmaktadır. Derginin ilk
sayısında ilk beş sayfa silahlı kuvvetlere ve komutanlara ayrılırken, iktidar ve muhalefete
sadece bir sayfa yer ayrılmıştır.
Mehmet Ali Kışlalı derginin 14. yılında yaptığı açıklamada, "Yankı mücadele dergisi değil,
haber dergisidir" demiştir. Siyasi yelpazedeki yerini ortanın solu olarak konumlandıran dergi,
koalisyon hükümetleri döneminde, din ve ırk kökenli ayrılıkçı hareketleri eleştirmiştir.
Haberciliği ön planda tutan Yankı, 1977-1983 yılları arasında tirajını 40 bine çıkarmıştır.
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Dergide çalışan isimlerin bazıları şunlardır: Ahmet Taner Kışlalı, Artun Ünsal, Emre Kongar,
Ertuğrul Özkök.101
Mehmet Ali Kışlalı, mali sıkıntılar nedeniyle dergiyi 1980 yılında Kemal Ilıcak’a
devretmiştir. Ilıcak da dergiyi daha da büyütebilmek için İstanbul’a taşımıştır. Ancak kısa bir
süre sonra derginin tirajı azalmıştır. 102 Bu dergi Ekim 1986 tarihinde Milliyet’le birlikte
yayımlanan Haftaya Bakış’la birleşmiş, Yankı-Haftaya Bakış adını almıştır. 6 Mayıs 1988’de
yayımlarına ara vermiştir. 103
ORTAM
Ortam, 19 Nisan 1971’de ilk sayısını çıkaran, “Haftalık Siyasal Aktüalite” dergisidir.
Derginin sahibi Kemal Bisalman, yazı işleri müdürü Osman Arolat’tır. Derginin ilk sayısı
kapağında Nihat Erim’e yer vermiş, “Erim’in gözbebekleri” başlığını atmıştır. Derginin ilk
sayısının fiyatı 100 kuruş, sayfa sayısı 32’dir. Reklamlara 1 sayfa ayrılmıştır. İlk sayısındaki
reklamlara bakıldığında, bir kitabevi, bir yayınevi reklamı bulunmaktadır.
Kemal Bisalman, ilk sayıda
yazmaktadır:

“Bu Ortam’da dergi ve yönümüz” başlığı altında şunları

“Ortam, bir grubun, bir kesimin dergisi değildir. Bir kitle dergisidir. Pek tabi aynı zamanda
bir cephe dergisidir. Bu cephenin adı da İlerici Cephe’dir. Şu halde sloganımızı söyleyelim;
ilerici düşüncenin, ilerici davranışın, ilerici insanın yanında, her türlü tutuculuğun ise
karşısındayız.” 104
Dergide Osman Arolat, Aydın Engin, Hayati Asılyazıcı, Mümtaz Soysal, Muammer Aksoy,
İlhami Soysal, Ali Sirmen gibi isimler de yazılar yazmıştır.105
Dergi İç Siyasal Ortam, Ekonomik Ortam, İşçi ve Sendikalar, Üniversite ve Gençlik, Dış
Siyasal Ortam, Tiyatro, Sinema, Edebiyat, Müzik, Konferanslar, Kitap ve Basın kategorilerine
ayrılmıştır. Dergi diğer dönem dergileri gibi haber ağırlıklıdır ve içeriğinde karikatürlere,
haritalara ve istatistiklere yer verilmiştir.
Ortam’ın bazı yazarları, 12 Mart’ı yapan güçlere muhalefet ettikleri için tutuklanmıştır. Sekiz
ay süren yayım hayatında iki kez kapatılmıştır. Daha sonra Yeni Ortam adıyla dört sayı
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çıkarmış, 29 Kasım 1971’de okuyucularına veda etmiştir. Son sayısında “Kanun dışı baskıları
protesto ediyor ve dergiyi kapatıyoruz” 106 yazmaktadır.
Derginin yazı işleri müdürü Osman Arolat Dünya Gazetesi’nde yazdığı yazıda dergi hakkında
şu bilgileri vermektedir: “Rahmetli Kemal Bisalman, 1970 yılında "Evladım seninle bir
haftalık dergi çıkaralım" dedi. Yüzlerce isim arasından Ortam'ı saptadık. Dergi sol çizgiyi
izliyor. Ve sıkıyönetime, Erim Hükümeti'ne belli eleştirilerden de geri durmuyor. Kısa bir
süre sonra derginin kapatılması kararı geldi. Birden aklımıza Aziz Nesin'in Marko Paşa
macerası geliyor. Marko Paşa kapatılınca 'Malum Paşa', o da kapatılınca 'O Paşa' diye devam
ettiklerini hatırlıyoruz. Biz de hemen yeni bir müracaatla Yeni Ortam ismini alıyoruz.” 107
7 GÜN
“Haftalık Siyasi Haber ve Aktüalite Dergisi” olan 7 Gün, 13 Eylül 1972’de ilk sayısını
çıkarmıştır. Sahibi ve genel yayın müdürü Kurtul Altuğ’dur. Dergiyi Akis kadrosu
çıkarmaktadır. Bu kadroda yer alan isimler, Kurtul Altuğ, Orhan Erkanlı, Attila Bartınlıoğlu,
Jale Candan, Bihin Anter, Mahmut Tali Öngören, Ünsal Oskay ve Lütfi Ay’dır. Derginin ilk
sayısının fiyatı 250 kuruş, sayfa sayısı 36’dır. Derginin ilk sayısında bir banka reklamı
bulunmaktadır.
Dergi ilk sayısında “Yeni Hükümeti Kim Kuracak?”, “12 Mart ve Nihat Erim Olayı”
başlıklarını kullanmıştır. Kurtul Altuğ, ilk sayıda Nihat Erim’in yanında çalıştığını şöyle
anlatmaktadır:

“Erim Başbakan olduktan birkaç gün sonra yani 19 Mart’ı izleyen günlerde, Erim’in yanında
göreve başladım. Bu görevim 11’ler olayına dek devam etti. O güne kadar olayları hep bir
gazeteci gözüyle, yakından ve dikkatle izledim. Erim’in sıkıntılarını, kabine içindeki
anlaşmazlıkları, reformcu kanadın dertlerini yakından görmek imkanını buldum. Şu kadarını
söyleyeyim ki, Erim’in yanında batılı anlamda bir basın danışmanı olarak görev yaptım.” 108
Dergi ilk sayısında, şu ya da bu siyasi eğilimin organı olmayacağını belirttiği yazının
devamında okuyucularına şöyle seslenmektedir:
“Kısır politik çekişmeleri siyaset arenasına sürenler, 27 Mayıs devriminin devamı olan 12
Mart hareketinin tekerleğine çomak sokanlar, reformları uyutanlar, ülkenin sağlam
kuvvetlerini hafife alanlar, bu derginin oklarına hedef olursa kimse şaşmamalıdır. Hiç şüphe
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edilmesin ki, anarşiye çanak tutanlarla, reformları köstekleyenler bütün gizli niyetleri ile
kendilerini 7 GÜN’ün sayfalarında göreceklerdir.”109
Dergideki haberler Yurtta Olup Bitenler, Sosyal Hayat, Dış Olaylar ve Radyo-Tv başlıkları
altında sınıflandırılmıştır. Dergideki fotoğraf sayısı diğer dergiler gibi azdır, ancak Nihat
Erim’in fotoğrafına yarım sayfa ayrılmıştır. Dergi mali sıkıntılar ve dağıtım sorunları
nedeniyle varlığını ancak 1978 yılına kadar sürdürebilmiştir.110
ARAYIŞ
Arayış 21 Şubat 1981 tarihinde “Haftalık Dergi” olarak çıkmıştır. İmtiyaz sahibi Arayış
Yayıncılık ve Matbaacılık adına Necdet Onur’dur. Necdet Onur sorumlu yazı işleri
müdürlüğü görevini de yapmaktadır. Yayın danışmanı Bülent Ecevit’tir. Ankara’da
yayınlanan dergi 64 sayfadır. Fiyatı 30 TL’dir. Reklamlara 4 sayfa ayrılmıştır. Bir üretim
çiftliği, bir spor oyunu, bir biyokimya ürünleri, bir çiftçiye yardım ürünleri reklamı
bulunmaktadır.
İlk sayısının kapağındaki başlıklar “Atatürk’ün Emaneti ve Gençlik”, “Elektrik kesintisi
1983’te Biter mi?”, “Dünya Bunalımı ve Barış”, “Enerji ve Petrol Bunalımı”, “Türkiye’nin
Tarımsal Olanakları”dır. İlk sayıda yer alan “Yazı İşleri’nden Neyi Niçin Nasıl Arayış”
başlıklı yazıda dergi hakkında şunlar yazılmıştır:
“Geçmişe değil geleceğe dönük olacaktır Arayış’ımız… geçmişin tartışmalarını kavgalarını
canlandırmaksızın, geçmişin yaralarını deşmeksizin, geçmişten ışık ve ders almaya
çalışacağız ancak… Kavga dergisi değil, Barış Dergisi olacaktır ‘Arayış’…”111
Derginin ilk sayısında başyazı Bülent Ecevit tarafından yazılmıştır. “Atatürk’ün Emaneti ve
Gençlik” başlıklı yazıda Ecevit “Türk Ulusu, çok sesli uyum içinde, Atatürk’ün gösterdiği
amaca, ‘çağdaş uygarlık düzeyinin Üstüne’ yükselecektir” 112 demektedir.
Dergi Başyazı, Demokrasi, Hukuk ve Yasama, Maliye, Enerji, İşçi Sorunları, Dış İlişkiler,
Bulmaca, Felsefe, Yayınlar, Tarih, Sanat ve Yazın, Musiki, Dil, TRT, Televizyon, Spor,
Sağlık olarak bölümlere ayrılmıştır. Dergi, 6 Nisan 1981 tarihli sayısında Ecevit’in “İşkence”
başlıklı yazısı nedeniyle toplatılmış, 30 Temmuz 1981 tarihinde de toplatma kararı
kaldırılmıştır.113
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Geçmişten günümüze yayınlanmış olan haber dergilerimiz öğrenilmiştir.

115

Bölüm Soruları
1) Haber Dergileri hangi dergi kategorisine girmektedir?
a) Sektörel Dergiler
b) Tüketici Dergileri
c) Mizah Dergileri
d) Marjinal Dergiler
e) Kurum Dergileri
2) Haber Dergisi Türü nasıl ortaya çıkmıştır?
a) 1923 yılında Time dergisiyle ortaya çıkmıştır.
b) 1950 yılında Life dergisiyle ortaya çıkmıştır.
c) 1954 yılında Akis dergisiyle ortaya çıkmıştır.
d) 1960 yılında Devir dergisiyle ortaya çıkmıştır.
e) 1927 yılında GQ dergisiyle ortaya çıkmıştır.
3) 15 Mayıs 1954 tarihinde “Haftalık Aktüalite Mecmuası” olarak yayımlanan dergi
hangisidir?
a) Devir
b) Kim
c) Akis
d) Hayat
e) Varlık
4) 30 Mayıs 1958 tarihinde yayın hayatına başlayan ve haftalık haber dergisi olarak
yayımlanan dergi hangisidir?
a) Devir
b) Akis
c) Kim
d) Hayat
e) Varlık
5) 27 Ekim 1960’da ilk sayısını “Haftalık Siyasi Mecmua” olarak yayımlayan dergi
hangisidir?
a) Tempo
b) Yarın
c) Geçit
d) Politika
e) Yankı
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) Tutum 11 Şubat 1967 tarihinde “Haftalık Aktüalite Mecmuası” olarak yayınlanmıştır.
( D )
(
)
7) Politika 11 Temmuz 1975 yılında “Yurtta ve Dünyada Daima Gerçeğe ve Daima
Aydınlığa” sloganıyla çıkmıştır.
(
)
(Y
)
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8) Geçit dergisi 29 Nisan 1966 tarihinde ilk sayısını çıkarmıştır. “Haftalık Aktüalite
Dergisi Siyaset- Fikir San’at” olarak yayınlanan derginin imtiyaz sahibi Füruzan
Tekil, yazı işleri müdürü Hulusi Yavaşlar’dır.
( D
) ( )
9) “Haftalık Aktüalite Gazetesi” olarak 28 Ağustos 1964 tarihinde Devir ilk sayısını
“Yurtta ve cihanda gören gözünüz ve duyan kulağınız” sloganıyla çıkarmıştır.
(
) ( Y
)
10) Ortam, 19 Nisan 1971’de ilk sayısını çıkaran, “Haftalık Siyasal Aktüalite” dergisidir.
Derginin sahibi Nihat Erim, yazı işleri müdürü Osman Arolat’tır.
( ) (Y
)
Cevaplar
1- B
2- A
3- C
4- C
5- A
6- Doğru
7- Yanlış
8- Doğru
9- Yanlış
10- Yanlış
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6. TÜRKİYE’DE HABER DERGİLERİ (DEVAMI)

118

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Haber dergilerimizin tarihsel gelişim süreci (devam)
6.2. Haber dergiciliği anlayışının değişim süreci
6.3. Günümüzde haber dergiciliği

119

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- 1980 sonrası haber dergiciliği alanında ne gibi bir değişim yaşanmıştır?
2- 1980 sonrası önemli dergilerimiz hangileridir?
3- Günümüzde haber dergisi bulunmamasının sebepleri nelerdir?

120

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Haber
dergiciliğimizin Haber
dergiciliğimizin Kazanım
okuyarak
ve
tarihsel gelişim sürecinin tarihsel gelişim sürecinin araştırılarak geliştirilecektir.
nasıl ilerlediği
nasıl
ilerlediğinin
anlaşılması
1980
sonrası
haber 1980
sonrası
haber Kazanım
okuyarak
ve
dergiciliği
anlayışındaki dergiciliği
anlayışındaki araştırılarak geliştirilecektir.
değişimin nasıl olduğu
değişimin nasıl olduğunun
anlaşılması
Günümüzde
haber Günümüzde
haber Kazanım
okuyarak
ve
dergiciliğinin nasıl olduğu
dergiciliğinin
nasıl araştırılarak geliştirilecektir.
olduğunun anlaşılması
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Anahtar Kavramlar

Haber, dergicilik
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Giriş
1980 sonrası dönemde özellikle Nokta dergisinin getirdiği yeni habercilik anlayışıyla birlikte
haber dergiciliği alanında büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Günümüzde ise yayınlanmakta
olan yaygın bir haber dergisi bulunmamaktadır.
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6.1. Türkiye’de Haber Dergileri (Devamı)

NOKTA
Nokta dergisi 15 Şubat 1982 tarihinde yayım hayatına başlamıştır. Haftalık magazin dergisi
olarak çıkarılan dergi, 1983 yılında içeriğini değiştirmiş ve hayatına haber dergisi olarak
devam etmiştir. Sahibi Ercan Arıklı, genel yayın yönetmeni ise Yalçın Pekşen’dir.
Derginin ilk sayısı 52 sayfadır. Reklamlara 7 sayfa yer ayrılmıştır. Derginin ilk sayısındaki
reklamlara bakıldığında, beş reklam giyim sektörüyle ilgilidir, bir yayınevi reklamı
bulunmaktadır. Dergi ilk sayısında Güneş gazetesinin doğuşunu anlatmakta, sinema ve müzik
dünyasının ünlü isimleriyle yapılan röportajlara yer vermektedir. Dergi Sinema, Edebiyat,
İnsanlar, Tv, Müzik, Tiyatro ve Kulis olarak bölümlere ayrılmıştır. Magazin dergisi olarak
çıktığı için fotoğrafların sayısı fazladır. Yalçın Pekşen “Nokta’yı koyma zamanı” başlığıyla
okuyucuya şunları söylemektedir:
“Türk okurunun (eğlenmek için dahi olsa) kaliteli yazılar okumasının zamanı hem gelmiş hem
geçmiştir. Kısacası Türk okuruna layık bir derginin çıkma zamanı, yani “Nokta”yı koyma
zamanı gelmiştir.”114
Dergi 1989 yılında Asil Nadir’e satılmış, 1991 yılında Impexbank’a devredilmiş ve Interpress
Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yayımlanmıştır. 115 Impexbank’ın
kapatılmasıyla dergi 1994’te Masum Türker’e satılmıştır. Dergide genel yayın yönetmenliği
yapmış olan isimler sırasıyla şöyledir: Yalçın Pekşen, Canan Barlas, Haluk Şahin, Arda
Uskan, Tuğrul Eryılmaz, Bülent Denli, Levent Çevik, Yazgülü Aldoğan. 116
Derginin genel yayın yönetmenliğini yapmış olan Haluk Şahin, dergide çalıştığı dönemle
ilgili olarak “Can Çekişen Bir Meslek Üzerine Son Notlar” kitabında şunları yazmıştır:
“Siyasi düzeyde yine demokrasi ve sosyal adaletten yanaydık, ancak Nokta yeni bir işlev de
edinmişti: sırtını askerlere dayamış olsa da Turgut Özal döneminde hızla değişmeye ve
çeşitlenmeye başlayan Türkiye’de haberin tanımını genişletmek, gündelik yaşamı ve farklı
hayat tarzlarını da periskopun kapsama alanına sokmak. Devlet ile ilişkilerde daha sivil bir
siyaset anlayışı, gündelik yaşamda özgürlüklerden yana tutum takınmak, bu paradigmanın bir
parçasıydı.”117
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Nokta dergisi haber dergiciliğine “kendi gündemimi kendim yaparım” anlayışını
getirmiştir. 118 Derginin ilk çalışanlarından gazeteci Yetkin İşcen, derginin ilk çıktığı
zamanlardaki olayları şöyle anlatmaktadır:
"İlk yıl 'Nokta', "Nokta ve İnsanlar' adlarıyla bocalamıştı dergimiz. Yalçın Pekşen zamanında
bir nevi 'People' olan dergi iyice magazinleşti. Klodfarer'deki izbe apartman dairesinden
Gelişim Yayınları'nın Levent'teki muhteşem binasına geçtik. Yönetimi devralan Yazgülü
Aldoğan ve Tuğrul Eryılmaz, Nokta'yı bir cins 'Yankı' havasına sokmakta gecikmemişti.
Ardından derginin yayın yönetmenliğini üstlenen Haluk Şahin'le birlikte bu kez "Newsweek"
tarzı denenmeye başlandı. Olaya tiraj açısından baktığınızda gelenin gideni arattığı
söylenebilirdi. O sayı 15 bin sattıysa bayram yaşanıyordu ertesi hafta. Herkes çok ciddiydi;
çok önemli işler (!) yapılıyordu dergide; bütün yazılar birer doktora tezi olabilirdi (!), oku oku
bitmiyordu, dolu dolu (!) bir dergiydi Nokta... Ama önemli bir kusuru vardı, satmıyordu... 15
bin tiraj ve alınan iki üç ilan kimseyi kurtarmıyordu. Hele hele Ercan Arıklı'yı hiç. Nokta'nın
maliyetini Erkekçe ve Kadınca'nın sırtına yüklemişti Gelişim Yayınları. Sürekli zarar
ediyordu. İşte, Ercan Arıklı'nın iyi bir 'dergici' olduğunu gösterdiği an, bu kopma noktasında
belirdi. Arıklı, ani ve radikal bir hamleyle derginin yönetimine el koydu. Kimi önemli isimler
terk ettiler Gelişim Yayınları'nı. Onların yerini hiç tanınmadık, bilinmedik genç ve yeni
isimler doldurmaya başladı. Sonrasını biliyorsunuz... "İşkenceci Polisin İtirafları" haberiyle
120 bin satışı bile gördü Nokta. Üstelik, Özal döneminin apolitize ettiği 1984-90 arasında...
Solcuydu, demokrattı, bir aralar sosyal demokrat bile oldu... Hâlâ da öyle sayılır Nokta; hâlâ
da saygın bir dergidir."
Ayşenur Arslan, dergide çalıştığı dönem hakkında şunları söylemektedir: "Nokta'nın bana
tiyatro sahnesini hatırlatan mutfağı, neredeyse figüranı olmayan bir sahneydi. Birbirinden
güçlü, her fırsatta çatışan kişiliklerle, beyin fırtınası deyimi, sanki orası için yaratılmıştı.”
Dergi ciddi siyasal ve toplumsal olayları gündeme getiren ve kamuoyunu etkileyen bir haber
dergisi olmuştur. 25 yıl boyunca yayımlanan dergi, darbe günlüklerini yayımlamıştır. Darbe
günlüklerinin yayınlanmasının ardından dergide aramalar yapılmış, bilgisayarlarına el
konulmuştur. 2007 yılında sahibi Ayhan Durgun tarafından kapatılmıştır.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu, 13 Nisan 2007 tarihinde yaptığı açıklamada
yapılan aramalar hakkında şu ifadeleri kullanmıştır: “Nokta Dergisi'nin “darbe günlükleri” ile
ilgili haberi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bugün öğle saatlerinde mahkeme
kararıyla ve savcı nezaretinde güvenlik güçleri tarafından işyerinde düzenlenen operasyon,
Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün ne denli ağır baskı altında olduğunu bir kez daha
göstermektedir. Nokta Dergisi'ne düzenlenen operasyon hukuka aykırıdır. Bu operasyon,
gazetecilerin haber kaynağını açıklamama hakkının ihlal edilmesi anlamını taşımaktadır.”119
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YENİ GÜNDEM
Yeni Gündem 1 Mayıs 1984 tarihinde ilk sayısını çıkarmıştır. Dergi 1986 yılına kadar on beş
günlük periyotlarla çıkmıştır. Derginin sahibi İletişim Yayınları adına Zeki Türkkan, genel
yayın yönetmeni Murat Belge’dir. Derginin ilk sayısının kapağa “Orwell’i unutturmayanlar”
ve “Sağda ANAP tartışması” başlıkları atılmıştır. Derginin ilk sayısının fiyatı 150 lira, sayfa
sayısı 40’dır. Bir yayınevi reklamına yer verilmiştir. Yeni Gündem diğer dergilere kıyasla
ebat olarak daha büyüktür.
Dergi ilk sayısının son sayfasında “Çağrı” başlığı altında amacını şöyle açıklamıştır:
“Yeni Gündem’de, okuyucuya her sayıda yeni yeni haberler vermek yerine, haberlere konu
olan olayları tartışmayı deneyeceğiz. Geçip giden haberlerin kaynağındaki gerçek ya da
aldatmaca üzerinde insanlarımızı dosdoğru bilgilendirmenin, demokrasi mücadelesinin yeni
bir aşamasında olan ülkemizde daha geçerli, daha gerekli bir habercilik olduğuna
inanıyoruz.”120
Dergi ilk sayısında Ortadirek, YÖKrasi, İç Politika, Fırça, Dış Politika, Dünya’da, İktisat,
Kültür/Sanat, Edebiyat, Sinema başlıkları altında haberleri sınıflandırmıştır. İç politika
haberleri daha fazladır. Diğer dergilere göre haber başlıkları daha büyük puntolarla
yazılmıştır, fotoğrafların boyutu da daha büyüktür. Haberlerde fotoğrafların yanı sıra
karikatürlere de yer verilmiştir.
İlk sayıda yazan isimler Turhan Ilgaz, Murat Belge, Köksal Toptan, Sofu Tuğrul, Aydın
Köymen, Haluk Gerger, Jülide Ergüder, Bilsay Kuruç, Sabahattin Sakman, Kürşat Bumin,
Nejat Bayramoğlu, Fatih Özgüven’dir. “Askeri yönetimin aldığı tavırla toplumda potansiyel
olarak yarattığı, ama politik düzeyde gerçekleşmemiş parlamenter demokrasi platformunu
yayın düzeyinde oluşturma” çabasında olmuştur. 1987 Genel Seçimleri’nden sonra “kapitalist
yapılanma karşısında solun haberden kopmadan düşünce ve alternatif çözüm üretme çabasının
dergisi” olmayı amaçlamıştır. 3-9 Ocak 1988 tarihli 96. sayısıyla yayın hayatına son
vermiştir. 121
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HAFTAYA BAKIŞ
Haftaya bakış 19-25 Ekim 1986 tarihinde “Çağdaş Haber Dergisi” olarak yayımlanmıştır.
Önceleri Milliyet gazetesinin ücretsiz eki olarak Pazar günleri verilen dergi, daha sonra ayrı
bir dergi olarak yayımlanmıştır. İlk sayısında derginin Yankı Dergicilik, Gazetecilik ve
Matbaacılık Limited Şirketi tarafından Milliyet gazetesi için hazırlandığı bilgisi verilmiştir.
Derginin imtiyaz sahibi Aydın Doğan, genel yayın müdürü Mehmet Ali Kışlalı’dır. Derginin
yayın yeri Ankara’dır. İlk sayısı 40 sayfa yayınlanmıştır. Sadece son sayfasında müzik seti
reklamına yer verilmiştir.
İlk sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in fotoğrafı “Siyasi Affa Karşı
Değilim” başlığıyla verilmiştir. 122 Yine ilk sayıda “Başlarken” başlıklı yazıda “Time”ın
Türkiye temsilciliğini yapmanın sağladığı avantajlarla işe başladıklarını ve Batı’nın habercilik
kurallarına, gazetecilik kurallarına uyan bir dergi olacaklarını ifade etmişlerdir.
İlk sayısında haber merkezinde çalışan isimler künyede belirtilmiştir. Bu isimler: Jale Ersoy,
Ayla Ganioğlu, Muazzez Top, Funda Uzunyol, Deniz Dülgerler, Aslı Gürdal, Halide
Aliyazıcıoğlu, Fethiye Karabacak, Serpil Gogen, Murat Kışlalı, Ali Berat Meriç’tir.
Dergi İç Olaylar, Dış Olaylar, İşçi, İş Alemi, İnsanlar, Toplum, Ekonomi, Basın, Radyo-TV
ve Spor olarak kategorilere ayrılmıştır.
2000’E DOĞRU
4 Ocak 1987 tarihinde çıkarılan 2000’e Doğru haftalık haber ve yorum dergisidir. Sistem
Yayıncılık adına sahibi Kamil Arslantürkoğlu’dur. Dergi ilk sayısında “Laik devlet cihada
çağırıyor” başlığını atmıştır. Derginin ilk sayısının fiyatı 500 lira, sayfa sayısı 64’dür.
Derginin ilk sayısı incelendiğinde Kapak, İşçi-Sendika, Ekonomi, Dünya, Spor, Kültür Sanat,
Kitap, Etkinlikler, TV ve Bulmaca bölümlerine ayrılmıştır. Dergide başyazıları Doğu
Perinçek yazmaktadır. Yazar kadrosunda Cemal Süreya, Necati Cumalı ve Türker Alkan
bulunmaktadır.
Doğu ve Güneydoğu bölgesiyle ilgili haberleri nedeniyle Haziran 1990-Aralık 1990
döneminde kapatılmış, bu dönemde derginin ekibi Yüzyıl adında yeni bir yayın organı
çıkarmıştır. 123 Dergi yayımlandığı tarihten 1991 Mayısı’na kadar 30 kez toplatılmıştır. 124
Doğu Perinçek ve Ferit İlsever derginin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. 125 Dergi 21
Mart 1993 tarihine kadar yayımlanmış, Aydınlık gazetesinin günlük olarak çıkarılmasına
karar verilince yayım hayatına son verilmiştir.126
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AKİS
Akis 20-26 Nisan 1987 tarihinde Kurtul Altuğ tarafından “Haftalık Siyasi Aktüalite Dergisi”
olarak çıkarılmıştır. 60 sayfa olarak ilk sayısı yayınlanan derginin fiyatı 500 TL’dir. İlk
sayısında bir kıyafet, bir dergi, bir banka, bir sigara reklamına yer verilmiştir. İlk sayısının
kapağında Turgut Özal’ın fotoğrafı “Pahalı Bir Kalp Ameliyatının Perde Arkası” başlığıyla
verilmiştir.
İlk sayısında okuyucularına seslenen yayın koordinatörü Argun Berker, Metin Toker’in 1954
yılında çıkardığı Akis’in izleyicisi olduklarını şu sözlerle dile getirmiştir: “Elinizde
tuttuğunuz dergi, bundan 21 yıl önce misyonunu tamamladığı için kapanan ve üstat Metin
Toker’in Türk basınına bir politik ayna olarak sunduğu AKİS’in bir izleyicisidir. Doğal olarak
daha çağdaş, daha teknik üstünlüğe sahip yepyeni ve değişik bir izleyicisi…” 127
Derginin ikinci sayısında “yayın kurulu” kadrosunda şu isimler yer almıştır: Nimet Arzık,
İlhami Soysal, Tuncay Artun, Teoman Orberk, Erol Dallı, Mücap Ofluoğlu, Demirtaş
Ceyhun, Mustafa Şerif Onaran, Turhan Temuçin, Metin Çatan, Atilla Bartınlıoğlu,Ahmet
Kahraman, Nezihe Araz, Baki Özilhan.128
Dergi Gençlik, İçişleri, Dünyada Olup Bitenler, Kapak Konusu, Partiler, İşçi ve Sendika,
Toplum, Söyleşi, Sanat, Bilim ve Teknik, Bulmaca, Televizyon gibi bölümlere ayrılmıştır. 38.
sayısıyla yayım hayatına son vermiştir.
AKİS
Akis 26 Eylül- 2 Ekim 1993 tarihinde “Haftalık Siyasi Haber Dergisi” olarak çıkarılmıştır.
İmtiyaz sahibi M. Refik Öner, genel yönetmen Mehmet Ali Yula’dır. Fiyatı 20.000 TL olan
derginin ilk sayısı 84 sayfa olarak yayımlanmıştır. Reklamlara 9 sayfa ayırmıştır. İki banka,
bir mağaza, bir telefon, bir mobilya, bir turizm şirketi, bir hastane, bir dekorasyon, bir finansal
kiralama reklamı bulunmaktadır.
Derginin haber merkezinde çalışan isimler şöyle sıralanmaktadır: A. Baki Koşar, Can Çevik,
Elif Dağlayan, Esra Aysan, Gökhan Özaçıkgöz, Hakan Gülbüz, Hakan Kumuk, Haluk
Müftüoğulları, Hande Öngören, Lamia Torunlu, Saime Dik, Şengün Kılıç.129
AYDINLIK
Aydınlık dergisi adını, Haziran 1921’de Şefik Hüsnü’nün önderliğinde yayım hayatına
başlayan bir dergiden almıştır. 130
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Aydınlık dergisi Kasım 1968’de “Aydınlık Sosyalist Dergi” adıyla yayımlanmaya başlamıştır.
Derginin ilk sayısının kapağında “Dünya Türkiye ve Devrimci Mücadele”, “Gençlik Üzerine
Yazılar”, “Türkiye’de İşçi Hareketi” “Çekoslovakya’da Sosyalizm ve Karşı Devrim”
başlıkları kullanılmıştır. Derginin sahibi kurucular adına Münir Aktolga’dır. Sorumlu yazı
işleri müdürü Vahap Erdoğdu’dur.
Derginin ilk sayısının sayfa sayısı 90, fiyatı 5 Liradır. Dergide hiç fotoğrafa yer verilmemiş,
reklamlara ise 2,5 sayfa yer ayrılmıştır. İçerisinde iki yayınevi, iki dergi ve bir haftalık gazete
reklamı bulunmaktadır. Dergi “Aydınlık Görüşlerini Açıklıyor” ve “Aydınlık’ta Dünya ve
Türkiye” bölümlerine ayrılmıştır.
Milli Demokratik Devrim düşüncesini savunan derginin kurucuları; Vahap Erdoğdu, Doğu
Perinçek, Erdoğan Güçbilmez, Gün Zileli, Seyhan Erdoğdu, Şahin Alpay ve Münir
Aktolga’dır. Daha sonra Atıl Ant ve Cengiz Çandar ve Ömer Özerturgut’ta bu ekipte yer
almıştır. Ocak 1970’te Aydınlık’ın 15. sayısı matbaada iken dergi ikiye bölünmüştür. Yazı
Kurulu tarafından hazırlanan derginin ilk forması değiştirilmiş, kapağına “Proleter Devrimci”
ibaresi eklenmiştir. “Proleter Devrimci Aydınlık 1-15” bu şekilde oluşmuştur.. Proleter
Devrimci Aydınlık’ın ilk Yazı Kurulu Doğu Perinçek, Erdoğan Güçbilmez, Şahin Alpay,
Ömer Özerturgut, Gün Zileli, Cengiz Çandar ve Atıl Ant’tan oluşmuş, daha sonra Hasan
Yalçın, Halil Berktay, Ferit İlsever, Cüneyt Akalın katılmıştır.131
Ulusalcı çizgide yayın yapmış dergi haber ve yorum ağırlıklıdır. Dergide özellikle İşçi
Partisi, ulusalcılık, ulusal bağımsızlık, Türkçenin korunması konuları vurgulanmış, haberler
de bu çerçevede verilmiştir.
Aydınlık dergisine ilk operasyon 21 Mart 2008'de yapılmıştır. Doğu Perinçek, İlhan Selçuk,
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Ferit İlsever, Serhan Bolluk, Adnan Akfırat, İbrahim Benli'nin
de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştır.132
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında,
Talat’ın başbakan olduğu 2004 yılında yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesinin dergide
yayınlanması üzerine soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında derginin genel yayın
yönetmeni Deniz Yıldırım gözaltına alınmış133 daha sonra tutuklanmıştır.
Derginin 18 Ekim 2009 tarihli 1161. Sayısının kapağında “Erdoğan Ve Talat’ın Karanlık
Telefon Görüşmesi” manşeti atılmıştır. 19 Ekim 2009 tarihinde dergide arama yapılmıştır. 19
Ağustos 2011 tarihinde dergide tekrar arama yapılmış, derginin bazı çalışanları gözaltına
alınmıştır.
Dergi 6 Aralık 2009 tarihli 1168. sayısında yer alan 'Vatanı savunmak suç, bölücülük ve
casusluk serbest, Türk ordusuna tasfiye harekatı' başlıklı yazının tamamı ve içeriğindeki
'Beşiktaş Terör Örgütü İşlevsel Şema' nedeniyle, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bir
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ay süreyle kapatılmış, söz konusu sayının tüm nüshalarına el konularak dağıtımı ve satışı
yasaklanmıştır.134
Dergi 13 Şubat 2011 tarihinde son sayısını çıkarmıştır. 1 Mart 2011 tarihinden itibaren de
gazete olarak yayınlanmaktadır.
NEWSWEEK
Newsweek, Türkiye’de 2 Kasım 2008 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. Derginin sahibi
Turgay Ciner, yayın yeri ise İstanbul’dur. Derginin ilk sayısı 100 sayfa, fiyatı 2.5 TL’dir. İlk
sayısında reklamlara 12 sayfa ayrılmıştır. İçerisinde üç saat, bir bilgisayar programı, bir şirket,
bir hava taşımacılığı, bir banka kartı, bir hava yolu taşımacılığı kartı reklamı bulunmaktadır.
Derginin ilk sayısının manşeti “Tarihin Başlangıcı (Krizle Şekillenen Dünyadan Türkiye’ye
Davet)”tir. Dergi Dünya, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Teknoloji ve Sanat olarak bölümlere
ayrılmıştır. Derginin editörlüğünü Selçuk Tepeli yapmıştır. Selçuk Tepeli derginin ilk
sayısında okurlara şöyle seslenmiştir:
“Newsweek Türkiye, 190 ülkede 25 milyona yakın okura sahip 75 yıllık Newsweek
kurumunun tüm editoryal ve teknik imkanlarından yararlanan –ve buna katkıda bulunan,karşılıklı geniş işbirliği, haber ve fikir alışverişi içinde çalışan, ama Türkiye’nin hazırladığı
bir dergidir. Uluslararası bir teknoloji ve tecrübeyle Türkiye’yi dünyaya, dünyayı Türkiye’ye
anlatmayı amaçlar.”135
Yenal Bilgici ilk sayısında “Dünya Bu Kapağın Altında” başlıklı yazısında Newsweek
dergisiyle ilgili olarak şu bilgileri vermiştir:
“Newsweek bugün dünyanın dört bir tarafında 190 ülkede okunan; İngilizce (ABD, Avrupa,
Asya ve Güney Amerika olmak üzere dört farklı edisyon) dışında İspanyolca, Çince, Japonca,
Korece, Arapça, Rusça, Lehçe ve nihayet okuduğunuz üzere Türkçe edisyonları da olan bir
yayıncılık fenomeni. Adeta dünyanın yerel dergisi… 75 yıldır tarihe tanıklık eden, sormaya
çekinilen soruları yüksek sesle dile getirmekten yüksünmeyen, hata yaptığında da kabul
etmeyi bilen dergi…”136
Dergide farklı ülkelerden gazetecilerin haberleri bulunmaktadır. Diğer haber dergilerine göre
dış haberlere fazlasıyla yer vermektedir. Dergi farklı sayfa tasarımları sunmakta, verdiği
haberlerde harita ve tablo kullanmaktadır. Sayfanın tümünü kaplayan fotoğraflar görsel bir
zenginlik sunmaktadır. Dergi 2-9 Ocak 2011 tarihinde son sayısını çıkarmıştır.
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TEMPO
Tempo dergisi ilk sayısını 6-12 Aralık 1987 tarihinde yayımlamıştır. Derginin sahibi Sedat
Simavi, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Y. Yılmaz’dır. Dergi 84 sayfadır. Reklamlara 18
sayfa ayrılmıştır. İçerisinde iki araba, bir şampuan, bir içecek, dört giyim markası, bir sigara,
bir musluk markası, bir seramik döşeme, bir yiyecek, bir alışveriş mekanı, bir pastane, bir
hediyelik aksesuar satış merkezi, bir inşaat şirketi reklamı bulunmaktadır. İlk sayısının fiyatı
1000 TL’dir. Dergide haberin yanı sıra spor ve magazine de yer verilmiştir. İki sayfayı
kaplayan fotoğraflar dergide fazladır.
Derginin ilk sayısında Mehmet Y. Yılmaz Tempo için şunları yazmıştır:
“Tempo, kelimenin tam anlamıyla “çağdaş” bir haber dergisi. Yaşadığımız haftanın ve
yaşayacağımız günlerin getireceği olayları, haberleri, tarafsızlık çizgisinden bir an için olsun
sapmadan
Tempo, Ercan Arıklı’nın “ne kadar marjinal kesimlerle ilgilenirseniz, o kadar daha fazla
satarsınız” anlayışıyla yayın hayatına başlamıştır. 1991 yılında derginin boyutu büyütülmüş,
sayfa sayısı arttırılmıştır. 137
Derginin “Haftalık haber dergisi” sloganı, 1992 yılında “Yaşadığımız çağın temposu”
olmuştur.138
Doğan grubuna ait olan dergi yayın politikasını değiştirmiş; kendisini sadece haber dergisi
değil, yaşam rehberi olarak tanımlamıştır. Bu değişimi şöyle ifade etmektedir:
“Tempo, 24 yıllık haber dergisi Tempo tepeden tırnağa yenilendi. Artık sadece bir haber
dergisi değil, aynı zamanda yaşam rehberi.‘Dünü Unutma Günü Yaşa’ sloganıyla yola çıkan
Tempo artık aylık. Derginin yazar kadrosu uluslararası standartlarda. Dünyanın en ünlü
entelektüellerinden Umberto Eco, popüler filozof Alaın de Botton, ünlü şef Carlo Bernardini,
Türkiye’nin önde gelen aydınlarından Murat Belge her ay yazılarıyla Tempo’da. Dergide üç
özel bölüm var. Carpe Dıem, popüler kültür takvimi sunuyor. Cream, okurları Türkiye’den ve
dünyadan jet-set partilere götürüyor. Cabaret’de ise gündem eğlenceli yaklaşımla ele
alınıyor.”139 Dergi yayınına aylık olarak devam etmektedir.
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AKSİYON
Aksiyon dergisi 1994 yılında yayımlanmaya başlanan haftalık haber dergisidir. Feza
Gazetecilik adına imtiyaz sahibi Ali Akbulut, Genel Yayın yönetmeni Bülent Korucu’dur.
Yayın yeri İstanbul’dur. Derginin 12-18 Mart 2012 tarihli sayısının fiyatı 2.5 TL, sayfa sayısı
82’dir. Reklamlara ayrılan sayfa sayısı ise 12’dir. İçerisinde bir motosiklet, bir kozmetik
markası, bir telefon hattı, bir daire, bir alışveriş merkezi, beş kitap, bir yatak markası, bir
akıllı tahta, bir banka, bir internet sitesi reklamı bulunmaktadır.
Dergideki haberler içindekiler kısmında Kara Kutu, Dosyalar, Ekonomi, Kültür-Sanat olarak
sınıflandırılmış, öne çıkarılmak istenen haberler sayfa sayıları ve kısa haber özetleriyle ikinci
ve üçüncü sayfada verilmiştir. Derginin son sayfaları Kitaplık, Teknoloji, Bulmaca gibi
belirli konulara ayrılmıştır. Köşe yazılarının oranı haberlere göre azdır.
Derginin 12-18 Mart 2012 tarihli sayısında yazmış olan yazarlar şunlardır: Ahmet Turan
Alkan, Ahmet Taşgetiren, Savaş Genç, Ali Bayramoğlu, Adem Güneş, Melda Bekcan, Nedim
Hazar. Dergi bu sayısında kapağında “Kapanmayan Yara Halepçe” başlığını kullanmıştır.
Dergi muhafazakar bir kimliğe sahiptir. Derginin içeriği incelendiğinde, siyasi haberler
ağırlıklıdır, ekonomi ve dış politikaya daha az yer verilmiştir. Aksiyon dergisinin 500.
sayısında Osman İridağ, derginin yayın hayatına başladığı zamanda ortaya koydukları hedefi
şöyle açıklamaktadır:
“1990'lı yıllar klasik anlamda sağ ve sol tanımının bittiği dönemdi aynı zamanda. Aksiyon'un
yayın hayatına başladığı döneme kadar Türkiye'de gazetecilik alanında olduğu gibi
dergicilikte de daha çok sol görüşün hakimiyeti vardı. Tırnak içinde ifade etmek gerekirse
sağcılardan iyi yazar, gazeteci ve yayıncı olmayacağı fikri hakimdi. Aksiyon "sağ"da yayın
yapacak ama klasik sağ anlayışın dışına çıkacaktı. Başlangıçta ortaya koyduğumuz hedefi
böyle özetlemek mümkün.”
Mehmet Yılmaz Aksiyon Dergisi’nin genel yayın yönetmeni olduğu dönemde Aksiyon
dergisinin diğer haber dergilerinden farkını şöyle anlatmaktadır:
“Tiraj için kadın unsurları kullanmıyor. Manevi değerlere saygılı yayın politikası sürdürüyor.
Toplumun iç dinamiklerini analiz etmeye çalışıyor. Hayatın sadece Etiler-Levent hattından
hatta İstanbul'dan ibaret olmadığını, hatta Türkiye'den ibaret olmadığı, dünyadaki bütün
insanları ilgilendiren insan unsurlu toplum unsurlu haberleri ön planda tutmaya çalışıyor.
Siyasi konjonktüre göre hareket etmiyoruz.”
Osman İridağ da, popüler haber dergiciliği anlayışından farklı bir yol izlediklerini şu şekilde
ifade etmektedir:
“O dönemde yayın yapan dergilerin aksine kapak kızı anlayışını değiştirdik. Aksiyon ilk
yayımlandığı günden itibaren konulu kapak yapmayı tercih etti. Diğerleri gibi kadın istismarı
yapmak yerine kapak konusuyla ilgili fotoğraf, grafik ya da illüstrasyon kullandı. Aksiyon, ne
magazini yok saydı ne ekonomik konuları. Spor, sağlık, siyaset, aktüalite, dış haberler yani
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insan yaşamına bakan bütün yönler dergi sayfalarında yer aldı. Ama hepsinde de başrolde
haber vardı.”140
Ekrem Dumanlı da Aksiyon dergisini diğer dergilerden ayırdığını yazısında şu şekilde
açıklamıştır:
“Aksiyon dergisinin yeri başka. Yıllardır habercilikten taviz vermeyen belki tek dergi
Aksiyon. Ülkemizde cesaret edilemeyen bir yol deniyor dergi: Araştırmacı gazetecilik. Türk
okuru hakkındaki hiçbir önyargıya aldırmıyor. Mesela denir ki `haber metinleri uzun
olmamalı, millet böyle derinlemesine yazılanları okumuyor.` Aksiyon, senelerdir bu tür
önyargılara karşı mücadele ediyor. Dergide 5 bin vuruşluk `kısa haberler`den 40 bin vuruşluk
dosyalara kadar pek çok okuma metni bulmak mümkün...”
GERÇEK HAYAT
Gerçek Hayat dergisi 30 Ekim 2000 tarihinde "Filistin'de şafak söküyor" manşetiyle ilk
sayısını yayımlamıştır. Dergi Hakan Albayrak, Gökhan Özcan ve Levent Gültekin tarafından
kurulmuştur. Gerçek Hayat'ın temellerini atan Levent Gültekin derginin başlangıcıyla ilgili
olarak “Memlekette 28 Şubat travması hâkimdi ve biz bunun yarattığı umutsuzluk havasını
dağıtacak şık bir iş yapmak istiyorduk" demektedir.141
Derginin 500. Sayısı yayınlandığı sırada Genel Yayın Yönetmeni olan Ali Adakoğlu, derginin
ilk sayısından itibaren gelişimini şöyle değerlendirmektedir:
"Gerçek Hayat prensibine göre ‘Türkiye bizim değil, hepimizin.’ Yani bu ülkedeki bütün
farklılıkları, zenginliğimiz olarak kabul ediyor ve çatışma ortamının beraber yaşama
arzumuzu, dolayısıyla da can damarlarımızı keseceğini hiçbir zaman unutmuyoruz. Aslına
bakarsanız Gerçek Hayat 10 yıldır "Ümmet Açılımı"nı savunuyor ve refahın bu açılım
ruhuyla yakalanabileceğini haykırıyor." 142
Derginin yazarlarından İsmail Kılıçarslan’a göre Gerçek Hayat, ‘genç, entelektüel, İslamcı'
kesimin sözcüsü, temsilcisi, hem öğreteni hem öğreneni olmuştur. 143
Derginin imtiyaz sahibi Ali Adakoğlu, genel yayın yönetmeni Ali Ayçil’dir. Derginin 19 Mart
2012 tarihli sayısı incelendiğinde şunlar göze çarpmaktadır: Dergi “Gerçeğe sadakat
şerefimizdir” sloganıyla çıkmaktadır. Diğer dergilerden farklı olarak tabloid boyda, saman
kağıda basılmaktadır. Derginin sayfa sayısı 40, fiyatı 3 TL’dir. Reklamlara 4 sayfa yer
ayrılan derginin içerisinde bir kısa film yarışması, bir eşarp, bir internet sitesi, bir televizyon
kanalı, bir kitap reklamı bulunmaktadır. Dergi haftalık olarak Pazartesi günleri satışa
sunulmaktadır. Dergi bu sayısının kapağında “Adem Özköse ve Hamit Coşkun Kaybolan
Suriye’yi Buldu” başlığını kullanmıştır.
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Derginin yazarları şu isimlerdir: Ahmet Murat, Ümmühan Atak, Hüsrev Hatemi, Mustafa
Hacımustafaoğulları, Ali Ayçil, Suavi Kemal, İsmail Erdoğan.
Dergi Manzara, Kapak, Gündem, Makale, Yorum, Sorgu Odası, Dünya, Doğu Postası,
Üçüncü Sayfa, Deneme, Alıntı, İslam Dünyası, Kitap, Söyleşi, Aktüel, Teneffüs, Dergi,
Çeviri, Kültür Sanat sayfalarında oluşmaktadır.
YENİ AKTÜEL
Aktüel, yayım hayatına 11 Temmuz 1991 yılında başlamıştır.144 Aktüel’i Ercan Arıklı, Dinç
Bilgin’le çıkarmıştır. 145 Dergi ilk çıkarıldığında Sabah Grubu’na bağlıdır, genel yönetmeni
Mehmet Y. Yılmaz’dır.
Alper Görmüş, Yeni Aktüel dergisinin 20. yıla özel çıkan sayısında dergiyi şöyle
nitelendirmiştir: “Aktüel, bu ülke medyasının ‘ana akım’ında yer alıp da gerçekten ‘sivil’
(devlet alanının dışında) kalabilmiş yayın organıydı. Aktüel, gazetecinin dilinin devletin
diliyle aynı olamayacağına inanan ve bunu uygulayan bir dergi oldu hep.”146
Önceleri adı sadece Aktüel olan dergi daha sonra Yeni Aktüel adını almıştır. Turkuvaz Medya
grubuna ait olan derginin imtiyaz sahibi Ahmet Çalık’tır. Genel yayın yönetmeni Hakan
Turpçu’dur. Yayın yeri İstanbul olan derginin fiyatı 3.5 TL’dir.1-14 Mart 2012 tarihli
sayısının sayfa sayısı 108’dir. Dergide 12 sayfa reklam yer almaktadır. Bir yatak markası, bir
kısa film festivali, iki içecek, bir internet paketi, bir telefon hattı, bir daire, üç internet sitesi,
bir alışveriş mekanı, bir araba reklamı bulunmaktadır. Yeni Aktüel on beş günlük periyotlarla
çıkmaktadır.
Derginin 1-14 Mart 2012 sayısı incelendiğinde, derginin içindekiler sayfasında, bazı yazılar
sayfa numaralarıyla belirtilerek ön plana çıkarılmıştır. Kapağında içinde yer alan haberlerin
kısa özetleri verilmiştir.
Aktüel, daha fazla ve kaliteli fotoğraflara yer vermektedir. “Küreden kareye” bölümünde
farklı ajanslardan alınan fotoğraflar sunulmaktadır. Fotoğrafların boyutları da bazı haberlerde
tüm sayfayı kaplamaktadır. Haber açısından incelendiğinde haber sayısı ve çeşitliliği de
fazladır. Haber başlıkları da ilgi çekicidir.

6.3. HABER DERGİLERİNİN TİRAJI
Dergi Pazarlama Planlama A.Ş. (DPP) tarafından 30 Temmuz 2009’da açıklanan 2009 yılının
29. haftası olan 12-18 Temmuz 2009 dönemi haftalık yayın satışları raporuna göre haber
dergilerinin tirajı şöyledir: 147
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Aksiyon 41,999, Yeni Aktüel 8,849, Newsweek Türkiye 6,380, Aydınlık 4,595, Gerçek Hayat
1,316.

6.4. DERGİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
İlk yayınlanan haber dergilerine bakıldığında, özel koşullara bağlı olarak ortaya çıktıkları, bu
koşullar sona erince de kurumlaşamadıkları için eriyip gittikleri görülür. Akis ile Kim en
parlak günlerini Demokrat Parti baskısına karşı muhalefet yaparken yaşamışlardır. Ortam 12
Mart’a muhalefet yaparken yükselmiştir. Her üç dergi de, sansüre daha açık olan günlük
gazetelerin veremediklerini vererek dikkat çekmiş; ancak siyasal koşullar rahatlayıp günlük
gazeteler normal haberciliğe başlayınca ortadan kalkmışlardır.148
Politik duyarlılığı yüksek ya da fazlaca politize olmuş bir toplum olduğumuz iddia edilmekle
birlikte, siyasal içerikli haber ve yorum dergilerinin oranı çok düşüktür. Dergilerin konularına
göre dağılımına bakıldığında, siyasal-haber dergilerinin oranı tüm dergilere göre 1923 yılında
yüzde 5, 1943 yılında yüzde 9, 1953 yılında yüzde 3, 1963 yılında yüzde 4’tür.149
Dergiler zaman içinde siyasi gelişmeler, basın sektörünün ekonomik yönünün ön plana
çıkması gibi nedenlerle değişmiş, içerik magazinleşmiş, “soft news” olarak adlandırılan
haberleri vermeye başlamıştır.
Günümüz dergilerinde öncelikli hedef satışı arttırmak olduğu için buralarda habercilik ikinci
plana itilmiştir. Haber verme işlevi yerini eğlendirme işlevine bırakmıştır. Medyada basın dışı
sermayenin etkin hale gelmesi de bunda etkili olmuştur. Reklam sektörünün gelirler
üzerindeki payı satışın arttırılmasını birincil amaç haline getirmiştir.
Haber dergileri, o hafta içinde diğer kitle iletişim araçlarındaki haberleri kendine göre
hazırlayıp sunmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Taze habercilik yapmaları imkanı hemen
hemen hiç kalmamıştır. Haber kaynağı olarak dışa bağımlı bir dergi de sadece habercilikle
ayakta kalamamaktadır. Dergiler hız bakımından diğer kitle iletişim araçlarının gerisinde
kaldıklarından, yapmaları gereken, habercilik anlayışını değiştirmek, tazelikten çok derinliğe
öncelik vermektir. 150

6.5. SONUÇ
Türkiye’de haber dergiciliğinin geçmişi çok eski değildir. 1954 yılında Akis’le başlayan
haber dergiciliği günümüzde Aksiyon, Gerçek Hayat ve Yeni Aktüel ile devam etmektedir.
Günümüz haber dergileri eski dergilerle kıyaslandığında pek çok değişimin olduğu
gözlenebilir. Eski haber dergileri incelendiğinde daha ciddi içeriğe sahip haberler verdikleri
görülür. Eski haber dergileri sadece siyasi ve ekonomik haberler değil, kültür, basın, kitap,
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spor, tıp, kadın gibi konularda da haberler vermektedirler. Haber içeriğinde de çeşitlilik söz
konusudur. Günümüz dergilerine göre çok yazılı, az fotoğraflı olarak nitelendirilebilirler.
Dergideki fotoğraflar, günümüz haber dergileriyle kıyaslandığında, daha az sayıdadır.
Fotoğrafların sayfada kapladıkları alan da günümüz dergileriyle karşılaştırıldığında daha
küçüktür. Görsellik, zamanın teknolojik koşulları da dikkate alındığında, haber içeriğiyle bir
bütün olarak değil, ikincil planda sunulmaktadır.
Teknolojik gelişmeler de dergilerin dönüşüme uğramasında etkili olmuştur. Farklı sayfa
tasarımları, görselliğin ön plana çıkması günümüz dergilerinde satışı arttıran bir unsurdur.
Dergiler arasındaki en önemli fark, günümüz dergilerinin depolitizasyon sürecinin etkisinden
kurtulamadıklarıdır. Siyasi haberler azdır. Belli bir ideolojinin savunuculuğunu yapan
dergilerde siyasi haberlere diğerlerine göre daha fazla yer verilmektedir. Haber dergileri artık
kendilerini aktüalite adı altında satmaktadırlar. İçerikleri de haber vermekten çok, belli bir
yaşam tarzını aktarmaktır. Günümüz dergileri ticari kaygılar taşıdıklarından daha fazla reklam
almaktadır. Sayfaların çoğunda tüm sayfayı kaplamış reklamlar bulunmaktadır.
İlk dergiler siyasi yaşama yön verdikleri için Türk Basını için önemlidir. Günümüz
dergilerinde ise aynı özellik görülmemektedir. İlk dergiler dönemleri hakkında ciddi bilgiler
verdikleri için tarihi bir belge niteliği de taşımaktadırlar.
Dergi okuma alışkanlığının olmadığından şikayet edilmekle birlikte, dergilerin içeriklerinin
bu okuma alışkanlığına etkisinin sorgulanması gerekmektedir. İçerik olarak magazinleşen,
önemli siyasi, ekonomik ve toplumsal olayları gündemine taşımayan, toplumun belli bir
kesiminin yaşam tarzını sunan dergiler talep görmemektedir. Dergilerin gündemlerini daha
ayrıntılı ele almaları, görsellikten çok içeriğe önem vermeleri daha yararlı olacaktır.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

1980’li yıllardan günümüze kadar yayınlanmış olan haber dergileri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) 15 Şubat 1982 tarihinde yayım hayatına başlayan ve haftalık magazin dergisi olarak
çıkarılan dergi hangisidir?
a) Nokta
b) Yeni Gündem
c) Haftaya Bakış
d) Akis
e) Aydınlık
2) 1 Mayıs 1984 tarihinde ilk sayısını çıkaran ve 1986 yılına kadar on beş günlük
periyotlarla çıkartılan dergi hangisidir?
a) Aydınlık
b) Akis
c) Yeni Gündem
d) Nokta
e) Haftaya Bakış
3) 4 Ocak 1987 tarihinde çıkarılan haftalık haber ve yorum dergisi hangisidir?
a) Newsweek
b) 2000’e doğru
c) Aksiyon
d) Tempo
e) Gerçek Hayat
4) “Yayım hayatına 11 Temmuz 1991 yılında başlamıştır. Dergi ilk çıkarıldığında Sabah
Grubu’na bağlıdır, genel yönetmeni Mehmet Y. Yılmaz’dır.”
Yukarıda adı geçen dergi hangisidir?
a) Gerçek Hayat
b) Akis
c) Aksiyon
d) Tempo
e) Yeni Aktüel
5) “Derginin ilk sayısının manşeti “Tarihin Başlangıcı (Krizle Şekillenen Dünyadan
Türkiye’ye Davet)”tir. Dergi Dünya, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Teknoloji ve Sanat
olarak bölümlere ayrılmıştır.”
Yukarıda adı geçen dergi hangisidir?
a) Aksiyon
b) Tempo
c) Newsweek
d) Yeni Aktüel
e) Haftaya Bakış
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış
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6) Aydınlık dergisi adını, Haziran 1921’de Şefik Hüsnü’nün önderliğinde yayım hayatına
başlayan bir dergiden almıştır.
( D)
(
)
7) Akis 26 Eylül- 2 Ekim 1998 tarihinde “Haftalık Siyasi Haber Dergisi” olarak
çıkarılmıştır.
( )
( Y
)
8) 4 Ocak 1987 tarihinde çıkarılan 2000’e Doğru haftalık kültür ve sanat dergisidir.
(
)
(Y
)
9) Haftaya Bakış 19-25 Ekim 1986 tarihinde “Çağdaş Haber Dergisi” olarak
yayımlanmıştır.
(D ) (
)
10) Yeni Gündem 1 Mayıs 1984 tarihinde ilk sayısını çıkarmıştır. Dergi 1986 yılına kadar
on beş günlük periyotlarla çıkmıştır.
(D ) (
)
Cevaplar
1-A
2-C
3-B
4-E
5-C
6-Doğru
7-Yanlış
8-Yanlış
9-Doğru
10-Doğru
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7. TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR-SANAT DERGİCİLİĞİNİN TARİHSEL
GELİŞİM SÜRECİ BAĞLAMINDA MİLLİYET SANAT DERGİSİ
ÖRNEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Kültür-Sanatın tanımı
7.2. Kültür Sanat dergiciliğinin tarihsel gelişimi
7.3.Milliyet Sanat Degisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Kültür nedir?
2- Sanat nedir?
3- Kültür Sanat dergisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kültür ve Sanatın tanımının Kültür ve Sanatın tanımının Kazanım
okuyarak
ve
ne olduğu
ne olduğunun anlaşılması
araştırılarak geliştirilecektir.
Kültür
ve
dergiciliğinin
gelişim süreci

Milliyet
özelliği

Sanat

Sanat Kültür
ve
Sanat Kazanım
okuyarak
ve
tarihsel dergiciliğinin
tarihsel araştırılarak geliştirilecektir.
gelişim
sürecinin
nasıl
olduğunun anlaşılması
dergisinin Milliyet Sanat dergisinin Kazanım
okuyarak
ve
özelliğinin ne olduğunun araştırılarak geliştirilecektir.
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar

Kültür, Sanat, Dergicilik, Milliyet Sanat
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Giriş
Ceyda Ilgaz BÜYÜKBAYKAL*
Toplumsal yaşamın ürünü olan sanatın amacı insanların duygu, düşünce ve heyecanlarını
biçimlendirmek ve başkalarına ulaştırmaktır. Bir bakıma insan duygularının aktarımıdır.
İnsanoğlu sanat yoluyla kendini ifade eder, bir anlamda diğer insanlarla iletişim kurar. Sanat
yapıtları belli bir varlığı anlatır, belli olayları simgeler. İnsanla doğadaki nesnel gerçekler
arasındaki estetik ilişki olarak da nitelendirebileceğimiz sanatın insanlığın başlangıcından beri
var olduğu bir gerçektir. Sanat, toplumdaki bireylerin birbirleriyle iletişim kurma araçlarından
en çeşitli ve en yaratıcı olanıdır. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Batı tarzı sanatla
tanışan Türk toplumu sanat yazılarıyla da tanışır. İlk olarak edebiyat dergilerinde,
sanat sergileri ve önemli ressamların yapıtları ile ilgili yazılar çıkarken, sanatçı
kitlesindeki ve sanatsever sayısındaki artışla sanat dergiciliği doğmaya başlar. Sanat
dergiciliğinin günümüz örneklerinden Milliyet Sanat Dergisi, sinema, plastik sanatlar,
sahne sanatları, müzik, edebiyat, tiyatro, mimari, arkeoloji de dâhil olmak üzere sanatın her
dalının yanı sıra kültür ve popüler kültür konularına eşit yer ve önem vererek 40 senedir
tarafsız bir bakış açısıyla sanat gazeteciliği yapmaktadır. Bu çalışmada kültür-sanat
dergiciliğinin tarihsel gelişim sürecinden söz edilerek, Milliyet Sanat Dergisi’nin bu alandaki
yeri ve önemi vurgulanacaktır.

*

Yrd. Doç. Dr., İ.Ü. İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
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Sanat Kavramı
Sanat “Birçok alanı, akımı, müzesi, sergi salonu, uygulayıcısı olan bir sosyal kurumdur.
Sanatın ne olduğu konusu çağlara, toplumlara ve sanat alanına göre bazı değişiklikler
göstermektedir. Günümüzde sanat, yaygın olarak, her ne kadar görsel sanatlar için kullanılsa
da, kavram yüzyıllar boyunca sürekli olarak değişti. İlk zamanlar, çok geniş olarak insanın
tüm yaratıcı davranışlarının tanımlamak için kullanıldı; muhtemelen insanın üreme ve hayatta
kalma gibi eylemlerini de içeriyordu…Sanat teriminin İngilizce karşılığı ‘art’ terimidir. ‘Art’
Latince bir terim olan ve ‘düzenleme’ ya da ‘düzenlemek’ anlamına gelen ‘ars’ teriminden
gelir. Bu, sanatın en temel, evrensel tanımlarından biridir.151
“Genelde sanatın dayandığı temel nokta, form ve norm ya da cisim ve anlam arasındaki
ilişkiyi kurmaktır. Tanımlama ile formlar, tarihsel süreç içinde belli anlam ve çağrışımlarla
donanırlar, böylelikle normlara dönüşürler. Katılaşmış, kristalleşmiş sosyal örüntüler içinde
‘kendi gerçekliğinden’ ve yaşamsal pratiklerin durumsallıklarından uzak bir ‘model’ haline
gelirler. Oysa sanat, her kültür öğesi gibi toplumla iç içe devinir ve bir bakıma her seferinde
yeniden var edilir. Böylelikle sanat, yeniden ve yeniden tanımlanır.152
Tolstoy sanatın, insanların bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan
sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya
sözcüklerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından ortaya çıktığını öne sürer. İnsan
nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren kelimenin gerçek anlamıyla hayata girmiş
olursa, insanlık da duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle canlı ve cansız
simgeler halinde şekillendirmeye başladığı andan itibaren gerçekten tarih sahnesine girmiş
olur. 153
Sanat tarih öncesi dönemde insanın varoluşuyla birlikte ortaya çıkmıştır. “XIX. yüzyılın
sonlarına kadar sanatın nasıl ortaya çıktığını açıklayacak bir durum yoktu. Prenelerde ve
Fransa’nın güneyinde bulunan Paleolotik çağa ait mağaralardaki resimler çok güçlü bulgular
olarak büyük şaşkınlık yaratmıştır…Sanat hangi amaçla ve hangi dönemde yapılmış olursa
olsun çalışmanın bir ürünüdür. Toplumsal bir üretimdir. Çünkü ilkel toplumlar birbirine sıkı
sıkıya bağlı olup toplumsal niteliklerini de hiçbir zaman bütünüyle yitirmemişlerdir. Toplum
için ilk kullanılabilecek taşa biçim veren kişi ilk sanatçıdır. Bir nesneyi doğanın sayısız
nesnesi arasından seçip onu isimlendiren, işaretleyen ilk insan da sanatçıdır. Mağara
duvarlarına resim yapan, mağara kapılarına bereket simgesi taştan (Heykelimsiler) koyan, ilk
barınak veya kulübeyi yapan kişiler de ilk sanatçılar sayılırlar.”154
“Sanat ressamların, heykeltıraşlarınkiler gibi gemi yapımcılarının, marangozların, berberlerin
işlerinde de ayrım gösterilmeden kullanılan bir terimdir. Ressamlığı, heykeltıraşlığı ve
151

Nimet Keser, Sanat Sözlüğü, Ankara, Ütopya Yayıncılık, 2005, s.291.

152

M. Demet Ulusoy, Sanatın Sosyal Sınırları, Ankara, Ütopya yayınları, 2005, s.174.

153

Ayla Ersoy, Sanat Kavramlarına Giriş, 3 Baskı, İstanbul, Yorum Sanat Yayıncılık, 2002, s.5.

154

A.e., s.29-31.

148

mimariyi, bugün ‘zanaat’ olarak adlandırdığımız becerilerden ayırmak için; Güzel Sanatlar
kavramının yaratılması çok daha sonradır.”155
“Sanat güzel ile uğraşır. Güzel göreceli bir kavramdır. Kendi içinde tutarlı bir bütünlüğü
taşıyan şey çirkin, acı verici, iğrendirici bile olsa estetik açıdan güzel olarak kategorize
edilebilir. Sanat, nesnel ve öznel yaklaşımlara göre farklı açıklanır. Nesnel yaklaşımda sanat,
toplumsal etkilerle, öznel yaklaşımda ise salt bir bireysellikle yaratılır. Her iki yaklaşım
sanatın içeriği ve amacı yönünde tartışmaya neden olmaktadır.”156
Sanat, toplumdaki bireylerin birbirleriyle iletişim kurma araçlarından en çeşitli ve en yaratıcı
olanıdır. Sanatın içinde hayal gücü, estetik, yaratıcılık, yetenek yer alır. Sanat, insanların
duygularına hitap eden ve birtakım mesajlar vererek onları derin düşüncelere sevk eden bir
olgudur. İlk çağlardaki mağara resimleri de sanattır. Rönesans ve Reform dönemlerinde
yapılanlar da sanattır. Sanat yapıtları, bize denemeleri, yaşama dair göremediğimiz farklı
boyutları, yaşanılan deneyimleri anlatır.
Toplum sanatın olası içeriğini ve işlevini belirlerken, sanat da toplumda yaşayan bireylerin
yaşamlarını etkiler. ‘Sanatçı’ ve onun yaptıkları bu ağın birleştiği noktadadır.157
Sanatın amaçları içinde en önemlisi yaşamın yerini tutması, insanla çevresi arasında bir denge
sağlamasıdır. İnsanları bireyselliklerinden kurtararak toplumsallaştırmasıdır. Bunu da
başkalarında gördüğümüz yaşam biçimlerinin bizim olabileceğimizi düşünmemizle
sağlayabilir. Duygu ve düşünceleri paylaşma yeteneğini yansıtır. İnsanla yaşadığı çevre
arasında hangi toplumda olursa olsun hiçbir zaman tam bir denge sağlanamadığı için her
dönemde sanat toplumlara gerekli olmuş ve olacaktır. Toplumların gereksinimleri ve düşünce
yapıları değiştikçe sanatın işlevi de değişecek, yeni görevler yüklenecektir. İnsanlığın kendini
aşmasına yardım edecektir.158
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7.1. TÜRKİYE’DEKİ KÜLTÜR-SANAT DERGİCİLİĞİ

“Dergi yayıncılığı 17. yüzyılda, bir dizi toplumsal, kültürel ve bilimsel gelişmenin sonucunda,
gazete yayıncılığından farklı kitle iletişim aracı olarak ortaya çıkmıştır. Batıda yayınlanan ilk
dergiler bilimsel nitelikli dergilerdir…Dergiciliğin sektör haline dönüştüğü ilk ülke ise
İngiltere’ydi.”159
19. yüzyılın ortalarıyla beraber Batı tarzı sanatla tanışan Türk toplumunun sanat yazılarıyla
tanışması da uzun sürmez. Önceleri edebiyat dergilerinde, açılan sergiler ve önemli
ressamların yapıtları ile ilgili yazılar çıkarken sanatçı kitlesinin ve sanatsever sayısındaki
artışla sanat dergiciliği doğmaya başlar. Plastik sanatlar alanındaki ilk dergi ise Osmanlı
Hanedanı’nın son halifesi aynı zamanda ressam da olan Halife Abdülmecit’in desteği ile
meydana getirilir. Halife Abdülmecit’in yardımlarıyla çıkarılan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti
Mecmuası’ndan sonra plastik sanatlar alanında bugüne kadar çıkarılan sanat dergisi sayısı
sadece otuz civarındadır ve ne yazık ki çoğu birkaç sayı çıktıktan sonra kapanmak zorunda
kalmıştır.160
1923 ve 1933 yılları arasında düşünce ve sanat konulu dergiler arasında Resimli Ay, Hayat
Mecmuası, Fikirler, Meşale gibi dergiler yer almaktadır. Bu dergilerin yazar kadrosu dönemin
edebiyatçılarından oluşmaktaydı. Bu dönemin dergilerinde edebi sanatla ilgili konuların yanı
sıra güzel sanatlara da yer verilmiştir. 1933 tarihinden itibaren ise; Kültür Haftası, Çığır, İnsan
gibi dergiler yayınlanmıştır. 1933-1950 yılları arasında Ankara Halkevi’nin milli bir kültür
dergisi olan Ülkü, Atatürkçü sanat dergisi Yücel, Arkitekt ve Güzel Sanatlar dergileri yer
almaktaydı. 1933 yılında Ankara’da yayın hayatına başlayan Varlık düşün ve sanat dergisi
Yaşar Nabi Nayır tarafından 1946 yılında İstanbul’a taşınmış, dönemin sanat ve edebiyatının
gelişiminin izlenebileceği önemli kaynaklardan biri olmuştur. Varlık dergisinin güncel sanat
ortamını yakından takip ettiği ve çeşitli şekillerde okuyucularını bu konularda bilgilendirdiği
bilinmektedir. Daha çok edebiyat ağırlıklı dergide plastik sanatlarla ilgili olarak, 1950’li
yıllara kadar Melih Cevdet Anday’ın ‘İçeride Sanat ve Fikir Hareketleri’ adlı köşesi ile
derginin kapak arkasında yer alan, Varlık tarafından hazırlanmış ‘Ayın Olayları’ bölümünde
plastik sanatlara dair görüşler, sergi haberleri ve eleştirileri yer almıştır. 1951 yılında
dergideki Güzel Sanatlar bölümünde dönemin sanat olaylarına yer verilmiştir. Cumhuriyet
Gazetesi yazarlarından Bedri Rahmi Eyüboğlu Varlık dergisindeki Resim Sanatı adlı köşede
yer almıştır. Yine aynı köşede Nurullah Berk’in makaleleri bulunmaktadır. Önceleri
Cumhuriyet Gazetesi’nde sergi haberleri yazan Zahir Güvemli 1952 yılından itibaren
Varlık’ta sergi haberleri yazmaya başlamıştır. 1949 yılında yayın hayatına başlayan Yaşayan
Sanat sekiz sayı çıkarılabilmiştir. 1952-1955 yılları arasında fikir ve sanat dergisi Yenilik,
Aslı Yapar Gönenç, Türkiye’de ve Fransa’da Dergicilik ve Kadın Dergileri, İstanbul, İ.Ü. İletişim
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1953 yılında Türk Düşüncesi ve İstanbul dergileri, 1954 yılında Yeni Ufuklar, Forum, haftalık
aktüalite dergisi olan Akis, aylık sinema-tiyatro dergisi Senaryo, 1955 yılında aylık fikir ve
sanat dergisi Mavi, 1956-1971 arasında Sanat Dünyası, 1956-1978 arasında magazin içerikli
Hayat dergisi 1957-1961 arasında Dost, 1954-1984 yılları arasında ise Yeditepe edebiyat ve
sanat dergisi yayınlanmıştır. Görüldüğü üzere sanat alanında ilk dergi olduğu düşünülen
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası’ndan 1960’lı yıllara kadar dergi sayısında dikkate
değer bir artış vardır. Dergiler de gazeteler gibi, dönemin sanat ortamının nasıl olduğuna,
kimlerin, hangi konular üzerinde durduğuna tanıklık ederek bir panorama oluşturulmasına
yardımcı olan kaynaklardır. Bu dönemde fikir ve sanat içerikli dergilerde isimlerine en çok
rastlanan yazarlar arasında Nuri İyem, Abidin Dino, Nurullah Berk gibi sanatçıların yanı sıra,
Cahit Tanyol, Melih Cevdet Anday, Atilla İlhan, Sabahattin Eyüboğlu gibi edebiyatçılar
bulunmaktadır. 1945-1960 yılları arasında yayınlanan dergilerde en çok değinilen konular
arasında, sanat ve sanatçı ilişkisi, sanatın toplumsal yanı, politika ve sanat arasındaki ilişkisi,
modern sanatlar ve yeni sanat anlayışları, sanat eleştirisinin niteliği, sanatçının kişiliği,
özellikle 1950’lerin ortasından itibaren soyut sanat anlayışı yer almıştır. Bunların yanı sıra
yabancı eleştirmen ve sanat tarihçilerinin çeviri makalelerine, Avrupa, Osmanlı, Türk ve
İslam sanatlarına ve geleneksel el sanatlarına yer verilmiştir. 161
“Ankara’da yayınlanan bir başka dergi Kaynak (1 Ocak 1948-Haziran 1956) yeni şiir
akımlarını destekleyen, bu akımları izleyen şairlerin eserlerini yayınlayan bir dergiydi. 113
sayı çıkan Kaynak’ta, yeni yetişen genç kuşak, Özdemir Asaf, Ahmet Muhip Dranas, Cahit
Sıtkı Tarancı, Edip Cansever ve Turgut Uyar gibi ustaların yanında yapıtlarını yayınlama
fırsatı buldu. Mahmut Dikerdem’in parasal desteği, Orhan Veli’nin yönetiminde, Sabahattin
Eyüboğlu’nun gözetiminde Ankara’da onbeş günde bir yayınlanan Yaprak ancak 28 sayı
çıkmasına rağmen, yurt çapında büyük bir ilgiyle karşılandı. Yaprak’ın kadrosunda Orhan
Veli Kanık, Sabahattin Eyüboğlu, Abidin Dino, Cahit Sıtkı Tarancı, Sait Faik Abasıyanık,
Cahit Külebi, Necati Cumalı, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat gibi kalemler yazıyordu.”162
Yaprak dergisi sayfalarında demokrasi, insan hakları ve düşünce özgürlüğü gibi konulara da
yer verilmiştir. Dönemin bir diğer dergisi olan Aile’de ise Nurullah Ataç, Halide Edip Adıvar,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik gibi edebiyatçılar yer
almıştır.
Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu dönemin başlıca dergileri arasında Beş Sanat, Nokta,
Yeryüzü, Ufuklar, Hisar, Beraber, Mavi, Doğu-Batı, Yenilik, Güney, Şairler Yaprağı,
Şimdilik, Dost, Yeditepe, Ötüken, Salkım ve Pazar Postası sayılabilir…1949 yılında İsmail
İşmen’in yalnızca 4 sayı çıkan Sinema Alemi, Kamuran Başık’ın Sinema Dünyası, haftalık
sinema-tiyatro-müzik-radyo-aktüalite gazetesi Haftalık Resimli Perde dergileri, 1945-1960
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döneminde sinemadaki gelişmeye paralel olarak yayın hayatına giren dergilerden
bazılarıdır.163
1950’li yıllarda Beyaz Perde, Şık Perde, Bizim Yıldızlar, İstanbul Film Postası gibi sinema
dergileri onbeş günlük sürelerle yayımlanmışlardır. Bu dönemde yayımlanan sinema dergileri
sinemanın magazin yönünü de ele almıştır. 1945-1960 yılları arasında sinema dergilerinin
yanı sıra tiyatro dergileri de yayımlanmıştır. O tarihlerde tiyatro dergisi okur sayısı, sinema
dergisi okur sayısından az olduğu için her iki kesime de hitap eden Sinema-Tiyatro dergisi
yayımlanmıştır. Yine bu dönemde ödenekli ve özel tiyatroların yayımladıkları dergiler önemli
bir yer tutmuştur.
İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun ilk altmış sayısı Darülbedayi adıyla yayınlandıktan sonra
yayınını Türk Tiyatrosu adıyla sürdüren dergi ile 1947’de Ankara’da Devlet Tiyatrosu’nun
kuruluş aşamasında Küçük Tiyatro adıyla yayına başlayıp 1949’dan sonra Devlet Tiyatrosu
adıyla yayınını sürdüren dergi bunlar arasındadır. 164 Uzun yıllar şehir tiyatrolarında genel
sanat yönetmenliği yapan Muhsin Ertuğrul, dönemin diğer tiyatro dergilerinden farklı olarak
her iki dergiye de sadece tiyatro oyunlarını tanıtan bülten olma özelliği dışında tiyatro
seyircisini eğitme işlevini yüklemiştir.
Derginin tüketilme süresi gazeteye göre daha uzundur, bu nedenle de yazılarda ve
fotoğraflarda kalıcılık önemlidir. Yani sayfa düzenine, yazılara, fotoğraflara büyük özen
gösterilmelidir. Dergilerde hata, düzeltme kabul edilemez görülmektedir. Bu nedenle dergi
çalışanlarının derinlemesine bilgiye sahip, konularında uzman kişiler olmaları önemlidir.
Dergiler ciltli ve kapaklıdır, bir dergi ilk ele alındığında kapağı dikkat çeker. Bu nedenle
dergide kapak tasarımı son derece özen gösterilmesi gereken bir konudur. 165 Dergide yer alan
yazılardan en önemlisi genellikle kapak konusu olarak seçilir. Kapak, çoğu zaman derginin
satışını etkileyebilmektedir. Okurlar tarafından kapak konusuna dergi içeriğinde geniş yer
verilmesi beklenir. Kültür sanat dergilerinde kapakta genellikle derginin çıktığı aya ait önemli
bir etkinliğe ya da kişiye yer verilir. Örneğin Oscar töreni ardından yayımlanan aylık bir
dergide ödül alan sanatçının fotoğrafı kapağa konulur, derginin içerisinde ise o kişinin
tanıtımına, varsa o kişiyle yapılmış röportaja yer verilir. Ya da dünyaca ünlü bir ressamın
veya edebiyatçının ölüm yıldönümünde de o kişinin fotoğrafına kapakta yer verilirken,
derginin içeriğinde ise o kişinin yaşamı, eserleri, sanat dünyasına katkıları ve farklı
eleştirmenlerin görüşleri ayrıntılarıyla yer alır.
“Dergi yazılarının biçimi genellikle serbest yazı türü olarak tanımlanan röportaj, hikaye
türüne benzemektedir. Yazıyı kaleme alanın ustaca yaptığı benzetmeler okurun dikkatini
çekmek ve beğenisini kazanmak amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca bu yazılarda gözlem,
araştırma bilgi ve belgelere dayalı anlatımlar yer almaktadır. Dergi yazılarında işlenen
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konuların anlatımında her tür biçimin kullanılması, dergileri gazetelerden ayıran en önemli
farklılıklardan biridir.”166
Dergilerde her sayfada yer alan yazıların görsel malzemelerle süslenmesi gerekmektedir.
Fotoğraf, resim gibi görsel malzemeler bir derginin vazgeçilmezleridir. Nitekim okuyucular
tarafından yayınlardaki görsel unsurlar büyük ilgi görmekte ve tercih nedeni olmaktadır.

7.2. MİLLİYET SANAT DERGİSİ ÖRNEĞİ
Çalışma kapsamında incelenen Türkiye’deki sanat dergiciliğinin günümüzdeki örneklerinden
Milliyet Sanat Dergisi, 1972 yılından itibaren Akal Atilla ve Zeynep Oral’ın yönetiminde 15
günde bir çıkarılmıştır. Dergide güncel sanat konuları üzerinde tartışmalar düzenlenmiş, özel
sayılar çıkartılmıştır. Dergide hemen hemen bütün sanat yazarlarının adları yer almış, 2000
yılında derginin biçimi ve tüm kadrosu değiştirilmiştir. 167
Zeynep Oral, “Sanatın gazeteciliğini yapacağız diye çıktık ortaya, o zamana kadar da bunu
yapan yoktu. Sanatın ekonomik, politik, toplumsal yanlarına da bakacaktık. Yalnızca estetik
kaygılarla ilgilenmeyecektik. Büyük kentlerdeki sanat olaylarının yanında ülkenin dört bir
yanından haber verecektik. Birtakım ilkeler belirlenmişti. İlki, bunun yalnızca sinema, tiyatro
ya da edebiyat dergisi olmayacağıydı. Bütün sanat dallarına eşit mesafede duracaktık. İkincisi,
o güne kadar bütün edebiyat dergileri ürün yayımlardı. Bu dergi kesinlikle ürün
yayımlamayacaktı. Ürün üzerine eleştiri, yorum, düşüncelere yer verecektik.168
Konuyla ilgili olarak bu bölümde verilen bilgiler Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Filiz Aygündüz’le yapılan görüşmeden derlenmiştir: Müzik, sinema, plastik
sanatlar, sahne sanatları, edebiyat, mimari, arkeoloji de dahil olmak üzere her sanat dalının
yanı sıra kültür ve popüler kültür konularına eşit yer ve önem veren Milliyet Sanat Dergisi, 40
senedir tarafsız bir bakış açısıyla sanat gazeteciliği yapmaktadır. 1972 yılında Milliyet
Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, 1950’lerde Tunç Yalman ve Şakir
Eczacıbaşı’nın Vatan Gazetesi için hazırladıkları Sanat Yaprağı eki gibi bir ek çıkartmayı
düşünmektedir. Yayımlanacak olan bu ekte Sanat Yaprağı’nda olduğu gibi edebiyattan, güzel
sanatlara, sinemadan, tiyatroya sanatın her dalından haberler yer almalıdır. Birkaç kez Şakir
Eczacıbaşı ile görüşen Abdi İpekçi, sonunda Şakir Eczacıbaşı’nı ikna eder ve Milliyet’in
sanat ekibi Oğuz Akkan ve Şakir Eczacıbaşı yönetiminde kurulur. Milliyet’in sanat ekibi
tarafından haftalık olarak hazırlanan Sanat Eki’nin ilk sayısı 29 Eylül 1972 yılında çıkmıştır.
Haftalık olarak hazırlanan ek her Cuma günü Milliyet Gazetesiyle birlikte dağıtılmıştır. 1980
yılında Milliyet Gazetesi bütün ekleri kaldırma kararı almıştır. Ancak Sanat Eki’nin okurları
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bu karara razı gelmemiştir. Milliyet Gazetesi yönetimi okurlardan gelen bu yoğun ilgi
karşısında Sanat Eki’nin Milliyet Sanat Dergisi olarak yepyeni bir formatla yayımlanmasına
karar vermiş, sayfa sayısı, haberler, yazarlar artmış, Ülkü Tamer’in yayın yönetmenliğinde
her ayın 1’i ve 15’inde çıkmaya başlamıştır. Adları Zeynep Aral, Akal Atilla ve Bülend
Berkan’dan oluşan yayın kurulu, hiçbir sanat olayını atlamamaya gayret ederek ileride pek
çok sanatseverin ‘beni yetiştirdi’ diyeceği bu dergiyi devam ettirmiştir. Oğuz Atay, Yaşar
Kemal, Orhan Pamuk, Abidin Dino gibi ünlü edebiyatçılar dergiye fikirleri, yazılarıyla
katkıda bulunmuşlardır. Milliyet Sanat Dergisi 1992 yılında bir kez daha değişime uğramış,
baskı kalitesi düzelmiş, dergi birinci hamur kağıda basılmaya başlamıştır. 30. yaşına
yenilenmiş bir ekiple giren derginin genel yayın yönetmeni Tuğrul Eryılmaz’dır. Oral, Atilla,
Berkan’dan oluşan ekip gazeteden ayrılmıştır. Eryılmaz genç bir kadroyla Milliyet Sanat’ı
yaratmıştır. Ayda bir çıkan derginin sloganı ‘popüler olanla olmayanı ayırmayan dergi’ dir.
Günün koşullarına göre biraz daha renkli, görselliğe daha fazla önem veren, dinamik ve
popülerin de yer bulabildiği bir dergi haline gelmiştir. Artık dergide Goya’nın, Matisse’in,
Albert Camu’nün yanı sıra Madonna da Tarkan da vardır. Dergi, sadece ‘yüksek sanat’ tabir
edilen alanla sınırlı kalmaz, kaliteden ödün vermeyen, popüler olan ve olmayan geniş bir
sanat mecrasına yönelir.
Tuğrul Eryılmaz, 2008 yılında derginin genel yayın yönetmenliğini Filiz Aygündüz’e teslim
etmiştir. Bugün 40 yaşında olan Milliyet Sanat Dergisi, 8 forma/128 sayfa yayımlanmaktadır.
Dergi, aylık kültür-sanat dergisi olmanın çok ötesinde, her sayıda Türkiye’den ve dünyadan
asla kaçırılmaması gereken sanat olaylarını farklı genişliklerde işlemektedir. Ayın
gündemdeki sanatçılarıyla söyleşilere yer verilen dergide, yer alan özel dosyalarla kimi zaman
Türkiye’nin sanat gündemi belirlenmektedir. Dergiyi bitiren okur, o ay Türkiye’de ve
dünyada sanat alanında neler olacağından haberdar olmaktadır. Okurlar ayrıca yeni çıkan
DVD’lerden, yeni çıkan kitaplardan, vizyona giren filmlerden en önemlilerinin yönetmen ve
oyuncularının kariyerlerinden, çağdaş sanatın en parlak örneklerinden, opera ve bale
etkinliklerinden, mimari gelişmelerden, arkeolojideki son çalışmalardan, müzelerden, sanat
sergilerinden ve sanat alanındaki yeni akımlardan haberdar olabilmektedir.
Türkiye’de ve dünyada sanatın her dalına yer veren Milliyet Sanat gibi bir örnek yoktur.
Plastik sanat, edebiyat dergileri, müzik ya da sinema dergileri vardır, ancak bunların tamamını
aynı yayında buluşturan bir başka örnek yoktur. Milliyet Sanat Dergisi aynı zamanda
Türkiye’nin 40 senelik sanat arşivini de oluşturmaktadır. Dergiyi en iyi anlatan slogan ise
vaktiyle kullanılan ‘Türkiye’de sanat, ‘sanat’ olarak yazılır, ‘Milliyet Sanat’ olarak okunur
reklam sloganıdır.169
Günümüzde yayınlanan Milliyet Sanat Dergilerini incelediğimizde, derginin her ay
değişmeyen şekilde 128 sayfadan oluştuğu görülmektedir. Derginin kapağı genellikle ayın
gündemine göre oluşturulmaktadır. Derginin bölümleri de önem sırasına göre aydan aya
değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak kapak tanıtım sayfalarından sonra çoğunlukla sinema
169

Filiz Aygündüz, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, 24.07.2012.

154

sayfalarına yer verildiğini gözlemlediğimiz dergilerde kimi zaman müzik kimi zamansa
plastik sanatlar ya da ayın söyleşisi sayfaları yer almaktadır. Milliyet Sanat Dergisi’nin
içeriği, yayın politikası ve kategorisindeki yeri ile önemi daha iyi anlayabilmek için, derginin
içindeki her bir bölümü irdelemek yerinde olacaktır:
Derginin içindekiler sayfasından sonra gelen afiştekiler bölümünde o ayki sanatsal ve kültürel
etkinliklerden okuyucu haberdar edilmektedir. Kapak bölümünde ise örneğin bir sinema
oyuncusu yer alıyorsa, oyuncunun mesleki kariyeri, rol aldığı sinema filmlerindeki karakteri,
performansı ve özel yaşamından kesitler fotoğraflar eşliğinde yansıtılmaktadır. Kapakta
sinema oyuncularının yanı sıra çoğunlukla yazar, tiyatro oyuncuları ya da müzisyenlere
rastlanılmaktadır.
Sinema-Portre bölümünde vizyona giren filmlerin oyuncuları ya da yönetmenlerinin mesleki
kariyerleri, izleyicilerine beyazperde aracılığıyla vermek istedikleri mesajlar, siyasi görüşleri,
film festivallerinde aldıkları ödüller ve gelecek dönemde üzerinde çalışacakları projelere
ilişkin bilgiler aktarılmaktadır. Sinema-İnceleme bölümünde belirlenen bir konu üzerine
çekilmiş filmler anlatılmaktadır. Örneğin sahil imgesi işleniyorsa, seçilmiş ve sahilde geçen
belli başlı filmler, kürtaj konusu işleniyorsa kürtaj temalı yerli-yabancı filmlerden örnekler
yansıtılmaktadır. Film festivalleri dönemlerinde ise festival filmleri detaylı bir biçimde
tanıtılmaktadır. Atilla Dorsay’ın hazırladığı Sinema Hazineleri köşesinde geçmiş dönemden
usta bir oyuncu ya da yönetmen tanıtılmaktadır. Yeni filmler köşesinde o ay içinde vizyona
girecek filmlerin gösterim takvimi yönetmen-oyuncu bilgileri ile sunulmaktadır. Yine bu
bölümün devamında piyasaya çıkan ayın dvd’leri tanıtılmaktadır. Sinema bölümünü sanat
dünyamızdan bir ünlüyle yapılan ayın söyleşisi bölümü izlemektedir.
Festival takvimine göre bu sayfalardan sonra öncelik sırası müzik bölümüne verilmektedir.
Örneğin Caz festivali döneminde festival hakkında bilgiler okuyucuya sunulmaktadır.
Dergide ayrıca aynı dönemde düzenlenen diğer müzik etkinlikleri, yeni çıkan yerli-yabancı
albümler ayrıntılarıyla aktarılmaktadır. Dergi plastik sanatlara da ağırlıklı olarak yer
vermektedir. Sanatçıların atölye çalışmaları, düzenledikleri sergilerin içerikleri ve geleceğe
dönük projeleri ele alınmaktadır. Fotoğraf bölümünde bir fotoğraf sanatçısının çalışmaları,
müze bölümünde tanıtılan müzenin tarihi ile özellikleri, arkeoloji bölümünde kültürel mirasa
dahil olan bir yöredeki kazı çalışmalarından ve o döneme ait tarihsel bilgilerden kesitler,
mimari bölümünde tarihe mal olmuş ya da yeni oluşturulmuş bir yapının hikayesi fotoğraflar
eşliğinde aktarılmaktadır.
Türk kültürüne ait yöresel bir kültürel etkinlik Kültür bölümünde okuyuculara tanıtılmaktadır.
Tiyatro, bale, opera gibi sahne sanatlarına Sahne Sanatları başlığı altında yer verilen dergide
Edebiyat bölümü derginin son sayfalarında okuyucularla buluşmaktadır. Roman, şiir, öykü
türlerine ait yeni çıkan eserlerin yazarları ile birlikte tanıtıldığı edebiyat köşesinin ardından
Ayın İçinden köşesi gelmektedir. Ajanda şeklinde sunulan bu köşede derginin yayınlandığı
aya ait olan sergi, gösteri, konser, tiyatro gibi etkinlikler yer ve zaman belirtilerek
aktarılmaktadır. Derginin tüm sayıları sanat terimlerinden oluşan bir bulmaca ile son
bulmaktadır. Dergi kimi dönemlerde dvd film ya da yıllık abone olmak isteyen okurlara kitap
gibi promosyonlar da sunmaktadır.
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Derginin bütününe baktığımızda Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz’ün de belirttiği
gibi, dergi sadece sinema, plastik sanat, edebiyat, müzik ya da tiyatro sayfalarından
oluşmamakta bunların tamamına yer vermektedir. Bu açıdan bakıldığında kültür sanat dergisi
olarak Milliyet Sanat alanında tektir denilebilir. Piyasada müzik ya da sinema dergileri ayrıca
yayınlanmakta olup bu tür dergilerde sadece o alana ait ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir.
Milliyet Sanat Dergisi gündemdeki konulara yer vermesinin yanı sıra sanat gündemini de
belirleyebilmektedir. Dergiyi takip eden okurlar derginin yayınlandığı ay Türkiye’de ve
dünyada sanat alanında neler olacağından haberdar olmaktadır.

7.3. SONUÇ
Medya, kültürün ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere ulaştırılması konusunda önemli bir
işlev üslenmektedir. Kültür ile kitle iletişim araçları arasında karşılıklı bir bağımlılık söz
konusudur. Kitle iletişim araçları, birer kültür taşıyıcısı ve aktarıcısı durumundadır. Kültür ve
sanat haberleri bir ülkede bu alanlarda meydana gelen gelişmeleri topluma duyurmak için
önemlidir. Ülkedeki kültür ve sanat ağırlıklı çalışmaların kamuoyuna aktarılması, hem bu
alandaki etkinliklerin değerlendirilmesi hem de halkın kültürel yapısının gelişmesini
sağlamak açısından önemlidir.
Dergicilik alanında kültür ve sanat sayfalarının hazırlanmasında görev alan kültür-sanat
muhabirleri genellikle yurt içinde düzenlenen sanatsal ve kültürel etkinlikleri takip
etmelidirler. Sergiler, festivaller, konserler, sinema ve tiyatro gibi etkinlikleri izleyerek bu
konular hakkında görüşlerini yazılarına aktarmalı ve yapılacak etkinlik hakkında tarih, saat,
yer ve kimlerin katılacağı ile ilgili genel bilgiler içeren haberleri zamanında okuyucularına
yansıtmalıdırlar. Bu noktada yayın hayatını sürdüren Milliyet Sanat Dergisi’nin sadece
sinema, plastik sanat, edebiyat, müzik ya da tiyatro sayfalarından oluşmadığı bunların
tamamına yer verdiği görülmektedir. Ülke gündeminde yer alan sanat konularının yanı sıra
dünya gündeminden de sanatsal gelişmelerin okuyucuyla paylaşıldığı dergi alanında tek olma
özelliğini taşımaktadır.
Ülkemiz kültürel ve sanatsal anlamda zengin ve renkli bir alt yapıya sahiptir. Mevcut
potansiyelin göz önünde bulundurularak doğru bir biçimde toplumun birçok kesimine
aktarılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde toplumdaki kültür sanat sevgisi artacak,
toplumun kültür sanat bilinci de beklenen seviyeye ulaşacaktır. Dergicilik alanında Milliyet
Sanat Dergisi gibi çok yönlü ve nitelikli yayınların çoğalması bu yöndeki gelişmeyi de
beraberinde getirecektir.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

157

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kültür sanat dergiciliğimizin gelişim süreci ve Milliyet Sanat dergisinin özellikleri
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) 1972 yılından itibaren Akal Atilla ve Zeynep Oral’ın yönetiminde 15 günde bir
çıkarılan dergi hangisidir?
a) Kaynak
b) Beş Sanat
c) Nokta
d) Milliyet Sanat
e) Mavi
2) Halife Abdülmecit’in yardımlarıyla çıkarılan plastik sanatlar dergisi hangisidir?
a) Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası
b) Mümeyyiz
c) Diyojen
d) Hayat Mecmuası
e) Varlık
3) 1949 yılında İsmail İşmen’in yalnızca 4 sayı çıkan dergisi hangisidir?
a) Sinema Alemi
b) Milliyet Sanat
c) Yenilik
d) Sinema Dünyası
e) Beyaz Perde
4) 1 Ocak 1948-Haziran 1956 tarihleri arasında yeni şiir akımlarını destekleyen, bu
akımları izleyen şairlerin eserlerini yayınlayan dergi hangisidir?
a) Hisar
b) Beraber
c) Kaynak
d) Yenilik
e) Şairler Yaprağı
5) Mahmut Dikerdem’in parasal desteği, Orhan Veli’nin yönetiminde, Sabahattin
Eyüboğlu’nun gözetiminde Ankara’da onbeş günde bir yayınlanan dergi hangisidir?
a) Yaprak
b) Kaynak
c) Yenilik
d) Beraber
e) Hisar
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) 1950’li yıllarda Beyaz Perde, Şık Perde, Bizim Yıldızlar, İstanbul Film Postası gibi
sinema dergileri onbeş günlük sürelerle yayımlanmışlardır. Bu dönemde yayımlanan
sinema dergileri sinemanın magazin yönünü de ele almıştır.
(D ) ( )
7) Derginin tüketilme süresi gazeteye göre daha kısadır, bu nedenle de yazılarda ve
fotoğraflarda kalıcılık önemlidir.
( ) ( Y )
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8) Dergilerde her sayfada yer alan yazıların görsel malzemelerle süslenmesi
gerekmektedir. Fotoğraf, resim gibi görsel malzemeler bir derginin vazgeçilmezleridir.
( D )
(
)
9) Türkiye’de ve dünyada sanatın her dalına yer veren Milliyet Sanat gibi bir örnek
yoktur.
(D )
(
)
10) Milliyet Sanat Dergisi, 10 forma/164 sayfa yayımlanmaktadır.
( )
(Y
)
Cevaplar
1-D
2-A
3-A
4-C
5-A
6-Doğru
7-Yanlış
8-Doğru
9-Doğru
10-Yanlış
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8. MİZAH VE SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MİZAH DERGİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Osmanlı Döneminde mizah
8.2. Cumhuriyet Döneminde mizah
8.3. 1980 sonrası dönemde mizah
8.4 Mizah siyaset ilişkisi

163

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Mizah ve siyaset arasında nasıl bir bağ vardır?
2- Mizahın tanımı nedir?
3- Geçmişten günümüze mizah dergilerimiz hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Osmanlı döneminde mizahın Osmanlı döneminde mizahın Kazanım
okuyarak
ve
nasıl olduğu
nasıl olduğunun anlaşılması araştırılarak geliştirilecektir.
Cumhuriyet
döneminde Cumhuriyet
döneminde Kazanım
okuyarak
ve
mizahın nasıl olduğu
mizahın nasıl olduğunun araştırılarak geliştirilecektir.
anlaşılması
1980 sonrası döneminde 1980 sonrası döneminde Kazanım
okuyarak
ve
mizahın nasıl olduğu
mizahın nasıl olduğunun araştırılarak geliştirilecektir.
anlaşılması
Mizah siyaset
nasıl olduğu

ilişkisinin Mizah siyaset ilişkisinin Kazanım
okuyarak
ve
nasıl olduğunun anlaşılması araştırılarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Mizah, dergicilik, siyaset
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Giriş
Gülcennet ÖZTÜRK *
Mizah ve siyaset arasında toplumsal ve siyasal sancıların beslediği bir ilişki bulunmaktadır.
Bu sancılı dönemler mizah dergileri tarafından karikatür olarak dışa vurulmaktadır.
Dolayısıyla siyasal alanda yaşananlar toplumu etkilediği gibi, siyaset de toplumsal olandan
beslenmektedir. Bu kavramlar mizahın gelişmesini ve şekillenmesini etkilemektedir. Bu
durumun en net görüldüğü yerler mizah dergileridir.
Siyaset bir anlamda toplumsal bir olgudur. Bu bağlamda birey, otorite ve iktidar kavramlarını
içermektedir. “İktidar kavramı, otoriteyi de içerir. Otoritenin görüldüğü her yerde “yöneten”
ve “yönetilen” ayrımı bulunur. Toplumun en küçük birimlerinde, hatta ikili bireysel ilişkilerde
bile otoriteye rastlayabiliriz.” 170 İşte yöneten ve yönetilenin oluşturduğu siyaset arenası
mizahın beslendiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasal aktörlere, karar alma ve onu
uygulama gücü veren “iktidar” kavramı mizah arenasını besleyen bir olgu olmaktadır.
Tüm mizahi atılımlar, toplumsal olandan beslenerek siyasal yaşamın bir yansıması
olabilmektedir. Bu bağlamda basının ortaya çıkışıyla kendine yön bulabilmiş mizah dergileri,
kitle iletişim araçları ile etki alanlarını genişletmiştir. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmaya
başlaması da bazı siyasal ve toplumsal gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Böylece siyasal
arenanın aktörleri mizah dergilerinin sayfalarını süslemiştir.
Mizah ve siyaset ilişkisi çeşitli mizah türlerinin yanı sıra karikatürle de “buradayım”
diyebilmektedir. Bu ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için, bu türlerin bölümlere ayrılması daha
sağlıklı olacaktır. Çünkü her bir tür, içinde başlı başına bir tarih barındırmaktadır. Bu nedenle
literatür taraması yapılarak hazırlanan bu makalede, mizah ve siyaset ilişkisi bağlamında
mizah dergilerine ağırlık verilmektedir.
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8.1. MİZAH VE SİYASET İLİŞKİSİ
Mizah ve siyaset çağlar boyu yakın bir ilişki içerisinde olmuştur. Ancak araç olarak fıkra ve
hiciv gibi türleri de kullanan mizahın, günümüzde en çok ilgi gören türlerinden biri karikatür
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Karikatür mizah yüklü bir iletişim biçimidir. “Karikatürün, mizah yüklü bir çizgi olarak
toplumlar tarafından kabul görmesi, iletişim işlevini taşımasında en büyük desteklerinden biri
olmuştur. Söz ile veya yazı ile iletişimin sınırlandırıldığı, veya yetersiz kaldığı, hatta mümkün
olmadığı durumlar göz önüne alınırsa, karikatürün, iletişim süreci için ne kadar vazgeçilmez,
-ne kadar kaçınılmaz- olduğu ortaya çıkmaktadır.”171 Öte yandan karikatürü belli bir grubun
paylaştığı dil olarak tanımlamak da mümkündür. Çünkü dil iletişimin vazgeçilmezleri
arasında bulunmaktadır. Başka bir deyişle “İletişim herkesin bildiği ancak çok az kişinin
doyurucu biçimde tanımlayabildiği bir insan etkinliğidir. İletişim yüz yüze konuşmadır,
televizyondur, enformasyon yaymadır, saç biçimimizdir, edebi eleştiridir: listeye sonsuz
sayıda ekleme yapılabilir.”172 Mizah dergileri de buna olanak sağlayan araçlardır.
Bir iletişim yöntemi sayılabilecek olan karikatürde esas amaç güldürmek gibi görülmektedir.
Pek çok insan mizah dergilerini eğlenmek için okumaktadır. Ama eğlence bütünüyle mizah
olmadığı gibi, mizah da bütünüyle eğlence anlamı taşımamaktadır. İşin bir de siyasi yönü
bulunmaktadır. Yani mizah ve siyaset arasındaki ilişki…
İçerisinde siyasal anlamlar, eleştiriler barındıran mizah dergilerinde ve karikatürde, siyasetle
harmanlanmış bir mizah anlayışı söz konusudur. Böylece bir yandan siyasal aktörlere yönelik
eleştiriler kahkahalarla dışa vurulurken, diğer yandan trajikomik olaylar şematize
edilmektedir. Tüm bunların yanı sıra karikatürün en büyük amaçlarından biri de toplumsal
sorunlara eleştirel yaklaşım sağlayabilmektir. Yani içerisinde muhalefet de barındıran
karikatür salt güldürü aracı değil, aynı zamanda toplumsal bir iletişim ve muhalefet biçimidir.

8.2. MİZAHIN TARİHSEL GELİŞİMİ
İletişim tarihi matbaanın icat edilmesiyle beraber son derece hızlı gelişmelere sahne olmuştur.
Bütün bu gelişmeler dönemin koşulları çerçevesinde, kendini göstereceği alanlar mutlaka
bulmuştur. “İletişim dünyasının yakın ve uzak geçmişine bir göz atacak olursak, zaman içinde
birbirini izleyen üç temel devrimle karşılaşırız: chirografik devrim (İ.Ö.4. yy.’da yazının
bulunmasını izleyen), Gutenberg devrimi (15.yy. ortalarında matbaanın bulunmasını izleyen)
ve elektrik ve elektronik devrimi (telgraf ve daha sonra radyo ve televizyonun
bulunmasıdır)’dır.”173 Tüm bu devrimler kültürel öğelerin kuşaktan kuşağa aktarılabilmesine
olanak sağlamıştır. Öyle ki bu durum mizahi öğeler için de geçerlidir.
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Matbaanın icadı pek çok alanda yaşanacak olan yeniliklerin temelini atmıştır. “Myron
Gilmore’a göre oynar başlı harfli matbaanın icadı ve gelişimi Batı uygarlığının entelektüel
yaşamında en köklü devrime neden olmuş, düşüncelerin biçimlenmesi ve yaygınlaşmasında
yeni ufuklar açmıştır. Ve etkisi eninde sonunda insan davranışlarının her alanında kendisini
göstermiştir.” 174 Bu gelişmelerden mizah ve dolayısıyla karikatürde etkilenmiştir. Böylece
kuşaklar boyu yaşayabilme olanağına da kavuşmuştur.
Geçmiş, bugünden geriye doğru bakarak algılamaya çalıştığımız bir sistemdir. “Tarih yitirmiş
olduğumuz bir gönderenler sistemidir, yani tarih artık bize özgü bir mittir.”175 Ayrıca tarih
kimi zaman anlamakta zorlandığımız bir yaşanmışlık biçimidir. İşte tam da bu nedenle mizah
ve siyaset ilişkisini anlayabilmek için tarihsel süreçleri de çok iyi değerlendirmek
gerekmektedir.
Mizah ve siyaset ikilisi geçmişten günümüze daima kol kola yürümüştür. Bu nedenle mizah
tarihinin antik bir geçmişi olduğunu iddia etmek çok da abartılı bir yaklaşım olmayacaktır.
Ancak söz konusu dönemde var olan mizah anlayışının, genellikle sözlü kültür döneminin
özelliklerini taşıdığı düşünülmektedir.
Mizah aynı zamanda belli bir bilincin varlığına da işaret etmektedir. “Siyasal konulara eğilmiş
ve bu alanda önemini günümüze kadar koruyan yapıtlar vermiş olan düşünürlere Eski
Yunan’dan başlayarak rastlanır. Ama yakın zamanlara gelinceye kadar, siyaset konusuna
ilişkin yapıtlar felsefi olmaktan öteye gidememiştir. Bu nedenledir ki ‘siyasal düşünceler
tarihi’ çok eskilere kadar uzandığı halde, siyasal olaylara toplumbilimsel bakış oldukça
yenidir” 176 Bu bağlamda aynı toplumsal bakış bazı mizah dergilerinde de karşımıza
çıkmaktadır.
Mizahın tarihinden bahsederken, günümüz Türkiye’sinin mizah anlayışının biçimlenmesine
neden olan devinimleri de bilmek gerekmektedir. O nedenle bazen Anadolu’da yaşanan
gelişmelere değinirken bazen de Avrupa mizahından söz etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.
Onlarca medeniyete beşiklik eden Anadolu’da mizah sadece eski Yunanla sınırlı kalmamıştır
elbette. “Şurası muhakkak ki Anadolu’ya gelen Türklerin bir mizahı vardı. En azından İslam
öncesi döneme ait izler taşıyan Dede Korkut hikâyelerindeki mizahi çizgiler ve ünlü kadın
tiplemesi -her ne kadar yazıya geç geçmiş olsa bile- göçebe yaşantısından açık izler taşır.”177
Zaman ilerledikçe mizah da çeşitli değişimlerden etkilenmiştir.
Dünyada ise genel anlamıyla mizah, ilk çağlarda içerisinde hoşgörü barındırırken Ortaçağ’a
gelindiğinde bazı zorluklarla karşılaşmıştır. Kilisenin kurduğu otorite mizahın gelişimini
sekteye uğratmıştır. Ancak Rönesans ve Reform hareketlerinin ardından yeni bir toparlanma
başlamıştır.
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Bir mizah biçimi sayılan karikatür gazetelerin yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber ilgi
görmeye başlamıştır. Özellikle “20. yüzyılda karikatür önemli değişikliklere uğradı. Dünyanın
her yerinde gazete ve dergilerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu arada en önemli gelişme
karikatürün daha çok dergi ve gazetelerin isteklerini karşılayacak şekilde biçimlenmeye
başlamasıdır.”178 Çeşitli dönemlerde farklı ihtiyaçlar nedeniyle gelişmeye başlayan mizahın
çizgi ya da yazıyla gerçekleştirilen türleri zamanla şeklen daha iyi bir konuma gelmiştir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılda karikatürün en önemli öğelerinden biri konuşma balonlarıdır.
“Yine, yirminci yüzyıl mizah kitaplarının bazıları doğrudan ya da dolaylı olarak eski bir
görsel geleneğin izlerini taşımaktadır. Konuşma balonları onsekizinci yüzyıl baskılarında
bulunabilmektedir.” 179 Böylece sözlü bir biçimde başlayan mizahi atılımlar, zamanla
karikatürle de süslenmiş, karikatür ise konuşma balonları ile birlikte kimilerine göre
kitleselleşmiştir.

8.2.1. OSMANLI DEVLETİ’NDE MİZAH
Toplumların kültürel yaşamları, siyasal arenada yaşanan gelişmeleri, mizah anlayışlarını
şekillendirmektedir. Dolayısıyla bir toplumu çok iyi tanımadan, o toplumun mizaha bakışını
anlamak da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle genel anlamda mizahın tarihine kısaca göz
attıktan sonra Türkiye’de mizahın gelişimini incelemek yerinde olacaktır.
Medeniyetlerin beşiği Anadolu, Türkiye mizahının da köklerini beslemiştir. Anadolu
tarihinde mizah başlangıçta sözlü ürünlerle kendini göstermektedir. Bu bağlamda bazı isimler
özellikle ön plana çıkmaktadır. “Türk Mizahı söz konusu olunca 13. yüzyılın kuşkusuz en
önemli ismi Nasreddin Hoca’dır. Nasreddin Hoca’nın adı çok geniş bir yayılma alanına
sahiptir; Türkistan’dan Macaristan’a, Güney Sibirya’dan Kuzey Afrika’ya, Osmanlı
egemenliğinin uzandığı bütün bölgelere onun fıkraları ulaşmış, fıkraların yayılmasında en
önemli rolü başta İstanbul olmak üzere Osmanlı kültür merkezleri oynamıştır.”180 Öte yandan
Osmanlı dönemi mizahında da Bektaşi Fıkraları ve Karagöz- Hacivat oyunları karşımıza
çıkmaktadır.
Osmanlı Devleti döneminde karikatürün kendi kimliğini bulabilmesi çok da kolay olmamıştır.
Bu durumun en büyük nedeni ise sansür anlayışıdır. “Karikatür sanatının ülkemizde bu denli
geç kalışının nedenleri pek çoktur. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Osmanlı
İmparatorluğunda dinsel etkilerle konulan resim yasağı, ilk ve en önemli nedendir.”181 Ancak
Meşrutiyet rejiminin biçim kazanmaya başlaması, basın alanında yaşanan gelişmeler ve
gazetelerin toplumda giderek daha önemli bir yere gelmesiyle beraber mizah ve dolayısıyla
karikatür de gelişmeye başlamıştır. Gazeteler sayfalarında karikatürlere yer verince, mizah
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karikatüre daha yakın olmaya başlamış ve toplum tarafından benimsenmesi daha kolay bir
hale gelmiştir.
Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ilk karikatürün hangisi olduğuna dair çeşitli söylemler
mevcuttur. “Bizde ilk karikatürler 1867’de Arif Arifaki adında bir yayıncının çıkardığı
İstanbul adlı dergide yayınlandı. Ancak, İstanbul dergisinden 15 yıl önce, İstanbul’da
Boşboğaz Bir Adam adındaki Ermenice ilk gülmece dergisini 1852’de Hovsep Vartaryan
Paşa (1815- 1879) yayınlamıştır. Ermeniler bundan dört yıl sonra da Meğu adlı başka bir
gülmece dergisi çıkartmışlar.” 182 Bütün bunlar karikatürün tarihsel gelişimi açısından
önemlidir.
Öte yandan Osmanlı’daki mizah gazetelerine ilişkin bazı bilgiler de bulunmaktadır. 1868
yılında çıkartılan Terakki isimli gazetede mizah örnekleri görülmektedir. “Biz de ilk mizah
gazetesi de yine Terakki’nin yayınladığı haftalık bir mizah sayısıdır. Bu sayıya ayrı bir ad
verilmiştir: Letaif-iAsar (güldüren eserler). Bu mizah gazetesinde karikatür de yer
almıştır.”183
Osmanlı’daki bir başka mizah dergisi de Teodor Kasap tarafından çıkarılan 1870 tarihli
Diyojen dergisidir. “…Teodor Kasab önce Fransızca ve Rumca, 1869’da da Türkçe ‘Diyojen’
dergisini yayınlanır. Ama dergide karikatür yoktur. İlk karikatür Diyojen’in 120’nci sayısında
çıkar. Dergide yalnızca iki karikatür yer almıştır. Biri ilk tramvaylara dair bir tenkit, diğeri de
La Turquie adlı Fransızca bir gazetenin siyasetine bir tacizdir ki, bu yüzden dergi iki ay
kapatılmıştır.”184 Diyojen’in tepki çekmesine neden olan eleştirilerden birinin de şu olduğu
belirtilmektedir;
“Bir vakitten beri duyduğuma göre Hükümet bütün meseleleri ortadan kaldırıp denize
dökmek istiyormuş. Halbuki bu, çoğumuzun işine gelmez. Biz meselesiz yaşayamayız.
Birbirimize kinimiz, garazımız olmasa ne ile eğleneceğiz? Akşam işret meclislerinde kimlere
sövüp sayacağız? Hükümet de kalkmış, ‘Ben ortalıkta mesele bırakmayıp hepsini
halledeceğim,’ deyip gidiyor. Meseleleri ortadan kaldırmak bizi mahvetmek demektir.
İnşallah bu meseleler ortadan kalkmaz. Kalkarsa halimiz fena. Hamdolsun, hükümet o
niyetine nail olamadı ve olamayacak…”185
Birinci Meşrutiyet’in 1876 yılında ilan edilmesi mizahi anlamda bir özgürlük ortamı
yaratmıştır. Ancak bir süre sonra bu özgürlükler askıya alınmış ve mizah dergilerinin yerini
bir suskunluk dönemi almıştır. Bu sürecin ardından 1908 yılında İkinci Meşrutiyet ilan
edilmiştir. Bu durum da en çok mizahçıları memnun etmiştir. “1908 yılı, mizahımız için
dönüm noktası sayılabilir. Çünkü bu yıldan sonra mizahımızda partilerin etkileri, Batı
anlamında mizah dergileri ve mizah eserleri gittikçe artacak, yazılı mizah yaygınlaşacak, buna
karşılık geleneksel Osmanlı mizah örnekleri sönmeye başlayacaktır. Bu tarihten sonraki
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mizah olaylarını adım adım izlememiz gerekecek. Çünkü boy veren yeni mizah eğilimi
bütünüyle Cumhuriyet mizahını etkileyecek, onun ilk kadrolarını hazırlamış olacaktır.” 186
Böylece mizah tarihi yeni adımlarla ilerlemesini sürdürmeye devam edecektir.
İkinci Meşrutiyet döneminin başlamasıyla beraber artık ilk ünlü karikatürcülerde oluşmaya ve
kendini göstermeye başlamıştır. “Osmanlı’da basının siyasetle ilişkileri hiçbir dönem haber
boyutu ile sınırlı kalmamıştır. Basın, hep endişeyle bakılan ve bu nedenle de denetim altında
tutulması gereken bir araç olarak görülmüştür.” 187 Aynı durum mizah içinde söz konusu
olmuş, mizahçılar zaman zaman zor dönemlerden geçmek durumunda kalmışlardır.
Kurtuluş savaşı dönemine gelindiğinde ise hükümeti biçimlendirmeye yönelik bir mizah
anlayışı olduğunu söylemek çok da yersiz olmayacaktır. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından
gelen süreç yeni bir dönemin başlangıcını hazırlamaktadır. Siyasal arenada bir yanda İstanbul
Hükümeti varken, diğer yanda da Ankara Hükümeti bulunmaktadır. Mizah arenasında ise bir
yandan “Güleryüz”, diğer taraftan da Refik Halit Karay’ın çıkardığı “Aydede” dergisi
bulunmaktadır. “Refik Halit Karay’ın (1888-1959), 1920’de çıkarmaya başladığı bu mizah
gazetesi, Milli Mücadele’ye karşı gelen yayın organlarından biriydi. Ancak kurtuluştan sonra
Refik Halit 150’likler listesine alındı.” 188 Bu durum bize bir döneme ilişkin ipuçları da
vermektedir.

8.2.2. CUMHURİYET DÖNEMİNDE MİZAH
Mizah ve siyaset arasındaki sıkı ilişki göz önünde bulundurulduğunda tarihin çekişmelerle
dolu olduğunu anlamak mümkün olacaktır. Kurtuluş Savaşı’nın ardından bu çekişmeler
devam etmiş ve Cumhuriyet döneminde siyaset ile mizah yine iç içe olmayı sürdürmüştür.
Cumhuriyet döneminde yaşananları anlayabilmek için mizaha yön veren olaylara göz atmak
gerekmektedir. Cumhuriyetin ilanı ile başlayan süreç bazı çevreleri memnun etmemiştir.
Yurdun bazı bölgelerinde ayaklanmalar baş göstermiştir. Bu ayaklanmalara karşı zaman
zaman çok sert önlemlerin alındığı görülmektedir. “1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet aynı
zamanda yeni bir devletin ilanı anlamına da gelmekteydi. Bu dönemde yaşanan birçok sıkıntı
arasında, basının merkezi olan İstanbul’un ve oradaki saltanat yanlısı aydın çevrelerin bu yeni
devlet oluşumuna karşı çıkışı da sayılabilir.” 189 Mizah, böyle bir arenada varlığını
sürdürmeye çalışmıştır.
Cumhuriyet döneminde Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulma deneyimleri mizah için yeni
bir malzeme anlamı taşımaktadır. Karikatüristler arasında bu denemeyi olumlu bulanlar
olduğu gibi, olumsuz karşılayanlar da mevcuttur. Cumhuriyet’in 75. Yılında Türk Mizahı ve
Hicvi adlı eserde, Yusuf Ziya Ortaç’tan şöyle bir aktarma yapılmaktadır:
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“Sonra M. Kemal kendi safına siyasi isim koydu: Halk Fırkası.
Biz o günden sonra Halk Fırkası’ndaydık. Artık Şark Cephesi kahramanı Kâzım Karabekir
Paşa’nın adı, Akbaba’nın dilinde ‘Şarkılı İbret Paşa’ idi. Akdeniz’de düşman donanmasına
meydan okuyan Hamidiye Kahramanı Rauf Bey’i, neredeyse küçücük hokkamızın
Karadenizinde boğacaktık. Fakat Serbest Fırka’ya gülemedik. Bizim ona attığımız her
kahkahaya o, okuyucularımızın sillesiyle bize cevap verdi. Politika mizahının en güzel
örnekleri ile dolu o eski sayılarımızın satışı, bir ayda yirmi beş binden iki bine düşmüştür…
İki bin… Zarara dayanmak imkânsızdı, bir müddet can çekiştikten sonra, Serbest Fırka
kapanırken biz de kapandık.” 190
Cumhuriyet dönemi mizahı için önemli dönüm noktalarından biri de İkinci Dünya Savaşı
olarak karşımıza çıkmaktadır. “İkinci Dünya Savaşı bitiminden sonra dünya hızla iki
kutupluluğa doğru giderken, Türkiye bu dönemden başlayarak Cumhuriyet’in kuruluşunda
ortaya konulmuş olan ‘tam bağımsızlık’ ilkesini kısmen de olsa terk ederek ekonomik ve
politik açıdan savaşın galip tarafı Batılı müttefikler ve özellikle de ABD yörüngesine
girmiştir.” 191 Bu değişimin mizah dergilerinde yansıması da olmuştur elbette. Savaşın
ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bambaşka bir döneme girilmiştir. Demokrat
Parti kurulmuş ve nitekim mizah dergileri de bu durumdan beslenmiştir.
Mizah ve siyaset arasındaki ilişki dönemsel sancılarla daha da yoğunlaşmaktadır. Bu durumu
en iyi açıklayacak örneklerden biri de Markopaşa adlı dergidir. “Markopaşa’nın çıkış amacı
şöyle anlatılıyordu: Bir mevsimi baharına geldik ki alemin, bülbül dertli havuz dertli, gülistan
dertli, kimden derdimize derman dilesek, o bizden dertli çıkıyor. (…) Markopaşa’dan gayrı
dinleyecek kimsemiz kalmadı. (…) Maksadımız sadece gülmek için gülmek değildir. Gülerek
düşünmek ve faydalı olmaktır…” 192 Bu açıklama da mizahın salt güldürü unsuru olarak
algılanmaması gerektiği fikrini desteklemektedir. Toplumsal arenada yaşanan sancılar, daha
önce de belirttiğimiz gibi mizahı bir biçimde beslemektedir.
Markopaşa hakeretinin, siyasal arenada büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtmek
mümkündür. “DP’nin başa geçmesinde, sürekli olarak hapse girmeyi göze alan mizahçıları ile
Markopaşa hareketinin beş yıl süreyle tek partinin baskıcı politikasına direnmesinin önemli
payı bulunmaktadır. 60 bin gibi inanılmaz tirajlara ulaşan, sık sık kapanarak, Malumpaşa,
Bizim Markopaşa gibi adlarla yeniden açılan Markopaşa Türkiye’de siyasi iktidara karşı ilk
gerçek muhalefeti işaret eder.”193 Bu durumun Türkiye siyasal mizah tarihinde önemli bir yeri
bulunmaktadır.
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Eleştiri yalnızca, onaylanmayan herhangi bir şeyi çok sert cümlelerle ifade etme anlamına
gelmemektedir. Çizginin yarattığı kitlesel ve ortak dil kullanılarak gerçekleştirilen eleştiri
kimi zaman daha kalıcı olabilmektedir.
Dönemsel koşullara göre şekillenebilen mizah dergileri 1950 ve 60 yılları arasında da yine o
dönemin ihtiyaçlarına göre biçimlenmişlerdir. 27 Mayıs 1960 tarihinde yaşanan askeri
müdahale Türkiye’de bir dönemin daha kapanmasına neden olmuştur. Bu durumun bazı basın
organları tarafından olumlu karşılanması eleştirilere neden olmuştur. Gazeteci Nazlı Ilıcak bu
durumu şöyle eleştirmektedir: “27 Mayıs öncesinde, Demokrat Parti’nin basını mağdur eden
uygulamaları olduğu bir gerçek. Ama demokrasiye ara verilmesiyle bu mağduriyet daha da
artmıştır. Cumhuriyet hayatımızda gerçekleşen ilk askeri müdahaleye destek vermek yerine
karşı koymak, basının menfaatlerine daha iyi hizmet ederdi. Fakat böyle yapılmamış, 27
Mayıs, birçok gazete tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Türk basını 27 Mayıs’ta hiç de
başarılı bir imtihan vermemiştir.”194 Tüm bunların sonunda bir dönem daha mizah için çok da
umut dolu yaşanmamıştır.
Politik yapı ve mizah camiası arasında yaşananlar kimi zaman değişken olabilmektedir.
Siyasal arena yeteri kadar malzeme veriyor olsa bile, bu malzemenin halk tabanından karşılık
görmemesi gibi bir durum da söz konusu olabilmektedir. “1960-1970 arasında sosyal ve
politik yapı ile mizahçılarımızın bir ters düşmesi söz konusu. Bir çizer arkadaş Avrupa’da
birincilikler alırken ülkesinde etkin olamıyor, ya da hiç çizecek yer bulamıyor. Bu ifadeyi
çevirerek söylersek, basın bu karikatürleri, geniş halk yığınlarına sunacak anlamda ve
açıklıkta görmüyor.”195 Tüm bunların ardından 12 Mart 1971 Muhtırası ile siyasal anlamda
bir dönem daha noktalanmıştır. Ancak bu dönemler mizahın tükendiği anlamına
gelmemektedir.

8.2.3. 1980 SONRASINDA MİZAH
Mizah ve siyaset arasında olduğu kadar mizah ve teknoloji arasında da bir bağ bulunmaktadır.
Bu bağ 1980’li yıllardan sonra televizyonların yaygınlaşmaya başlamasıyla iyice
belirginleşmiştir. Mizah, medyada yer alan görüntülerin de yardımıyla kitlelere ulaşmanın
farklı bir yolunu daha bulmuştur.
Televizyonların karikatürü beslemesi dışında mizah dergilerinin şeklen daha iyi bir konuma
gelmesinin de çeşitli evreleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de Türk basınının ofset tekniği ile
tanışmasıdır. “Ofset baskı tekniğinin Türkiye’ye gelişi Hürriyet gazetesi aracılığı ile olmuştur.
Haldun Simavi, 1960’lı yılların başında Amerika’dan getirttiği ofset baskı makineleri ile
kaliteli baskı gerektiren özel işleri layığı ile basabilmek amacı gütmüştür.” 196 Kendine
gazetelerde de yer bulan karikatür elbette bu durumdan etkilenmiştir.
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Öte yandan mizahi anlamda 1970 ile 1980 yılları arasında yaşanan en önemli gelişme ise
Gırgır dergisi olarak karşımıza çıkmaktadır. “Gırgır Dergisi 26 Ağustos 1972’de yayın
hayatına başladı. Bu tarihten sonra ‘Gırgır Ekolü’ mizah dünyamıza damgasını vurmuştur.
Özellikle tirajı yüksek bir mizah dergisi olması nedeniyle, mizahın gerçek anlamda
kitleselleşmesinde ve karikatürün toplumun tüm katmanlarınca en azından bilinmesinde
derginin önemli bir rolü olmuştur.”197 Dönemin en fazla ilgi gören dergileri arasında Gırgır’ın
yanı sıra “Fırt” da bulunmaktadır. Öte yandan 1980’li yıllarda ülkede siyasal ve toplumsal
düzlemde ciddi olaylar cereyan etmiştir. Bir türlü durulmak bilmeyen Türkiye’nin siyasi
hareketliliği mizah camiasını da etkilemiştir.
Siyasetten mizaha, yaşanan tüm olayların nesnel bir biçimde değerlendirilebilmesi için yeterli
bilgi ya da enformasyon birikime sahip olmak gerekmektedir. Çünkü yaşanan bütün süreçler
toplumsal evrimin bir parçasıdır “Toplumsal evrim, yetişkinlerin öğrendiklerini, çocukların,
yeniden öğrenmek zorunda kalmadan taklit edip kendilerine kazandırmalarıyla; daha sonra,
erginlerin öğrendiklerini görenek, dil, yazı vb. ile gençlere ve sonraki kuşaklara aktarmaları
ile; demek ki deneyim, bilgi birikimi ve bilgi iletişimi ile gerçekleşir.”198 Mizah ve siyaset
arasındaki ilişkide bu bağlamda değerlendirilmelidir.
Mizah, doğduğu çağlardan itibaren çeşitli evrelerden geçmiştir. Dönemin siyasal koşulları bu
evreleri ve bazı dönüşümleri etkilemektedir. Aynı ilişki 2000’li yıllarda da devam etmiştir.
Günün siyasal koşulları çerçevesinde yaşananlar, mizah dergilerinin sayfalarını karikatür
olarak süslemeye devam etmiştir. “2000 yılına on iki ay kala, Türkiye’de mizahçılar, yeni
yeni konularla ilgilenmek zorunda kalırlar. Çete, mafya, kaçakçı, kaset, tetikçi, özelleştirme
bu son yılın gündemini süslüyor. Zincirleme olaylar karşısında toplum şoklarla sarsılmakta.
Bu konularla ilgili hiciv oklarını milyonlar alkışlıyor, mizahçının takılmalarına halk
kahkahalarla gülüyor.”199 Yaşanan siyasal ve toplumsal olayların değiştirdiği dengeler, mizah
dergilerinin de gündemini belirlemektedir. Özellikle Türkiye gibi siyasal arenası bol çalkantılı
olan ülkelerde bu durum daha net bir biçimde görülmektedir.
Türkiye’nin olumlu ya da olumsuz bir biçimde çehresini değiştiren 2000’li yıllarda da mizah,
dergiler aracılığıyla varlığını sürdürmektedir. Bu yıllarda karşımıza çıkan mizah dergilerinden
bazıları Bayan Yanı, Uykusuz, Leman ve Penguen’dir. Bu dergiler mizah yüklü eleştiri
oklarını dönemin siyasal aktörlerine doğrultmaktadır. Bunun dışında gazetelerde de mizah,
kendini karikatür olarak göstermekte ve siyasal mizah örnekleri sergilenmeye devam
etmektedir.
Mizahın ortaya çıkışı, gelişme evreleri birbirini tamamlayan bir evrimin ürünüdür. Her şeye
rağmen şunu belirtmek gerekir ki karikatürün yaygınlaşması ve gazetelerin gelişmesi
arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda karikatürün ve mizahın uygarlıkla iç içe
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olduğunu söylemek mümkündür. “Şayet (gazetelerin) sadece özgürlüğü güvenceye aldığını
düşünürsek onların önemini azımsamış oluruz; gazeteler uygarlığı idame ettirirler.” 200 Bu
nedenle yüzyıllar boyu çeşitli şekillerde varlığını sürdüren mizahın, insanlık tarihi boyunca
yaşamını sürdüreceği de gün gibi ortadadır.
Mizah dergileri bir anlamda toplumsal iletişim araçlarıdır. “İletişim insanla başlar: İnsanın ve
toplumun var oluşunun zorunlu koşuludur. İletişim olmaksızın insanın kendi ve toplumsal
varlığını sürdürmesi olanaksızdır.”201 Bu nedenle mizah, toplumsallığın bir yansıması olarak
karşımıza çıkmaktadır.
İnsan toplumsal bir varlık olarak yeryüzünde bulunmaktadır. “Evrimi ile insana ulaşan
canlının araç yapma noktasına kadar ki kazanımlarının büyük çoğunluğu “biyolojik evrim”in
ürünüdür. Ancak ağaçtan yere inmesiyle, özellikle sistemli olarak araç kullanmaya
başlamasıyla, ‘toplumsal evrim”in önemi artmaya başlamıştır. Araç yapmaya başlamasıyla
insan sıfatını kazandıktan sonra ise, araç yapmanın toplumsal yapıda yarattığı gelişmeler,
insanın yaşamında biyolojik evrimin rolünü ikinci sıraya itip, toplumsal evrimin rolünü birinci
sıraya geçirmiştir.” 202 Bu gelişim evresi elbette siyasal sistemlerin ve yaşam biçimlerinin
oluşumunu da beraberinde getirmiştir. Mizah da insanlığın siyasal ve toplumsal gelişimine
paralel bir biçimde ilerlemiştir.

8.3. SONUÇ
Hoşgörüyle harmanlanarak kitlelere sunulan mizah bir bakıma siyasal arenanın yansıması
olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Türk toplumunda mizah ve siyaset arasındaki ilişki
yadsınamaz derecede açıktır.
Antik dönemlerde sözlü bir anlayışla karşımıza çıkan mizah, tarih boyunca çeşitli şekillerde
varlığını sürdürmüştür. Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine siyasal alanda
yaşananlar, partiler arasındaki çekişmeler mizah arenasının canlı kalmasına neden olmuş ve
yaşanan süreçler karikatür ustalarına ilham vermiştir. Böylece dönemin siyasal aktörleri
mizah dergilerinin sayfalarını süslemiştir.
Bu makalede anlatılmak istenen mizah ve siyaset arasında mutlak bir ilişki bulunduğudur.
Osmanlı’dan günümüze siyasal arenada yaşananların mizah camiasında, mizah dergilerinde
bulduğu yankı kendini açık bir biçimde göstermektedir. Mizah salt güldürü aracı olmadığı
gibi, tür olarak toplumsal ve siyasal olaylardan da beslenmektedir.
Son olarak belirtmek gerekir ki; Mizah, silahı olan çizgileri de kullanarak, siyasal arenada
yaşanan kimi durumları eleştirmektedir. Mizah dergilerinde, siyasetin toplumsal alana olan
yansımaları simgeleştirilerek kitlelere sunulmaktadır. Çünkü insanın olduğu her yerde doğal
bir biçimde güldürü unsurları, eleştiriler, parodiler ve dolayısıyla mizah da bulunmaktadır.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

177

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Mizahın tarihsel gelişim süreci ve mizah siyaset ilişkisi öğrenilmiştir.

179

Bölüm Soruları
1) Teodor Kasap tarafından çıkarılan 1870 tarihli mizah dergisi hangisidir?
a) Marko Paşa
b) Diyojen
c) İstanbul
d) Güleryüz
e) Ayade
2) “Refik Halit Karay’ın 1920’de çıkarmaya başladığı mizah dergisi hangisidir?
a) Aydede
b) Güleryüz
c) Diyojen
d) Marko Paşa
e) Hıcvi
3) 26 Ağustos 1972’de yayın hayatına başlayan mizah dergisi hangisidir?
a) Marko Paşa
b) Hıcvi
c) Gırgır
d) Güleryüz
e) Aydede
4) Siyasal arenada büyük bir etkiye sahip olan ve 60 bin gibi inanılmaz tirajlara ulaşan
mizah dergisi hangisidir?
a) Diyojen
b) Marko Paşa
c) Gırgır
d) Güleryüz
e) Hıcvi
5) Aşağıdakilerden hangisi 2000’li yıllarda çıkartılan mizah dergilerinden değildir?
a) Leman
b) Penguen
c) Güleryüz
d) Uykusuz
e) Bayan Yanı
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ilk karikatürün hangisi olduğuna dair çeşitli
söylemler mevcuttur. İlk karikatürler 1867’de Arif Arifaki adında bir yayıncının
çıkardığı İstanbul adlı dergide yayınlanmıştır.
( D ) (
)
7) Birinci Meşrutiyet’in 1876 yılında ilan edilmesi mizahi anlamda ki özgürlük ortamını
sona erdirmiştir.
( ) (Y )
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8) Markopaşa hakeretinin, siyasal arenada büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtmek
mümkündür.
(D
) (
)
9) Ofset baskı tekniğinin Türkiye’ye gelişi Milliyet gazetesi aracılığı ile olmuştur.
( ) (Y )
10) Gırgır Dergisi özellikle tirajı yüksek bir mizah dergisi olması nedeniyle, mizahın
gerçek anlamda kitleselleşmesinde ve karikatürün toplumun tüm katmanlarınca en
azından bilinmesinde derginin önemli bir rolü olmuştur.
(D )
( )
-Cevaplar
1-B
2-A
3-C
4-B
5-C
6-Doğru
7-Yanlış
8-Doğru
9-Yanlış
10-Doğru
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9. SEDAT SİMAVİ’NİN DERGİCİLİK FAALİYETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Sedat Simavinin kim olduğu
9.2. Sedat Simavi’nin basın faaliyetleri
9.3. Sedat Simavi’nin Türk dergiciliğine katkıları

183

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Sedat Simavi kimdir?
2- Basın alanına katkıları nelerdir?
3- Çıkardığı dergiler hangileridir)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Sedat
olduğu

Simavi’nin

kim Sedat
Simavi’nin
olduğunun anlaşılması

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

kim Kazanım
okuyarak
ve
araştırılarak geliştirilecektir.

Sedat Simavi’nin basın Sedat Simavi’nin basın Kazanım
okuyarak
ve
faaliyetlerinin neler olduğu
faaliyetlerinin
neler araştırılarak geliştirilecektir.
olduğunun anlaşılması
Sedat Simavi’nin dergicilik Sedat Simavi’nin dergicilik Kazanım
okuyarak
ve
alanına katkılarının neler alanına katkılarının neler araştırılarak geliştirilecektir.
olduğu
olduğunun anlaşılması
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Anahtar Kavramlar

Sedat Simavi, Hürriyet, Dergiler
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Giriş
Esra OĞUZHAN
Türkiye’de dergicilik faaliyetleri, Osmanlı’nın son dönemlerinde gelişmiş ve dönemin
yapısına, Batı’da yaşanan fikir ve sanat akımlarına göre çeşitlilik kazanmıştır. Dergicilik
alanında faaliyet gösteren gazeteciler de farklı dergi türlerinin ortaya çıkmasına ve
dergiciliğin gelişimine katkı sağlamıştır. Bu anlamda Sedat Simavi’nin faaliyetleri Türk
dergiciliğinin gelişiminde önemli rol oynamıştır.
1896-1953 yılları arasında yaşayan Sedat Simavi, Osmanlı’nın son döneminde, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında ve çok partili dönemde gazetecilik yapmış, kitaplar ve
tercüme eserler yayımlamış, piyesler yazmış, dönemin kültür-sanat çalışmalarına önemli
katkılar sağlamıştır. 203 Bilinen basın ve basım faaliyetlerinin dışında Sedat Simavi,
yayımlamış olduğu aile, kadın, çocuk, siyasi ve mizah dergileri ile Türk dergiciliği açısından
da önemli bir yere sahiptir.
Çalışmamızın amacı, Türk dergiciliğinin gelişimini ve Sedat Simavi’nin basın faaliyetlerini
kısaca açıklayarak, dergicilik alanında yapmış olduğu çalışmaları ortaya koymak olup bu
amaçla, Türk basın tarihi alanında literatür ve arşiv taraması yapılmıştır. Çalışmamız, Türk
dergicilik tarihi alanında çalışma isteyen araştırmacılar için yol gösterici olması bakımından
önem arz etmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi.
Esra Oğuzhan, “Sedat Simavi’nin Basın ve Basım Faaliyetleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
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9.1. OSMANLI DÖNEMİ DERGİCİLİK FAALİYETLERİ

Osmanlı’da ilk dergiler Tanzimat’tan sonra Osmanlı’nın Batı’ya yönelmesi sonucu, Batı’da
yaşanan bilimsel ve teknik gelişmeleri Osmanlı okuyucusuna aktarmak amacı ile
yayımlanmıştır. Osmanlı’da ilk Türkçe dergi 1849-1851 yılları arasında 28 sayı yayımlanan
Vakayı-ı Tıbbiye olmuştur.204 Bunu, 1862-1867 yılları arasında Mecmua-i Fünun, 1862-1864
yılları arasında Mir’at, 1864’de Mecmua-i İber-i İntibah, 1865-1866 yıllarında Ceride-i
Askeriye, 1866-1873 yıllarında Mecmua-i İbretnüma ve Takvim-i Ticaret, 1867’de Ayine-i
Vatan ve Tuhfet-ül Tıb, 1873’de Cüzdan isimli dergiler çıkarılmıştır.205
1863 yılında on sayı yayımlanan ilk müzik dergisi Musik-i Osman 206 , 1867 yılında Filip
Efendi tarafından Mecmua-i Maarif 207 ve ilk çocuk dergisi Mümeyyiz, 1869 yılında
gazetenin haftalık eki olarak 49 sayı yayımlanmıştır.208
Paris’te eğitim gören Teodor Kasap, İstanbul’a döndüğünde 1869 yılında ilk mizah dergisi
Diyojen’i, sonrasında Çıngıraklı Tatar ve Hayal isimli mizah dergilerini çıkarmıştır. 1878
yılına kadar yirmiyi aşkın mizah dergisi yayımlanmış ve bunlar arasında Meğu, Meddah,
Latife ve Çaylak öne çıkmıştır. 209 Abdülaziz döneminde ayrıca; Dağarcık, Kırk Anbar,
Keşkül, Mitat-İber, Muharrir, Derme-Çatma, Yadigâr ve Mecmua-i Ulûm dergileri
yayımlanmıştır.210
1880-1890 yılları arasında yayımlanan dergilerin sayısı elliye ulaşmıştır. Bu dergiler arasında
Ebuziya Tevfik tarafından yayımlanan edebiyat ve fikir dergiciliği alanında önemli bir yere
sahip yazıların çoğu kendisine ait olan Mecmua-i Ebuzziya yayımlanmıştır. Yine bu dönemde
Hafta, Rehber-i Fünûn ve Gayret isimli dergiler yayımlanmıştır.211
II. Abdülhamit döneminin önemli dergisi olan Servet-i Fünun, 27 Mart 1891 yılında Ahmet
İhsan Tokgöz tarafından haftalık olarak yayımlanmıştır. İlk yayımlandığı yıllarda aile, moda
ve şiir dergisi olan Servet-i Fünun, Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret ve Hilmi Ziya
Ülken’in katılımı ile dönemin etkili sanat ve fikir dergisi haline gelerek Edebiyat-ı Cedide
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akımını başlatmıştır. 1894 yılında Servet-i Fünun dergisine rakip olarak eski edebiyatı
savunan Malûmat dergisi yayımlanmaya başlanmıştır.212
Meşrutiyetin ilan edildiği ilk yıllarda basın özgürlüğü yaşanmış ve dergicilik alanında
özellikle mizah dergilerinde artış görülmüştür. 1908-1911 yılları arasında Salah Cimcoz ve
Celal Esad Arseven tarafından dönemin önemli mizah dergisi Kalem, Baha Tevfik tarafından
Eşek, Elmalum, Yuha isimli mizah dergileri ile Geveze, Cingöz, Davul, Hacivat, Kel Hasan,
Şaka, Zevzek, Nasreddin Hoca, Hokkabaz, Curcuna, Püsküllü Bela213 Alem ve Cem isimli
mizah dergileri yayımlanmıştır.
Bu dönemin önemli dergilerinden 1908-1914 yılları arasında 51 sayı yayımlanmış fikir ve
aktüalite dergisi Resimli Kitab ve 1909-1914 yılları arasında magazin dergisi Şehbal ile
Muhasin, Resimli İstanbul, Aşiyan, Eşref, Musavver Muhit isimli dergiler yayımlanmıştır. 214
II. Meşrutiyet döneminde İslam dergilerinde de artış olmuş, Sırat-ı Müstakim, Ceride-i
Sofiye, Sebil-ür Reşad, Sada-yı Hak, Beyan-ül Hak, İslam Mecmuası, Ceride-i İlmiye, Mahfil
isimli dergiler yayımlanmıştır. Bunun yanında Ulûm-u İktisadiye, İçtimaiye Mecmuası,
İçtihat isimli Batılılaşma yanlısı dergiler 215 , Türk Yurdu, Genç Kalemler, Felsefe isimli
Türkçü ve Batılılaşma yanlısı dergiler ile İştirak ve Halka Doğru gibi sosyalist dergiler
yayımlanmıştır.216 1918 yılında Ziya Gökalp tarafından Türkçü bir dergi olan Yeni Mecmua
ve 1918-1925 yıllarında Meslek isimli dergiler yayımlanmıştır.217

9.2. KURTULUŞ SAVAŞI VE CUMHURİYET DÖNEMİ DERGİCİLİK
FAALİYETLERİ
Kurtuluş Savaşı döneminin önemli dergileri arasında, 1919’da yayımlanan Büyük Mecmua ve
Ümid, 1920’de yayımlanan Aydede, ve 1921’de yayımlanan Aydınlık ve Dergâh yer
almıştır.218
Ziya Gökalp, Diyarbakır’da 5 Haziran 1922 ile 5 Mart 1923 yılları arasında 33 sayı
yayımlanan ilmi, edebi, siyasi, iktisadi bir dergi olan Küçük Mecmua’yı 219 Yusuf Ziya Ortaç
ve Orhan Seyfi Orhon, 7 Aralık 1922 tarihinde dönemin önemli karikatüristlerini biraraya
toplayan haftalık siyasi, mizah dergisi Akbaba’yı çıkarmıştır.
1924’de ise Zekeriya Sertel tarafından çıkarılan kültür-magazin dergisi Resimli Ay, Takrir-i
Sükun Kanunu nedeniyle kapatılarak Sevimli Ay adı ile 1931’e kadar yayımlanmıştır. Bu
dönemde 1923’de Yeni Mecmua ve Milli Mecmua, 1925’de Haftalık Mecmua, 1926’da
Hayat isimli dergiler yayımlanmıştır.
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Cumhuriyet’in ilanından sonra resmi kurumlar tarafından da dergiler yayımlanmıştır. Yeni
Fikir, 1925-1928 yılları arasında Konya Maarif Müdürlüğü tarafından dönemin önemli
yazarlarını bünyesinde toplayan bir dergi olmuştur. Muallimler Birliği, 1925-1928 yılları
arasında Türkiye Muallimler Birliği tarafından aylık olarak yayımlanmıştır. 1926-1928 yılları
arasında Türk Teyyare Cemiyeti tarafından 15 günde bir yayımlanan Türk Hava Mecmuası ve
bunların dışında 1926-1928 yılları arasında Kemal Salih Sel tarafından İstanbul’da genel
kültür dergisi Aylık Mecmua çıkarılmıştır.220
Dönemin diğer dergileri arasında 1927-1928 yılları arasında Orhan Seyfi Orhon tarafından
Güneş, 1928’de Yusuf Ziya Ortaç tarafından yayımlanan Meşale, 1930-1932 yılları arasında
Türk Kooperatifçisi, 1932-1934 yılları arasında Ahmet Hamdi Başar tarafından Kooperatif221,
1929-1935 yılları arasında Ahmet Cevat tarafından resimli aylık aile kültür dergisi Yeni
Muhit yayımlanmıştır.222
1930’lu yıllarda fikir ve edebiyat dergilerinin sayısı artmıştır. Yakup Kadri ve Şevket
Süreyya’nın yönettiği Kadro, Hüseyin Cahit Yalçın tarafından Fikir Hareketleri, Yaşar Nabi
Nayır tarafından Varlık, İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Yeni Adam isimli dergileri özel
girişim ile yayımlanan önemli dergiler arasında yer almıştır. Başta Ülkü olmak üzere
halkevleri tarafından yayımlanan yerel araştırma dergileri, hem folklor ve dil araştırmalarını
teşvik etmiş ve pek çok genç yeteneğin yetişmesini sağlamıştır.223
Tek parti döneminde ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında dergicilik faaliyetlerinde yavaşlama
görülmüştür. 1935’de Cumhuriyet devrimlerine bağlı gençler tarafından Yücel isimli dergi
yayımlanırken, milliyetçiliği savunan dergiler de yaygınlaşmıştır. 1939-1942 yılları arasında
Bozkurt, 1942-1944 yılları arasında Millet, 1939’da Nurettin Topçu tarafından fikir ve sanat
dergisi Hareket ve 1941’de Behice Boran tarafından Yurt ve Dünya adlı fikir ve sanat dergisi
çıkarılmıştır.224
1942-1945 yılları arasında Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç tarafından çıkarılan
Çınaraltı haftalık ilim ve sanat dergisi225, Necip Fazıl Kısakürek tarafından 1943’de milliyetçi
özelliğe sahip Büyük Doğu yayımlanmıştır. 1943-1945 yılları arasında Fethi Tevetoğlu
tarafından yayımlanan Kopuz aylık Türkçü dergi olarak, 1945’de Zekeriya Sertel tarafından
Görüşler isimli haftalık sosyalist dergi yayımlanmıştır. 1946’da Aziz Nesin tarafından
çıkarılan Markopaşa isimli mizah dergisi en çok okunan dergi olmuştur.
1948-1954 yılları arasında Avni İnsel tarafından siyasi, mizah dergisi olarak Kahkaka 226 ,
1947-1952 yıllarında Aile, 1946-1947 yıllarında Yığın, 1947’de Zincirli Hürriyet 1947-1957
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yılları arasında Seçilmiş Hikâyeler, 1949’da Hafta, 1949-1950 yıllarında Yaprak, 1949-1980
yıllarında Türk Folklor Araştırmaları isimli dergiler yayımlanmıştır.227

9.3. SEDAT SİMAVİ’NİN BASIN FAALİYETLERİ
Sedat Simavi imtiyaz sahibi olarak ilk yayımı olan Hande isimli dergiyi, 31 Temmuz 1916’da
haftalık, siyasi, mizah dergisi olarak çıkarmıştır. Hande’nin ardından Sedat Simavi yine
siyasî, mizah dergisi olan Diken isimli haftalık dergiyi 30 Ekim 1918’de yayımlamıştır.
Aylık olarak çıkardığı ilk kadın dergisi İnci 1 Şubat 1919’da, ilk günlük gazete Dersaadet 8
Temmuz 1920’de, ikinci günlük gazete Payitaht 26 Ocak 1921’de yayımlamıştır. Haftalık
siyasî, mizah gazetesi Güleryüz 5 Mayıs 1921’de, aylık olarak çıkarılan ikinci kadın dergisi
Hanım 1 Eylül 1921’de yayımlanmıştır.
Çocuk hikâyeleri yazan ve tercüme eden, dergi ve gazetelerinde çocuklar ile ilgili bölümlere
yer veren Sedat Simavi, çocuk dergisi Hacıyatmaz’ı 1921’de, İnci isimli kadın dergisini, 1
Haziran 1922’de Yeni İnci ismi ile yeniden çıkarılmıştır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra Resimli Gazete, haftalık olarak 8 Eylül 1923’de, aile dergisi
Yıldız 1 Eylül 1924’de aylık olarak, Meraklı Gazete haftalık olarak 1 Eylül 1926’da, aile
dergisi Yeni Kitap Mayıs 1927’de aylık olarak, aile dergisi Arkadaş 27 Haziran 1928’de
haftalık olarak yayımlanmıştır.
Harf Devrimi’nin ilânı ile birlikte tamamı Latin harfli olarak basılan, Bravo isimli gazete 2
Ekim 1930’da haftalık olarak çıkarılmıştır. Sedat Simavi’nin basın hayatında en uzun süre
çıkarılan dergisi Yedigün ise haftalık olarak 15 Mart 1933 tarihinde yayım hayatına
başlamıştır.
Karagöz ilk olarak 1908’ de yayımlanmış, ancak Sedat Simavi yönetiminde 14 Şubat 1935
tarihinden itibaren haftalık olarak yayımlanmıştır. Siyasî, mizah dergisi Karikatür, haftalık
olarak Ocak 1936’da yayım hayatına başlamıştır. Aylık olarak yayımlanan Model dergisi
Mayıs 1937’de, aile ve sağlık dergisi Yeni Ev Doktoru aylık olarak Eylül 1938’de
yayımlanmıştır. Sedat Simavi, 1 Mayıs 1948’de çıkarılan ve günümüze dek faaliyet gösteren
Hürriyet gazetesini yayımlamıştır.
Sedat Simavi, çıkarmış olduğu dergi ve gazeteler dışında gazeteciliğin bir meslek olarak
yapılabilmesi için bu alanda eğitimin ve bağımsız olarak örgütlenmenin gerekliliği düşüncesi
ile girişimlerde bulunmuştur. Faaliyetlerini siyasi iktidardan bağımsız olarak sürdürebilmeleri
ve her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile 10 Haziran 1946 yılında kurulan
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığına Sedat Simavi seçilmiştir. Görevini yürüttüğü
dönemde Sedat Simavi, Türkiye’de basında çalışacak kişilere yükseköğrenim düzeyinde
eğitim verecek bir kurumun gerekli olduğu fikri ile 1947 yılında İstanbul Üniversitesi
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Rektörlüğü’ne başvurmuş ve 29 Kasim 1950’de Türkiye’de yüksek öğrenim düzeyinde eğitim
verecek olan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü
kurulmuştur.228

9.4. SEDAT SİMAVİ’NİN DERGİCİLİK FAALİYETLERİ
Sedat Simavi, Galatasaray Lisesi yıllarında ve liseden mezun olduktan sonra dönemin kültür,
mizah, spor ve öğrenci dergilerinde dönemin toplumsal yapısını, sosyal ilişkilerini anlatan
karikatürler resmetmiştir. 1912 - 1918 yılları arasında Sedat Simavi; Kehkeşan, Köylü 229 ,
Yirminci Asırda Zekâ (Zekâ), Eşek, Cem, İçtihad, İdman, Karikatür, Talebe Defteri, Servet-i
Fünun, Türk Sözü, Nasreddin Hoca, Le Paon, Le Djin isimli dergiler ve Stamboul, Zaman ve
Âti (İleri) isimli gazetelerde karikatürleri yayımlanmıştır.
Sedat Simavi, imtiyaz sahibi olarak Hande, Diken, Karikatür isimli siyasi, mizah dergilerini,
İnci, Yeni İnci, Hanım, Yıldız, Yeni Kitap, Arkadaş, Yedigün, Model, Yeni Ev Doktoru isimli
aile ve kadın dergileri ile Hacıyatmaz adlı çocuk dergisini yayımlamıştır.

9.5. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ’NDE
DERGİCİLİK FAALİYETLERİ
Sedat Simavi’nin imtiyaz sahibi olarak yayımladığı ilk dergi Hande, “Her Perşembe günleri
intişar eder, haftalık, edebi, siyasi, mizah gazetesidir” ibaresi ile haftalık olarak 31 Temmuz
1916 ve 6 Eylül 1917 yılları arasında 45 sayı yayımlanmıştır. Hande’nin ön ve arka
kapaklarında ağırlıklı olarak I. Dünya Savaşı’nı konu alan tek sayfa karikatürler verilmiştir.
Dergide yazılar ağırlıklı olarak Maymuncuk, Tatlı Sert, Kızıl Toprak, Diplomatçı, Povankaro,
Maslot, Firaki Baba, Sırıtkan, Beykozlu Nefise, Rus Milleti, Biri, Mütecessis, Hovarda
Muhabir, Kamuran’ın Babası, Kadıköylü Haki, Nişantaşılı Baki, Çeb ü Rast isimleri ile
yayımlanmıştır. İlk 13 sayısı Osmanlıca ve Almanca olarak hazırlanan dergide Dr.Schrader,
F.Schrader, Hochsteter, Friedrich Natterroth, Passe-Partout, Fisagor Malta imzaları yer
almıştır.
“Gülme, mutluluk” anlamına gelen Hande, I. Dünya Savaşı’nda yaşanan olayları ağırlıklı
olarak karikatür ile anlatmış, ayrıca dergide okuyucuların ilgisini çekebilecek kısa hikayeler,
ve yazılara yer verilmiştir.
Hande, tüm yokluklara rağmen I. Dünya Savaşı’nın yaşandığı bir dönemde savaşın halk
üzerinde yaratmış olduğu umutsuzluğu ortadan kaldırmak, halka neşe ve umut vermek amacı
ile çıkarılmıştır. Bu amaçla karikatürlerde, cephelerde savaşan düşman ülkelerin yaşadığı
zorluklar ve Mehmetçiğin kahramanca mücadelesi resmedilmiştir.
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Sedat Simavi’nin Hadımköy’de askerlik görevine başlaması sonucu dergi ile Yakup Aziz
ilgilenmiş, ancak savaşın neden olduğu kağıt yetersizliği ve diğer sıkıntılar Hande’nin yayım
hayatını sonlandırmasına sebep olmuştur.230

Sedat Simavi’nin Hande’nin yayım hayatını sonlandırması ile bir süre diğer dergi ve
gazetelerde karikatürleri yayımladıktan sonra Diken isimli siyasi, mizah dergisini çıkarmıştır.
Dergi, “Her onbeş günde bir Perşembe günleri çıkar, edebi, siyasi, mizah gazetesi” ibaresi ile
30 Ekim 1918-11 Mart 1921 tarihleri arasında 72 sayı olarak yayımlanmıştır.
Dergide Ömer Seyfettin, Fazıl Ahmed Aykaç, Selahattin Enis, İbnürrefik Ahmed Nuri,
Ahmed Rasim, Halid Fahri Ozansoy, Sedat Simavi, Yusuf Ziya Ortaç, Reşat Nuri Güntekin,
Aka Gündüz imzaları yer almıştır. Derginin yazarlarından Ercüment Ekrem Talu kendi imzası
ile yazdığı gibi Kerbelai, Meşhedi, Torik Necmi imzası ile, Osman Cemal Kaygılı da mizahi
manzumelerini Çileli imzası ile yazmıştır.231
Diken’in karikatürcü kadrosunu Sedat Simavi, Ramiz Gökçe, Sedat Nuri İleri, İzzet Ziya
Turnagil, Nurullah Cemal Berk, Mehmet İzzettin, Ulvi Kazım, Cemal Nadir Güler 232 ve
Cevat Şakir oluşturmuştur.
Bağmsızlık mücadelesine destek veren Diken’de, muhalif basın ve işgal devletleri en sert
şekilde eleştirilmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında çıkarılan dergi, dönemin siyasi, sosyal ve
toplumsal olaylarını aktarması bakımından önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Sedat Simavi tarafından yayımlanan ilk kadın dergisi İnci, “Her ayın ilk günü çıkar, kadınlığa
ait bilcümle nazari ve ilmi meselelerden bahseder, resimli kadın ve salon mecmuasıdır”
ibaresi ile 1 Şubat 1919 ve 1 Nisan 1921 tarihleri arasında aylık olarak 27 sayı daha sonra
Yeni İnci ismi ile Haziran 1922 ve Temmuz 1923 tarihleri arasında 12 sayı neşrolunmuştur.
Renkli ve dikkat çekici bir kapakla çıkarılan dergide; Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin,
Faruk Nafiz Çamlıbel gibi dönemin ünlü yazar ve edebiyatçıların yanında Sabiha Zekeriya,
Halide Nusret Zorlutuna, Emine Semiyye, Sadiye Vefik, Şefika Gaspıralı, Aliye Esad gibi
kadın yazarların imzaları da yer almıştır.
Ağırlıklı olarak şiir, hikâye, piyes, kısa hikâyeler, moda ve dekorasyon haberleri, yurtiçi,
yurtdışı haberlerinin yanında kadınların bilgili, becerikli, kültürlü olmaları amacı ile
bilgilendirici yazı ve makalelere yer verilmiştir.
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İnci’nin moda sayfalarında, Avrupalı kadınların yaşam tarzı, moda olan kıyafetler,
mevsimlere göre giyilmesi uygun giysiler, moda olan saç şekilleri, yeni çarşaf modelleri
resimler ile tanıtılmıştır.
Sedat Simavi, ilk sayısında, Osmanlı döneminin sona ermesi ve Cumhuriyet’in ilânından
sonra kadının aile içinde sorumluluklarının artmasından dolayı onlara yol gösterici olmak
amacı ile bu derginin çıkarıldığını belirtmiştir.233
Sedat Simavi’nin yayımladığı ikinci kadın dergisi olan Hanım, “Her ay intişar eder, kadın,
salon ve aile gazetesidir” ibaresi ile aylık olarak 1 Eylül 1921 ve 1 Ekim 1921 tarihinde olmak
üzere sadece iki sayı çıkarılmıştır.
Dönemin önemli yazarlarını biraraya getiren dergide; Falih Rıfkı Atay, Selim Sırrı Tarcan,
Emine Semiyye, Selahattin Enis, Ercümend Ekrem Talu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk
Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Ethem İzzet Benice imzaları görülmüştür.
Kadın dergisi olarak çıkarılan Hanım, ağırlıklı olarak edebiyat dergisi niteliği taşımış ve
dergide, hikâye, küçük hikâye, şiir ile kadın konulu fıkralara yer verilmiştir. Derginin ön
kapak sayfaları renkli kadın resimleri ile, iç sayfalar ise çeşitli resim, motif ve karikatürler ile
süslenmiştir.
Sedat Simavi tarafından çıkarılan tek çocuk dergisi olan Hacıyatmaz, “Şimdilik onbeş günde
bir çıkar, çocuk aile gazetesidir” ibaresi ile 1921 yılında sadece 1 sayı basılmıştır.
Sekiz sayfa olarak kırmızı ve mavi renklerle basılan dergide hikâye, resimli hikâye ve
karikatüre yer verilmiştir. Sedat Simavi, okuyuculardan gelen mektuplarda çocukları güldüren
ve çocuk hikâyelerinden bahseden bir derginin talep edilmesi üzerine derginin çıkarıldığını
belirtmiştir.234
Sedat Simavi, Birinci Dünya Savaşı yılları ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde, çıkardığı siyasi,
mizah, kadın ve çocuk dergileri ile dönemin zor şartlarına rağmen okuyucuyu yalnız
bırakmamış, okuyucuların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama gayreti içinde olmuştur.

9.6. CUMHURİYET
FAALİYETLERİ

DÖNEMİ

VE

SONRASINDA

DERGİCİLİK

Cumhuriyet’in ilanı dergicilik alanında gelişmelerin yaşandığı, farklı dergi türlerinin ortaya
çıktığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde Sedat Simavi ilk olarak Yıldız isimli dergiyi
yayımlamıştır. “Her ayın ilk günü neşrolunur, herşeyden bahseder, aylık, resimli, aile ve salon
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mecmuasıdır” ibaresi ile 1 Eylül 1924 ile 1 Ağustos 1926 yılları arasında 17 sayı
yayımlanmıştır. Yıldız’ın yazı kadrosu, Süleyman Nazif, İbrahim Alaaddin Gövsa, Ercümend
Ekrem Talu, Faruk Nafiz Çamlıbel, Fazıl Ahmed Aykaç, Ömer Seyfettin gibi isimlerden
oluşmuştur.
Cumhuriyet dönemi kadın dergilerinden Yıldız, kadınlara yönelik moda, dekorasyon, günlük
hayata dair yurtiçi ve yurtdışı haberlerden oluşmuş ve bu haberlerde mutlaka fotoğrafa yer
verilmiştir. Dergide okuyucudan gelen mektupların yanıtlandığı “Abla Mektupları” ve ev
hayatı hakkında bilgilerin yer aldığı “Evlerimiz, Yuvamız” başlıklı köşeler düzenli olmasa da
yer almıştır.
Yıldız isimli dergiden sonra Sedat Simavi, aile ve salon dergisi Yeni Kitap isimli dergiyi
yayımlamıştır. Dergi, “Her ayın ilk günü çıkar, ilmi, edebi, aile ve salon mecmuasıdır” ibaresi
ile Mayıs 1927 ile Ağustos 1928 tarihleri arasında olmak üzere 16 sayı çıkarılmıştır.
Yeni Kitap dergisinde; Mecdi Sadreddin, Salih Zeki, Mahmud Yesari, Yaşar Nabi, Hayri
Recep, İbnürrefik Ahmed Nuri, Suad Derviş, Sami Paşazade Sezai, Halil Nimetullah, Necdet
Rüşdü, Ercümend Ekrem Talu, Nihad Fazıl, Nureddin İbrahim, Şeref Nuri, Cevad Kazım,
Sadri Edhem, Hikmet Şevki, Süleyman Edhem, Şeref Kazım, Hüseyin Avni, Suad Derviş,
İzzet Ziya, Seniha Sami, Halil Edhem, Server Rıfat, Fuad Refik, Faruk Nafiz, Memduh Suad,
Kemal Nejad, İsmail Sadi, Şemsi İzzet, Ferruh İsmail, Münevver Refik, Yusuf Ziya Ortaç,
Samiye Mahmud Nedim, Fahri Celaleddin, Ulviye Nazan, Emin Recep, Fuad Hulusi imzaları
görülmüştür.
Ön ve arka sayfaları renkli olarak basılan derginin kapağında ünlü kişilerin resimlerine yer
verilmiştir. İlk sayıda Mustafa Kemal Atatürk’ün resmine yer verilirken diğer sayıların
kapaklarını dönemin edebiyatçı ve yazarların resimleri süslerken iç sayfalarda bu kişiler ile
yapılan röportajlara yer verilmiştir. 235 Ağırlıklı olarak ilginç konu ve olaylar hakkında
bilgilendirici yazılardan oluşan derginin diğer önemli bölümünü hikâyeler, şiirler ve
röportajlar oluşturmuştur.
Sedat Simavi’nin okuyucu ile arasında yakın bağ kurmak, gerçek bir arkadaş gibi her zaman
yanında olmak amacı ile yayımladığı Arkadaş isimli dergi, “Her Çarşamba günleri neşrolunur
ve herşeyden bahseder, resimli mecmua” ibaresi ile haftalık olarak 27 Haziran - 28 Kasım
1928 yılları arasında 23 sayı yayımlanmıştır.
Peyami Safa’nın yazı dizisi şeklinde yer alan hikâyeleri dışında diğer yazı ve haberler imzasız
veya Arkadaşınız imzası ile yer almıştır. Dergide okurlardan gelen mektupların cevaplandığı
veya güzel sözlerin paylaşıldığı “Arkadaş Fikirleri”, “Arkadaşlarla Başbaşa”, “Arkadaşça
Konuşalım” köşeleri yer almıştır. Bunun dışında yurtdışından haberler, aktüel haberler,
hikâyeler, karikatürler, moda haberleri, müsabakalar dergideki diğer konuları oluşturmuştur.
Dergicilik faaliyetleri arasında en çok okura ulaşan ve uzun yıllar yayımlanan Yedigün, 15
Mart 1933 ile 17 Ağustos 1950 yılları arasında “Haftalık halk ve aile mecmuası” ibaresi ile
235
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784 yayımlanmıştır. Sedat Simavi’nin yıllarca basın faaliyetlerinin içinde yer alması
Yedigün’ün başarısında önemli etken olmuştur.
Yedigün’ün başarısında diğer önemli etken de Sedat Simavi’nin Yedigün’de dönemin önemli
gazeteci ve edebiyatçılarını biraraya getirmesi olmuştur. Dergide; Münir Süleyman
Çapanoğlu, Peyami Safa, Ahmet Refik, İbrahim Alaaddin Gövsa, Sedat Simavi, Hüseyin
Rıfat, Abidin Daver, Ömer Rıza, Sadri Etem, Mahmut Yesari, Ercüment Ekrem Talu, Şeref
Nuri, İsmail Hakkı, Doğan Nadi, Leyla Refik, Nurullah Ataç, Osman Cemal Kaygılı, Vala
Nureddin, Mekki Sait, Selami İzzet Kayacan, Necdet Rüştü, Server Rıfat, Naci Sadullah,
Reşat Nuri Güntekin, Yekta Ragıp, Hikmet Feridun Es, Sermet Muhtar, Selim Tevfik,
Hüseyin Cahit Yalçın, Halid Ziya Uşaklıgil, Firdevs İsmail, Ziya Şakir, Yaşar Nabi, Sami
Karayel, Faruk Nafiz Çamlıbel, Cahit Uçuk, Edhem İzzet Benice, Samizade Süreyya
Erdoğan, Suad Arık, Sezai Şadi, Enver Naci, Halid Fahri Ozansoy, Ertuğrul Muhsin, Enver
Benhan Şapolyo, Burhan Felek, Adnan Akın, Reşat Ekrem, Nihat Sami Banarlı, Halide Edip
Adıvar, Selim Nüzhet Gerçek, Falih Rıfkı Atay, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Vahdet Gültekin,
Sacide Temel Artemel imzaları görülmüştür.
Sedat Simavi, Yedigün dergisini çıkardığı dönemde Karikatür isimli dergiyi de yayımlamıştır.
Karikatür, “Cumartesi günleri çıkar siyasi ve edebi mizah gazetesi” ibaresi ile 1 Ocak 1936 ile
18 Mart 1948 yılları arasında haftalık olarak 638 sayı çıkarılmıştır.
Derginin ön ve arka kapağında büyük boy renkli, iç sayfalarda siyah beyaz karikatürler yer
almıştır. Bunun yanı sıra fıkralar, manzum hikâyeler, şiirlerin yayımlandığı kapak ve iç sayfa
karikatürlerini başta Ramiz Gökçe olmak üzere, Sedat Nuri, Tahsin Öztin, Orhan Peker,
Semih Balcıoğlu, Cevdet Oklay, Münif Fehim imzaları görülmüştür. Karikatürlerde ağırlıklı
olarak kadın-erkek ilişkileri, siyaset ve günlük olaylar ele alınmıştır.
Derginin yazar kadrosunda Rakım Çalapala, Burhan Felek, Ercümend Ekrem Talu, Ragıp
Şevki Yeşim, Necdet Rüştü, Mahmut Yesari, Nezihe Muhittin, Turhan Tan yer almış dergide
ayrıca Nazım Hikmet, Abdülhak Hamit, Halid Fahri Ozansoy’un şiirlerine yer
verilmiştir.Karikatürlerinde kadın-erkek ilişkileri ve sosyal, toplumsal konuların işlendiği
dergi, okurlarını güldürmek ve edebi eserleri okuyucuya tanıtmak amacı ile yayımlanmıştır.
Karikatür ve Yedigün dergisinin yayımlandığı dönemde Sedat Simavi kadın okuyucuları için
moda dergisi Model’i yayımlamıştır. “Aylık moda mecmuası” ibaresi ile çıkarılan Model,
Mayıs 1937-Haziran 1938 tarihleri arasında 14 sayı basılmış ve kapağında renkli, modern
giyimli kadın resimlerine yer verilmiştir. Dergide kadın ve çocuk kıyafetleri tanıtılmış, ev
dekorasyonu hakkında bilgiler resimler ile verilmiş, resim altlarında kısa açıklamalar imzasız
olarak belirtilmiştir.
Model dergisinden sonra Sedat Simavi, sağlık dergisi Yeni Ev Doktoru’nu yayımlamıştır.
Dergi, Eylül 1938-Haziran 1939 tarihleri arasında “Her ayın birinde çıkar, resimli, sıhhi aile
mecmuasıdır” ibaresi ile toplam 10 sayı yayımlanmış ve kapağında büyük bir fotoğraf iç
sayfalarında bilgi verici yazılar yer almıştır.
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Dergide yazılar; Dr. Nuri Ömer Ergene, Necdet Rüştü, Dr. Ali Rıdvan Unar, Dr. Fahri Celal,
Eczacıbaşı, Ahçıbaşı, Doktor, Göz Hekimi, Kanbur Hekim, Diş Tabibi, Neşeli, Ev Doktoru,
Sinir Hekimi, Çocuk Hekimi, Kadın Hekimi, Lokman Hekim imzaları ile verilmiştir. Sağlıklı
beslenme, sağlıklı yaşam, spor, çocuk sağlığı ve çocuk bakımı konularında açıklayıcı
bilgilerin yer aldığı dergi, aile sağlığı konusunda özellikle kadınların bilgilendirilmesi amacı
ile çıkarılmıştır. Dergide yeralan tüm yazı ve haberler resim ve fotoğraflar ile süslenmiştir.

9.7. SONUÇ
Türk basın dünyasına önemli katkılarda bulunan Sedat Simavi, Türk dergiciliğinin
gelişiminde de büyük rol oynamıştır. Sedat Simavi’nin, 1912 ve 1918 yılları arasında
Kehkeşan, Köylü, Yirminci Asırda Zekâ (Zekâ), Eşek, Cem, İçtihad, İdman, Karikatür,
Talebe Defteri, Servet-i Fünun, Türk Sözü, Nasreddin Hoca, Le Paon, Le Djin adlı dergiler ve
Zaman, Stamboul ve Âti (İleri) adlı gazetelerde dönemin toplumsal, sosyal ve siyasi
konularını anlatan karikatürleri yer almıştır.
İlerleyen yıllarda Sedat Simavi, imtiyaz sahibi olarak Hande, Diken, Karikatür isimli siyasi,
mizah dergilerini, İnci, Hanım, Yıldız, Yeni Kitap, Arkadaş, Yedigün, Model, Yeni Ev
Doktoru isimli aile ve kadın dergileri ile Hacıyatmaz adlı çocuk dergisini yayımlamıştır.
Sedat Simavi’nin yayımladığı siyasi, mizah dergilerinde olaylar okuyucuya karikatürler
aracılığı ile aktarılarak halka umut aşılanmış, muhalifler yine bu yol ile eleştirilmiştir. Kadın
ve aile dergilerinde, kadınların günlük hayatını kolaylaştıracak, aynı zamanda eğlendiren
dikkatini çeken yazı ve haberler ile birlikte edebi eserler de yer almıştır. Derginin, kolay
okunabilir ve anlaşılır olması amacı ile sade bir dil kullanılırken yine bu amaçla haber, yazı,
fıkralar resim, fotoğraf, karikatür ile süslenmiştir.
Dergilerin yazı ve karikatürist kadroları büyük ölçüde dönemin tanınmış veya yetenekli genç
kişilerinden oluşmuştur.Sedat Simavi, çıkarmış olduğu dergiler ile yayımcılık alanında büyük
tecrübe kazanmış ve bu tecrübe Yedigün’ün uzun süreli ve yüksek tirajlı olmasında önemli
etken olmuştur.
Türk dergiciliğinin gelişiminde önemli yere sahip olan Sedat Simavi, dönemin siyasi, sosyal
ve toplumsal yapısını inceleyerek halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya ve dergilerinde
içeriğin ve tekniğin iyi olmasına özen göstermiştir.
Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde Sedat Simavi’nin yayımlamış olduğu dergiler
siyasi nitelikli olmamıştır. Dergilerinde fotoğraf ve karikatüre sıklıkla yer veren Sedat Simavi
okuyucuyu eğlendirmenin yanında zengin içeriği ile tüm aile bireylerini edebiyat, sanat,
moda, sağlık gibi alanlarda bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Sedat Simavi, gerek karikatürleri
ile katkıda bulunduğu dergiler, gerekse imtiyaz sahibi olarak çıkarmış olduğu dergiler ile
Türk dergiciliğinin içerik ve teknik bakımdan gelişmesine, derginin daha fazla okuyucu
kitlesine ulaşmasında önemli rol oynamıştır.
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EKLER
Ek 1/ Hande, No:2, 10 Ağustos 1916

Ek 2/ Diken, No: 6, 23 Ocak 1919
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Ek 3/ İnci, No: 17, 1 Haziran 1920

Ek 4/ “Moda”, Hanım, No:1, 1 Eylül 1921
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Ek 5/ “Resimli Hikâye”, Hacıyatmaz, No:1, 1921

Ek 6/ Yıldız, No:16, 1 Aralık 1925
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Ek 7/ Yeni Kitap, No: 6, Kasım 1927

Ek 8/ “Sinema Sayfası”, Arkadaş, No: 22, 2 Kasım 1928
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Ek 9/ Yedigün, No: 41, 20 Aralık 1933

Ek 10/ Karikatür, No:3, 15 Ocak 1936
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Ek 11/ Model, No: 14, Haziran 1938

Ek 12/ Yeni Ev Doktoru, No: 6, 1 Şubat 1939
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Sedat Simavi’nin imtiyaz sahibi olarak ilk yayımı hangi dergidir?
a) Diken
b) Hande
c) İnci
d) Dersaadet
e) Güleryüz
2) Sedat Simavi’nin aylık olarak çıkardığı ilk kadın dergisi hangisidir?
a) Yeni İnci
b) Hande
c) İnci
d) Dersaadet
e) Güleryüz
3) Harf Devrimi’nin ilânı ile birlikte tamamı Latin harfli olarak basılan dergi hangisidir?
a) Yedigün
b) Hande
c) Bravo
d) Hacıyatmaz
e) İnci
4) Sedat Simavi’nin basın hayatında en uzun süre çıkarılan dergisi hangisidir?
a) Hande
b) Hacıyatmaz
c) Güleryüz
d) İnci
e) Yedigün
5) Sedat Simavi tarafından 1 Mayıs 1948’de çıkarılan ve günümüze dek faaliyet gösteren
gazetesi hangisidir?
a) Milliyet
b) Sözcü
c) Hürriyet
d) Akşam
e) Güneş
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) 10 Haziran 1946 yılında kurulan İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığına Sedat
Simavi seçilmiştir.
(D ) ( )
7) Cumhuriyet’in ilanından sonra Resimli Gazete, haftalık olarak 8 Eylül 1933’de
yayımlanmıştır.
( ) (Y )
8) Çocuk hikâyeleri yazan ve tercüme eden, dergi ve gazetelerinde çocuklar ile ilgili
bölümlere yer veren Sedat Simavi, çocuk dergisi Hacıyatmaz’ı 1921’de çıkartmıştır.
( D ) (
)
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9) Haftalık siyasî, mizah gazetesi Güleryüz 5 Mayıs 1921’de yayımlanmıştır. ( ) (Y)
10) Sedat Simavi, aile ve salon dergisi Hayat isimli dergiyi yayımlamıştır. Dergi, “Her
ayın ilk günü çıkar, ilmi, edebi, aile ve salon mecmuasıdır” ibaresi ile Mayıs 1927 ile
Ağustos 1928 tarihleri arasında olmak üzere 16 sayı çıkarılmıştır.
( ) ( Y )
Cevaplar
1-B
2-C
3-C
4-E
5-C
6-Doğru
7-Yanlış
8-Doğru
9- Yanlış
10-Yanlış
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10. KURUMSAL DERGİCİLİK VE TÜRK HAVA YOLLARI’NIN
UÇUŞ DERGİLERİ

210

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kimlik tanımı
10.2. Kurumsal Kimlik tanımı
10.3. Kurumsal Dergicilik kurumsal dergicilik

211

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Kimlik nedir?
2- Kurumsal Kimlik nedir?
3- Kurumsal dergiciliğin özellikleri nelerdir?

212

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kimliğin ne olduğu

Kimliğin ne
anlaşılması

Kurumsal
olduğu

kimliğin

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

olduğunun Kazanım
okuyarak
ve
araştırılarak geliştirilecektir.

ne Kurumsal
kimliğin
olduğunun anlaşılması

ne Kazanım
okuyarak
ve
araştırılarak geliştirilecektir.

Kurumsal
dergiciliğin Kurumsal
dergilerin Kazanım
okuyarak
ve
özelliklerinin ne olduğu
özelliklerinin ne olduğunun araştırılarak geliştirilecektir.
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar

Kimlik, kurumsal kimlik, dergicilik
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Giriş

Hüseyin KAZAN *
Dergi çeşitlerinden biri de kurumsal dergiciliktir. Türkiye’de kurumsal
dergiciliğin çok fazla geçmişi olmamasına rağmen kurumsal dergiler diğer
haftalık, aylık ve üç aylık olarak yayınlanan periyodik dergilere nazaran ilerisi
için çok daha ümit verici bir portre çizmektedir. Türkiye’de genel olarak
dergiler, hedef kitlelerini doğru biçimde belirleyemedikleri ve elde ettikleri
hedef kitleyi de elde tutmayı başaramadıkları için yayın hayatları uzun soluklu
olmamaktadır.
Gerek hedef kitle açısından gerekse finansal açıdan kurum dergileri tüketici
dergilerine nazaran daha avantajlı durumda bulunmaktadırlar. Şirketler sahip
olduğu markayı ileriye taşıyıp iyi bir imaj oluşturup, kuruma artı değer katmak
için kurumsal iletişim faaliyetlerini her geçen gün yüklü bütçelerle
sürdürmektedirler. Rekabetin sürekli olarak arttığı ekonomi dünyasında
kurumlar hem markalarını ayırt edici konuma oturtmak hem de yeni çıkan
ürünlerini tanıtmak için kurumsal iletişim faaliyetlerinden vazgeçmeyeceklerdir.
Kurumsal dergicilik de kurumsal iletişimin önemli bir enstrümanı olduğu için
gerek basılı olarak gerekse e-bülten biçiminde uzun yıllar var olmaya devam
edecektir.
Kurumsal dergilerin diğer dergilere göre avantajlarının yanında dezavantajları
da bulunmaktadır. Şirketlerin yaşadığı bir mali krizde tasarruf tedbirleri arasında
yer alan ilk tedbirlerinden birisi şüphesiz kurumsal yayınını ya tamamen
durdurup ya da geçici süreyle yayınına son vermek olmaktadır. Diğer bir
dezavantaj ise istisnaları olmakla birlikte sayısı azımsanmayacak kadar
kurumsal derginin ehliyeti olmayan kişiler tarafından özensizce kalitesiz bir
içerikte çıkmasıdır. Finansal olarak gerekli katma değeri dergiye sağlamayan
kurumlar aslında başarılı olmayan kurumsal yayını nedeniyle olumsuz bir imaj
oluşturmakta ve marka kimliğine zarar vermektedir. Biz de “Kurumsal
Dergicilik ve THY’nin uçuş dergileri” isimli bu çalışmada kurumsal dergicilik
bağlamında Türk Hava Yolları’nın uçuş dergileri olan, Skylife, Skylife Business
ve Anadolujet Magazin’i incelmeye çalıştık.

*

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.
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10.1. KİMLİK
Kimlik, bireyin kendi kendisini, davranışları, ihtiyaçları, motivasyonları ve ilgileri belirli bir
ölçüde tutarlılık gösteren kendi kendine sadık, diğerlerinden ayrı ve farklı bir varlık gibi
algılamasını içeren, bilişsel ve duygusal nitelikte bileşik ve zihinsel bir yapıdır.236
Her şeyden önce kimlik, insana özgü bir kavramdır. Kimliği oluşturan iki bileşen vardır.
Bunlardan birincisi tanınma ve tanımlama, ikincisi ise aidiyettir. Tanınma ve tanımlama
bireyin toplum içerisinde, toplum tarafından nasıl tanındığı ve kendisini nasıl tanımladığıdır.
Bunun aracı ise dil ve kültürdür. Aidiyet ise bireyin kendini herhangi bir toplumsal gruba
dahil hissetmesiyle kendini gösterir. Burada önemli olan nokta şudur; her ne kadar toplum
bireyi belli bir kimlikle tanımlıyorsa da, birey kendini söz konusu kimliği oluşturan topluluğa
dâhil hissetmiyorsa, o kimliğe sahip olduğu söylenemez.237
Bir birey ya da toplumsal grubun tek bir kimliği yoktur. Örneğin, bir insan aynı anda hem
Türk, hem Alevi, hem de kadın kimliğine sahip olabilir. Kimlik kavramının dini, öğrenci veya
bilimsel kimlik gibi farklı anlamlarda kullanılması, bireyin toplum içinde çeşitli veçheleriyle
ortaya çıkmasını ifade etmektedir. Buna göre her tür sosyal özellik bir başka kimliğe işarettir.
Böylece bir sosyal nitelik vurgulanmaktadır. Dini, seküler, bilimsel, linguistik, siyasi, milli vs.
kimlik gibi. Dini kimlik inançla, linguistik kimlik dille, siyasi kimlik ise politik görüşler,
tutum ve davranışlarla ilgili nitelikleri ifade etmektedir.
Kimlik terimi, bir anlamda, bireysel ve sosyal olanın bir araya getirildiği bir içeriğe sahiptir.
Kimlik, sosyal psikolojide, bireyi diğerleriyle ve toplumla ilişkisini gerçekleştiren ve yaşatan
kavram olarak yer almaktadır. Kimlik, kişiler arası etkileşimi ve bu etkileşimi gerçekleştiren
sosyal gerçekliği hem gerçekleştirmekte hem de sosyal gerçeklikten kaynak almaktadır.
Kimlik kavramının amacı bireyin “Ben kimim?” sorusuna vereceği cevapla ilgilidir.

10.2. KURUMSAL KİMLİK
Kurumsal kimlik literatüründe kavramın geniş ve çok yönlü doğasını göz önüne alan ve
kavramda dar olarak odaklaşan çok farklı tanımlar bulunmaktadır. Kurumsal kimliğin
evrensel olarak kabul görmüş bir tanımı yoktur. Bunun nedeni ise esas olarak bu alanı
kapsayan disiplinlerin çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Kurumsal kimlik kavramı, “bir
şirketin kendisini ifade etmesine ve insanların şirketleri tanımlarken, hatırlarken ilişki
kurmalarına izin verdiği anlamlar topluluğudur.” 238 Kuruluşta çalışanların davranışları,
kuruluşun iletişim biçimleri, felsefesi ve görsel unsurlarından oluşur. Bir işletme birçok
işletme arasından fark edilmek istiyorsa kurum kimliği oluşturması gerekmektedir.239

236
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Nuri Bilgin, İnsan İlişkileri ve Kimlik, İstanbul, Sistem yayıncılık, 1996, s. 183
Suavi Aydın, Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği, Ankara, Öteki Yayınları, 1999, s. 12.
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Bir kurumun kurumsal kültürünün belirlenmesi iletişimin tüm araçlarını, kültürünü,
misyonunu, hedeflerini, stratejilerini, kurum yapısını, kontrol mekanizmalarının
merkezileşmesini, ürün ve hizmetlerini, hizmet verdiği pazar ya da sektörü, ofisleri ve
topatancıları içermektedir. 240 Kurumsal kimlik kurumun tanımlanmasının odak noktasıdır.
Şirketin sözlü ve görsel tanıtımını, pazar konumlandırmasını ve kurumsal, ticari birim ve ürün
düzeylerinde rekabetçi farklılaştırmayı içermektedir. Kurum kimliği, bir işletmenin uzun
dönemde stratejik olarak planlanmış amaçlarına ve arzu edilen imaja sahip olabilmesi için,
kurum kişiliğini iç ve dış hedef gruplarına tanıtması olarak açıklanabilir. Kimlik kavramı bu
anlamda şirketin farklılığını hatırlanabilirliğini de kapsamaktadır.241
Kurum kimliği daha önceleri işletmenin görsel unsurları olan logo, işletme binası gibi
sembollerle eş anlamlı olarak kullanılmış, ancak zamanla kavram genişletilmiştir. Bir şirketin
kendisini temsil etme biçimlerinin bütünü, o şirketin kurumsal kimliğini oluşturur. Kurumsal
kimlik şunları içerebilir: Bir kuruma ait ürünler, ürün ambalajları, hizmet veya markanın ismi,
bina, ofis, şantiye gibi yerlerin genel görünümü ve iç dekorasyonu, hizmet ve servis anlayışı,
tabelalar, yönlendirme elemanları, sergiler, fuarlar, antetli kağıt, kartvizit, zarf, dosya, tebrik
kartları, şirket içi iletişim, dokümanları, fatura, irsaliye, personel takip formları, başarı
belgesi, sertifika, kurumsal yayınlar, broşür, katalog, reklam halkla ilişkileri çalışmaları,
bayrak, çıkartma, ajanda, bloknot, takvim gibi promosyon malzemeleri, internet sitesi, tanıtım
CD’si gibi multi-medya uygulamaları, araç üzeri grafikler ve her türlü görüntü, stil ve
mesajlara kadar uzanan bir yelpazedir.242 Bu kavram, kurumların çevre ile olan ilişkilerinde
oldukça büyük bir öneme sahiptir. Kurumların, diğer kurumlardan ayırt edilebilmeleri ve
üstün yönleriyle onlardan sıyrılabilmeleri gibi konularda, etkin bir kurumsal kimlik
yönetimine gereksinimleri vardır. Çünkü kurumlar, faaliyet gösterdikleri pazarda, ürettikleri
ürünlerin benzerleriyle rekabet etmektedir. Kurumun hatırlanabilirlik derecesi ve imajının,
tüketici tercihleri üzerinde etkili olması, kurumsal kimlik kavramının öneminin artmasına yol
açmaktadır.
Kurumsal iletişim, kuruluşun tüm iletişimsel aktivitelerinin bütünlüğünü karşılamaktadır.
Kurumsal iletişim bu bakımdan reklam, halka ilişkiler, kurumsal satış promosyonu, kurumsal
dizayn, iletişim dizaynını etkiler ve aynı zamanda işletme yönetimiyle, çalışanlar arasındaki
iletişimi de içermektedir. Kurum yönetiminin genel tarzı, iletişimine yansıtmakta ve kurumsal
iletişimi şekillendiren en önemli unsur olmaktadır.
Kurumsal iletişim, bir yönüyle kurumda hiyerarşik basamakların belirlenmesinde ve
otoritenin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Gelen ve giden iletiler, belgeler, bilgiler
ve dokümanlar kurumsal iletişim kuralları çerçevesinde saklanır, bilgi ve belge arşivleri
oluşturulmaktadır. Diğer bir deyişle, kurumsal iletişim kurumda çalışanların oluşturdukları
küçük grupların birbirleriyle ve kurumun bütünüyle sağlıklı ilişkiler kurmalarında önemli rol
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oynamaktadır. Kurumun bütünlüğünün ve çalışanların ait olma duygularının geliştirilmesini
sağlamaktadır.243 Kurumsal iletişimde yaşanabilecek herhangi bir kesinti veya aksaklık büyük
sorunlara neden olabilmektedir. Bunun sonucu olarak doğrudan maddi kayıplar söz konusu
olabilmektedir. Doğru kurulan bir kurumsal iletişim ise işlerin doğru yapılmasına, bunun
sonucu olarak maliyetlerin düşmesine ve kârın artmasına neden olmaktadır. Ve böylece
kurum içinde ve dışında hedef kitleler ile yaşanacak sorunlar en aza indirgenmiş olacaktır.244

10.3. KURUMSAL DERGİCİLİK
Kurumsal dergicilik, bir kurumun reklam, tanıtım ve kurumsal imajın bir parçası olarak
kullandığı belli aralıklarla yayınladığı bir yayındır. Kurumsal dergiler Şirketin ihtiyaçları
doğrultusunda konumlandırılıp, kurumun hedef kitleye vermek istediği mesajları, kurumun
seslenmek istediği hedef kitleye göre elden geçirip formatlayabilen ve en iyi şekilde üreterek
sunabilen içerik sağlayıcılar olarak düşünülebilir.
Kurumsal Dergicilik, kurum içi ve kurum dışı dergiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Kurum içi dergiler genellikle şirkete yönelik haberler içeren, çalışanların motivasyonunu
artırmaya yönelik olarak belli periyotlarda yayınlanan dergilerdir. Kurum dışı dergiler de hem
kurumla ilgili haberler içeren hem de kurum dışı haberler içeren dergilerdir. Kurum dışı
dergiler şirketle ilgili haberlerin yanı sıra kültür, sanat, gezi vb. birçok alanda haberleri de
sayfalarına taşımaktadırlar.
Türkiye’de kurumsal dergiler genellikle kendi kurum içi dinamiklerini anlatan ve kurum içi
ekosisteme hitap eden bir yapıda müşterilerine veya değer zincirindeki tedarikçilerine ve diğer
oyunculara yönelik bir içerikte yayın hayatını sürdürmektedir. Türkiye’de dergicilik sektörü
henüz kendi ayakları üzerinde durmayı başaramamasına rağmen istisnaları olmakla birlikte
çok sayıda kurumsal dergi, kurumsal olmayan haber, tüketici vb. birçok dergi türüne göre
daha iyi durumdadır. Bunun başlıca sebebi kurumların, kurum dergilerini etkin reklam
faaliyeti içinde kullanması ve bunun için gerek personel gerekse finans desteğini
sağlamasıdır. Kurumsal dergiciliği diğer dergilere göre farklı bir konumda değerlendiren
Serdar Turan’ın kurum dergilerinin geleceği ile alakası şu sözleri son derecece anlamlı;
“Genel anlamda kurumsal dergicilik diğer periyodik dergicilikten gelir modeli ve yaşam
süresi anlamında daha uzun ömürlü olacak, önümüzdeki dönemde birçok periyodik aylık ve
haftalık bazda dergi ortadan kalkarken kurum dergiciğinin devam ettiğini göreceksiniz.”245
Son dönemde kurum içi dergiler büyük önem kazanmaya başladı. Çünkü üretim eskiden
makinelere dayanıyordu, beyin gücü o kadar önemli değildi. Ama artık modern üretim
araçları da terk edilmeye yüz tuttu. Kurumlar arası büyük bir rekabet var. Artık her yerde
aynı araçlar kullanılıyor. Peki farkı neyle sağlayacaksınız? İnsanların gelişmesiyle,
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eğitimiyle. İşte toplam kalite yönetimi ve ISO standartları da bunun için ortaya çıktı. Bunun
için de kurum içi iletişim de son derece önem kazandı.
Kurum içi iletişim, çalışanların performansını artırmak, kurumun vizyonunu ve misyonunu
geliştirmek için, çok önemli bir durumdur. Yapılan araştırmalar, en etkili iletişimin yüz yüze
olduğunu ortaya koyuyor. İkinci derece yazılı ve basılı malzeme... Bu yüzden kurum içi
dergiler çok önemli.
Kurum dergiciliğinde de problemler var; ama tüketici dergilerine nispeten daha az... Kurum
içi dergilerinin en büyük yaşadığı sorun kriz dönemlerindeki finansal tasarruf tedbirleri
arasında ilk sırada yer almasıdır. Şirketler zaman zaman yaşadığı mali kriz dönemlerinde
genellikle kurumsal dergilerin yayını geçici de olsa durdurmaktadırlar. Kesintiye uğramasına
rağmen kurum dergileri hiçbir zaman etkinliğini kaybetmeyecektir. Gerek basılı yayın gerekse
e-bültenler sayesinde kurum dergiciliği gündemde kalmaya devam edecektir. Kurumların
büyümesine paralel olarak kurum dergileri gün geçtikçe çıtayı yükseltmekte ve kaliteli
yayınlar yapmaya devam etmektedir. Bu anlamda çok başarılı kurum dergileri çıkmasına
rağmen amaçsızca ve özen gösterilmeden çıkan çok sayıda kurum dergisi de bulunmaktadır.
Bu da bazen kurumsal imaja büyük darbe vurabilmektedir.
TÜRK HAVA YOLLARI’NIN UÇUŞ DERGİLERİ
Dünyanın sayılı havayolları arasına giren Türk Hava Yolları, 20 Mayıs'ta 1933’te Milli
Savunma Bakanlığı'na bağlı "Hava Yolları Devlet İşletmesi" adıyla kuruldu. İlk Türk
havacılarından Fesa Evrensev'in müdürlüğünü yaptığı kuruluşun ilk bütçesi 180 bin liraydı ve
yedi pilot, sekiz makinist, sekiz memur, bir de telsizci olmak üzere toplam 24 personel
bulunmaktaydı. İlk filosunda; 2 adet King Bird (5 koltuklu), 2 adet Junkers F-13 (4 koltuklu)
ve 1 adet ATH-9 (10 koltuklu) yer alan246 Hava Yolları Devlet İşletmesi adıyla kurulan Türk
Hava Yolları bugün Dünyanın birçok noktasına uçan küresel bir marka haline geldi.
SKYLIFE
Türk Hava Yolları’nın büyüme sürecine paralel olarak PR çalışmaları da artmış ve THY
kendini daha iyi anlatmak ve müşterilerine uçuşlarında artı değer katmak amacıyla 1983
yılında “THY Magazin” adıyla aylık uçuş dergisini yayınlamaya başlamıştır. 1989 yılında
“THY Magazin” Skylife adını alarak yayın hayatına devam etti. Zaman içinde çeşitli
evrelerden geçip değişimlere uğrayan Skylife bugünlerde 2.5 milyon kullanıcıya ulaşan,
otoriteler tarafından son derece başarılı olarak ifade edilen aylık süreli yayın olarak yayın
hayatına devam ediyor. İçerisinde gezi-seyahat, kültür-sanat, yaşam tarzı, sağlık, yemek
kültürü, tarih vb. birçok konuya yer veren Skylife genel olarak üç tane odak üzerine kendini
konumlandırmaktadır. Gezi-Seyahat konuları, kültür-sanat ve yaşam tarzı, Skylife’ın üzerine
konumlandığı üç önemli unsurdur. 247
Gezi-Seyahat konularının ağırlıkta olduğu Skylife’da kaliteli görsellerle desteklenmiş ciddi
içerikli gezi konularına yer verilmektedir. Derginin vazgeçilmezleri arasında yer alan kültürsanatta ise gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda birçok etkinliği görmek mümkün. Genel
olarak uçuş dergilerinin tamamında gördüğümüz yaşam tarzı veya yaşam kültürü bölümü
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Skylife’da uzun yıllar kendini yenileyerek dergide içeriksel anlamda önemli bir yer
tutmaktadır. Yaşam kültürü bölümünde Skylife, Türk Hava Yolları’nın tamamen özel bir
kurum olmamasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ni dış dünyaya tanıtma ve Türkiye’nin
tarihi ve doğal güzelliklerini anlatmak açısından kendisine özel bir misyon yüklemiştir.
Dolayısıyla bu misyonun izlerini yaşam kültürü bölümünde sık sık görmek mümkün. Yaşam
tarzı veya yaşam kültürü bölümünde Skylife gerek Türkiye’nin gerekse dünyanın birçok
yerindeki kültürel değerleri sayfalarına taşımaktadır.
Skylife Türkiye’nin dışarıya açılan en etkili mecralarından bir tanesidir. Hem tiraj anlamında,
hem okuru yakalama anlamında çok önemli vitrindir. Dolayısıyla bu tarz bir misyonu
üstlenmekte derginin Türkiye’ye önem verdiği önemli katkılardan bir tanesi. Bugün
Türkiye’ye gelen turistler veya yabancı konuklar hem de buradan yurtdışına giden
vatandaşlarımız dergideki içeriği ciddi biçimde kullanmış, bunlar dönem dönem değişmiştir.
Kimi zaman gezi ağırlıklı olmuş, kültür-sanat biraz arkada kalmış, kimi zaman da kültür-sanat
ağır basmış gezi ise atıl durumda kalmıştır. Dönemin ihtiyaçlarına ve Türkiye’nin
dinamiklerine göre değişen bir içeriği bulunmaktadır.
Türk Hava Yolları’nın ‘Globally Yours’ sloganı ile birlikte uluslararası bir marka ve küresel
bir oyuncu olma tarafında ciddi bir inisiyatif ortaya koyması ile birlikte Skylife’ın çizgisinde
de yerelden uluslararası alana bir geçiş başlamaktadır. Türkiye’yi tanıtma misyonuyla uzun
yıllar daha çok yerel konulara ağırlık veren Skylife, THY’nin uluslararası uçuşlarını artırması
ve okyanus aşırı uçuşlara başlamasıyla uluslararası konuların dergide daha çok yer bulmaya
başlamasını da sağlamaktadır. Uluslararası destinasyonlarla ilgili dosya haberleri mutlaka
dergide yer almaya başlıyor. Yeni açılan destinasyonlarla ilgili o bölgeyi tanıtan haberlere yer
verilmektedir.
Derginin yayın Koordinatörü Serdar Turan ise bu değişimi şöyle aktarmaktadır; “Skylife’ın
hem gezi konularında hem destinasyonlarda ve hem diğer alanlarda daha çok yereli, bu
toprakların değerlerini ön planda tutan bir yaklaşımı vardı. Şimdi o yaklaşımda dengeyi çok
bozmamakla birlikte uluslararası tarafa doğru bir kaydırma dönemine geçtik. Burada da tabi
Türk Hava Yollarının uçuş ağının genişlemesi yeni alınan uçaklarla okyanus aşırı yerlere
uçulması gibi birçok faktör de bu içeriği etkiliyor. Bundan on sene önce THY Uzak Doğu’da,
Amerika’da bir veya iki destinasyona uçarken bugün farklı coğrafyalarda onlarca
destinasyona uçuyor. Farklı coğrafyalarda bunların hepsi gezi ve kültür konusu olarak, yaşam
tarzı konusu olarak derginin içerisine bir canlılık ve çeşitlendirme getiriyor.”248
Türkiye’deki dergiciliğin en önemli sorunlarından bir tanesi hedef kitleyi doğru
belirleyememek ve elde edilen hedef kitleyi dergide tutabilecek doğru yayıncılığı
yapamamaktır. Skylife’da ise müşterilerin %100’ünü memnun etmek ise son derece güçtür.
Skylife’da temel olarak hedef kitle şu şekilde ifade edilebilir; “Skylife okuru gezmeyi seven,
uçakla seyahat etmeyi tercih eden, eğitim seviyesi ortalamanın üstünde, kültürel ve sanatsal
etkinlikleri takip eden, orta ve üst gelir düzeyine ait okuyucuları kapsamaktadır.249
Derginin konumlandırılması Türk Hava Yolları uçaklarının koltuklarındaki arka cepte
yapıldığı için son derece geniş bir hedef kitle ile karşı karşıya kalınmaktadır. Uçaklarda 7’den
77’ye kadar geniş bir müşteri portföyü bulunduğu için hepsinin beklentilerini tam anlamıyla
karşılamak pek mümkün gözükmemektedir. Heterojen bir hedef kitleye sahip olan Skylife
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çocuk, genç, yaşlı, yerli ve yabancı gibi birçok farklı gruba hitap etmek durumundadır.
Skylife’ın yayın ekibi müşterilerin beklentilerine yanıt vermek amacıyla hedef kitlede de
çeşitli sınıflandırmalara gitmiş ve bunun için de uçaklarda ek yayınlar konumlandırmaya
başlamışlardır. Genel olarak belirgin hedef kitleleri Skylife mecrası dışında diğer mecralarla
yakalamaya çalışan İnfomag Yayıncılık, çocuklar için Curioz, Planet eğlence sistemlerine
sahip uçaklarda kullanılmak üzere Skylife Planet, Anadolujet’in uçuşlarında Anadolujet
Magazin ve hac gibi yılın belli dönemlerinde gerçekleşen özel zamanlara özel ekleri
yayınlamaktadırlar.250
2 ile 16 yaş grubunu Curioz’la hedefleyen İnfomag Yayıncılık, özellikle yoğun olarak
Anadolu’ya uçan Anadolujet’in seferlerinde Anadolujet Magazin’i kullanıcının hizmetine
sunmaktadır. Business class ve first class müşteri içinde 2009 yılında yayın hayatına başlayan
“Skylife Business” artı değer olarak sunulmaktadır.
Skylife ekibinin hedef kitleye bütünsel olarak ulaşmaya çalıştığı ikinci yöntem ise görselliktir.
Serdar Turan’a göre görsellik, yayıncılar için 2’den 102’ye kadar geniş hedef kitlenin
hepsinin yakalanabileceği güçlü bir argümandır.
Dünyada dergicilik, ister kurumsal ister tüketim olsun daha çok görselin ağır bastığı yazının
göreceli olarak daha düşük bir tonda gittiği bir noktaya doğru ilerlemektedir. Hele ki seyahat
ve sahil gibi zaten güzel olan coğrafyalar güzel şehirler ve mekânlar gösterilmesi gereken
yerler olarak mutlaka dergide yer alması gerekmektedir. Dolayısıyla içerikte otomatikman
görselin lehine doğru kaymaktadır. Skylife da İyi fotoğraf, iyi görsel, iyi detay ve en
küçüğünden en büyüğüne kadar tüm okurun ilgisini çekmeye çalışan bir anlayışla içeriğini
oluşturmaktadır. Skylife temelde görsele dayalı olarak dosya haberleriyle her kesimden okuru
yakalamaya çalışmaktadır. Dergide kullanılan fotoğraflar profesyonel fotoğrafçılar tarafından
çekilmekte ve fotoğraf editörü tarafından haber metniyle ve sayfa yapısıyla iyi bir ahenk
oluşturacak biçimde seçilip sayfada konumlandırılmaktadır.
Fotoğraf seçimi yapılırken, her kesimin ilgisini çekmek amaçlanmalıdır. Fotoğrafların
deneyimlenerek çekildiğini söyleyen Serdar Turan süreci şöyle anlatıyor: “Görsel dili,
ağırlıklı kullanarak yazıda da insanı şaşırtabilecek, arama motorlarına tıkladığınızda karşınıza
çıkacak ilk sitelerde bulabileceğiniz bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca
ekiplerimizi o ortamlara gönderiyoruz. Oralarda gezmelerini yaşamalarını sağlıyoruz.
Dışarıdan yazı alacaksak da mutlaka yazarlarımızın bunu iyi şekilde yapmaları sağlamaya
çalışıyoruz. Diğer taraftan konu dağılımında bu hedef kitleyi gözeterek bir şey yapıyoruz.
Genellikle Skylife’da Citiyscope diye tabir ettiğimiz öndeki kısa etkinlik ve benzeri haberleri
saymazsak dört ve üzeri sayfa sayısına ait konularda dokuz ile 13 konu arasında dosya
konumlandırıyoruz. Bunlardan son dönemde mutlaka bir tanesini sağlıklı yaşama ayırmaya
çalışıyoruz. Sağlıklı yaşam, 20 yaşından 80-90 yaşına kadar geniş bir hedef kitleye hitap eden
önemli bir dosyadır. Gezi konularında, hip destinasyonlar varsa mutlaka karşılığında klasik
bir destinasyonu da koymaya çalışıyoruz. Yani bir tarafta Paris varken bir tarafta Vietnam
olabiliyor. Dolayısıyla bunlar farklı hedef kitleleri yakalıyorlar. Ön tarafta pratik verdiğimiz
konulara da teknolojiye yönelik, zaman zamanda bilime yönelik konulara değiniyoruz. Future
of diye tabir ettiğimiz bir konunun geleceğine dair verdiğimiz dosyalarda internet ve teknoloji
gibi konuları ön plana çıkarıyoruz. Bunlarda orta yaş kitleyi ele alıyor. Tüm bunları bir arada
düşündüğünüzde fotoğrafı yoğun ve etkili kullanarak yazılarda şaşırtıcı detaylar vermeye
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çalışıp herkesin ilgisini çekmeye çalışıyoruz.” 251 Skylife’ın hedef kitleyi yakalamada
kullandığı üçüncü nokta da konu dağlımı ve konu yelpazesinin mümkün olduğunca hedef
kitle beğenilerinin göz önüne alarak hazırlanmasıdır.
Derginin içeriği ile ilgili sistemsel olarak birtakım değişiklikler olmakla birlikte temelde
editörler ve katkıda bulunan yazarlar tarafından hazırlanmaktadır. Yayıncı kuruluş İnfomag
Yayıncılık, dergi ile ilgili ayın gündemi belirlendikten sonra haberler, etkinlikler, dosya
konularını biriktirip bir taslak oluşturmaktadır. Oluşturulan taslak üzerine Türk Hava Yolları
yetkilileri ile karşılıklı müzakereler yapılmakta ve THY’nin talep ve isteklerine göre yeni
düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Dergi basım aşamasına geldiği zamanda yine onaya
süreci yaşanmakta ve Türk Hava Yolları gerekli incelemeleri yaptıktan sonra derginin
basımına onay vermektedir.
Skylife, temelde Cityscope, Destinasyon, Dosya konuları, Gastronomi, THY’den haberler ve
İnfo bölümünden oluşmaktadır. İçerik yapısı anlamında seyahat ve kültür-sanat eksenlerini
temel alan Skylife, bunların yanı sıra teknolojiden spora, hobilerden yaşam tarzına ve sağlığa
kadar birçok konu Skylife’ın içeriğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Konular Skylife’ın editoryal
kadrosu ve katılımcı yazarları tarafından belirlenmektedir. Dergiye girecek konuların
belirlenmesinde de belirli kriterler dikkate alınmaktadır. Örneğin kültür-sanat konularında
verilen etkinliklerin mutlaka süresinin geniş ve bir sonraki aya sarkacak etkinlikler olması
gerekir. Buradaki amaç o etkinliğe insanları götürmektir. Seyahat konularında iki temel
noktaya dikkat edilmektedir. Bir tanesi mevsimselliktir. Yani bu dönemde nereye gitmek
insanlar için iyi bir seçim olabilir. İkincisi de destinasyonlardır.252
THY çok hızlı büyüdüğü için sürekli olarak yeni destinasyonlar eklenmektedir. Kurum
politikası gereği bu destinasyonların tanıtılması gerekmektedir. THY’nin yeni uçtuğu yerlerle
ilgili, görseli fazla o bölgeyi tanıtan ve en önemlisi de insanları o bölgeye götürmeyi
amaçlayan haberler yapılmaktadır. Burada dikkat edilen bir noktada dört mevsim
zamansallıktan yararlanmaktır. Kış mevsiminde en güzel kayak merkezleri, İlkbahar’da
gidilmesi gereken on yer, yaz mevsiminde cazibe merkezi tatil köyleri gibi dosya haberleri
yapılmaktadır. Dört mevsim zamansallığı insanları seyahat ettirmeyi amaçlayarak kullanan
Skylife sıra dışı dosyalarla da kitleyi harekete geçirmeye çalışmaktadır. Türkiye’de kış
yaşanırken “Haydi denize gidin” isimli bir dosya haberiyle insanları sıcak mevsimin
yaşandığı São Paulo’ya götürmeye çalışırken, bizde yazın yaşandığı bir dönemde insanları
Alplere kayak yapmaya götüren dosya haberlerine de yer vermektedir.253
Skylife dergisi şu ana bölümlerden oluşmaktadır:
CITYSCOPE: Cityscope bölümünde başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir
yanındaki etkinliklerle ilgili bilgileri, ilginç konseptlerle kurgulanmış etkinliklerin ve farklı
seyahat önerilerinin bulunduğu bölümdür. Bu bölümde İstanbul’da yer alan sergiler,
konserler akla gelen etkinlikler, kimi zaman yarışmalar, kimi zaman sosyal sorumluluk
projelerine kadar şehrin o ay ön plana çıkan etkinliklerinin yanı sıra İstanbul dışında önemli
etkinliklere de yer verilmektedir. 254 Etkinlik ağırlıklı bölüm olan Cityscope, ajanda,
dünyadan haberler, bir şehir bir ünlü gibi birçok alt konuyu da içinde barındıran son derece
zengin bir bölüm olarak Skylife’ın en önemli unsurlarından birisidir.
Serdar Turan, Skylife üzerine özel röportaj, İstanbul, Aralık 2011.
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253
Serdar Turan, Skylife üzerine özel röportaj, İstanbul, Aralık 2011.
254
Zeynep Nil Suner, Skylife Üzerine Özel Röportaj, İstanbul, Aralık 2011.

251

252

222

DESTİNASYON DOSYALARI: Destinasyon bölümünde ise, THY’nin uçuş destinasyonları

hakkında kapsamlı bir rehber niteliğinde olan bu dosya konuları “Bu destinasyona neden
gitmeliyim” sorusuna cevap aramaktadır. Bu bölüm özgün ve en üst kalitede görsellik ve
destinasyonu çok iyi tanıyan yazarlar tarafından hazırlanmaktadır. Destinasyon’da sık sık
gezi dosyaları, mekân tanıtımları ve görsellerle desteklenmiş tarihi-kültürel yerler ile ilgili
pratik bilgiler yer almaktadır.
DOSYA KONULARI: Skylife’ın geniş bölümlerinden bir tanesi de “dosya konuları”dır.

Kültür-sanattan spora, teknolojiden sağlığa, tarihten arkeolojiye dek birçok güncel ve farklı
konuda hazırlanan farklı araştırma konuları Skylife’ın vazgeçilmezlerindendir. Bu dosyalar
Skylife ekibi ve katılımcı yazarlar tarafından ortak hazırlanmaktadır.

GASTRONOMİ: Gastronomi bölümünde yerel ve ulusal yemek kültürleri anlatılarak

görselliğiyle okurun hem aklına hem de midesine hitap etmektedir. Bu bölümde Bölgelerin
klasikleşmiş yemeklerinin haricinde gerçekten o bölgeyi yansıtan yemek kültürlerine yer
verilirken dosya konuları da ihmal edilmemektedir. Tatlı dosyası, salatalar dosyası ve kışa
hazırlık dosyası gibi birçok dosya konusu işlenmektedir.
THY HABERLER: THY haberler bölümü, Türk Hava Yolları ile ilgili en son gelişmelerin ve

haberlerin verildiği bölümdür. Buradaki haberler de okurun ilgisini çekecek formatta
verilmektedir.
İNFO: Skylife’ın son bölümü ise İnfo’dur. İnfo’da THY’nin uçuş öncesinde, sırasında ve

sonrasında sunduğu hizmetler anlatılmaktadır. Ayrıca bu bölümde bagaj bilgilerinden uçuş
güvenliğine kadar birçok bilgiye rastlamak mümkün.255

Skylife’ın zengin ve kaliteli içeriği reklam pastasından çok iyi oranlarda pay almasını
sağlamaktadır. Orta ve büyük işletmelerin reklamlarını sayfalarına taşıyan Skylife, içerikteki
görsel kalitesini reklam ilanlarında da aramaktadır. Serdar Turan, kalitesiz görseli olan
ilanları basmazken çoğu zaman eğer ilan önemliyse reklamın görselini belirli seviyeye
çıkarmak adına büyük özveri gösterdiklerini belirtmektedir.
28 yıldır yayın hayatını sürdüren aylık süreli yayın Skylife 230.000 adet basılıp yılda 192 ile
208 arasında değişen sayfa sayısıyla 30 milyon kullanıcıya ulaşmaktadır.

SKYLİFE BUSINESS
Eylül 2009 yılından bu yana çıkan Skylife Business; Türk Hava Yolları’nda Skylife’ın yanı
sıra, BusinessClass, FirstClass ve ComfortClass’ta seyahat eden elit ve elitplus yolcularına
özel hazırlanan aylık uçak içi yayınıdır.
Skylife Business dergisi sadece; BusinessClass, FirstClass ve ComfortClass’ta seyahat eden,
çok yoğun seyahat edip bunu da en üst konfor düzeyinde gerçekleştirmek isteyen, yönetici ve
üst gelir düzeyindeki kişilere hitap etmektedir. Derginin içeriği ve reklamları; Lüks segmente
yönelik özel dosyalar, hobiler, zevk ve ihtiyaçlar çerçevesinde oluşmaktadır.
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Serdar Turan, Skylife Business’in ortaya çıkış hikâyesini şöyle aktarmaktadır: “Artık
BusinessClass’ta uçanların sayısının artması bu hedef kitlenin genel kitleden farklılaşan bazı
özelliklere sahip olması ve bu kitlenin kendisini özel hissetmek istemesi Skylife Business’in
doğuş sebebidir.”256
Skylife Business da Skylife gibi hemen hemen aynı yayın politikasıyla sunuluyor. Geziseyahat, kültür-sanat ve yaşam kültürü konuları Skylife Business’ın da vazgeçilmezleri
arasında yer almaktadır. Skylife Business, Skylife ile örtüşmesine rağmen temelde ayrıldığı
noktalarda bulunmaktadır. Skylife’da olmayan moda sayfası sadece Skylife Business’a
özeldir. Skylife Business’daki her şey A gelir seviyesine sahip müşterilere hitap etmektedir.
Etkinlikler pahalı ve üst düzey etkinlikler, öneriler üst düzey öneriler hatta reklamlar dahi
normal hayat standartlarının çok çok üstünde olan ürünleri içermektedir.
Skylife’a göre hedef kitleyi belirleme açısından biraz daha şanslı olan Skylife Business’ın
hedef kitlesi şu şekilde tanımlanabilir. Skylife Business okur kitlesi; eğitim seviyesi yüksek,
yabancı dil bilen, kent merkezlerinde yaşayan, A ve A+ gelir düzeyinde, çok sık yurtdışıyurtiçi seyahatler gerçekleştiren, tatillerini ağırlıklı olarak yurtdışında geçiren, yeni ürün satın
alma takip ve kararını hızlıca veren, THY’nin seçkin yolcularından oluşmaktadır.257
Skylife Business dergisi şu ana bölümlerden oluşmaktadır:
UPFRONT: Bu bölümde yeni ürünler, arzu nesneleri, stil ve moda hakkında gelişmeler,
dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen etkinlikler ile ilgili bilgiler, öneriler ve tavsiyeler yer
almaktadır.
SEYAHAT: Dünyanın henüz yeni keşfedilmeye başlayan cazibe merkezleri, hiçbir zaman
gündemden düşmeyen noktaları hakkında kapsamlı bir rehber niteliğinde işlenen konulardır.
LIFESTYLE: Hayatın farklı renklerini gözler önüne seren, moda ve sanat dünyasındaki en
son gelişmeleri aktaran, yerel ve küresel önemli etkinliklerin nabzını tutan dosya konularıdır.
NEW BUSINESS: İş dünyasının yarınına ışık tutan trendler, bu bölümün ana konularıdır. Üst
düzey yöneticilerin kişisel gelişiminden teknolojinin iş dünyasına getirdiği dönüşüme dek
birçok konu bu bölümde ele alınır.
INFO: THY’nin businessclass ve firstclass hizmetleriyle ilgili detayların bulunduğu
bölümdür.258
ANADOLUJET MAGAZİN
Skylife Business ile birlikte 2009 yılında yayın hayatına başlayan Anadolujet Magazin, yoğun
olarak Anadolu’ya uçan Anadolujet’in uçuş dergisidir. Anadolujet Magazin, Anadolu’yu ve
Anadolu’nun değerlerini sayfalarına taşırken içeriğini genel olarak Anadolu kültürü üzerine
oluşturmaktadır.
Anadolujet’in amacı, “uçmayan kalmasın sloganı” altında özellikle Anadolu’da yaşayan ya da
Anadolu’ya çok sık giden hedef kitleye uygun fiyata bir uçma deneyimi sağlamaktır.
Serdar Turan, Skylife Business üzerine özel röportaj, İstanbul, Aralık 2011.
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Dolayısıyla Anadolujet Magazin’in adı da buradan gelmektedir. Bu dergi Anadolu’nun
değerlerini, Anadolu’nun güzelliğini, Anadolu’nun çağdaş yüzünü, hem kendimize hem de
uluslararası platforma aktaracak bir unsur olarak yayın hayatına başlamıştır. Serdar Turan
derginin misyonunu şöyle ifade etmektedir; “Anadolu’nun kaybolan değerlerine sahip çıkan,
Anadolu’nun kendine has özelliklerini de vurgulayan, Anadolu insanına sahip çıkan ve
Anadolu’nun da o zenginliğini ön plana çıkaran buram buram Anadolu kokan yayın.”259
Konu seçimi bakımından Skylife ile benzerlik gösteren Anadolujet Magazin, Anadolujet’in
genel merkezi Ankara’da olduğu için Ankara haberler, gençlere yönelik etkinlikler,
Anadolu’daki üniversitelerine destek projeleri, Anadolu’nun değerlerini yansıtan dosya
konuları ve bütünüyle Anadolu’yu yansıtan etkinlikleri sayfalarına taşımaktadır.
Hedef kitlesi Skylife ile belli ölçüde örtüşen Anadolujet Magazin daha çok yereli ve Anadolu
insanını hedeflemektedir. Ekonomik seyahate önem veren işadamları, kamu kuruluşu ve
sanayi odaları mensupları, bölgesel ekonomilerde öne çıkan markalara sahip KOBİ
yöneticileri, sık seyahat eden üniversite öğrencileri, STK çalışanları ve yurtiçinde düşük
maliyetli uçuşu tercih eden yolcular Ankara merkezli Anadolujet’in dergisinde hedef kitleyi
oluşturmaktadır.260
Anadolujet Magazin dergisi şu ana bölümlerden oluşmaktadır:
ANKARA: Ankara’da ay içerisinde gerçekleşecek kültür-sanat odaklı etkinliklerle ilgili
detaylı bilgi ve güncel haberlerin bulunduğu bölümdür.
ANADOLU: Anadolujet destinasyonları da göz önünde bulundurularak, Anadolu’nun farklı
yerlerinde, ay içerisinde gerçekleşecek kültür-sanat odaklı etkinliklere ilişkin bilgi ve haberler
bu sayfalarda yer almaktadır.
GENÇLERE: Gençlere yönelik kültür-sanat etkinlikleri ve gençleri yönlendirebilecek haber
ve duyurular bu bölümde izlenebilmektedir.
DOSYA KONULARI: Seçilen Anadolujet destinasyonlarının bilinmeyen yönleriyle
tanıtıldığı dosyaların yanı sıra ekonomik gelişim açısından önem kazanan Anadolu şehirleri,
kaybolmaya yüz tutan Anadolu ve geleneksel sanatları gibi konuları ve röportajlarıyla pek çok
ilgi çekici ve Anadolu’yu aydınlatan dosya konusu AnadoluJet dergisinin zengin içeriğini
oluşturmaktadır.
PORTFOLYO: Her ay seçilen farklı bir Anadolu sanat ya da geleneğinin bir fotoğraf
sanatçısının bu konuyla ilgili çektiği fotoğraflarla anlatıldığı görsel ağırlıklı bölümdür.
JETGENÇ: Anadolujet ile seyahat etme oranı yüksek öğrencilere yönelik bu bölümde
üniversite tanıtımları, iş hayatına yönelik öneri ve tüyolar, kariyer planlamasıyla ilgili bilgiler
yer almaktadır.
GASTRONOMİ: Anadolu’nun farklı yörelerindeki farklı yemek kültürlerinin anlatıldığı bu
bölüm görselliği ve ilginç konuları ile okuyanların hem aklına hem de midesine hitap
etmektedir.
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THY HABERLER: Anadolujet hakkında en son gelişmelerin sunulduğu haber bölümüdür.
Anadolujet’in uçuş öncesinde, sırasında ve sonrasında sunduğu hizmetlerin genel
olarak anlatıldığı bölümdür. İnfo’da bagajla ilgili konulardan, online hizmetlere dek birçok
ilginç bilgilere yer verilmektedir.261
INFO:

SONUÇ

Türkiye’de gazetelerin Avrupa’ya kıyasla satış rakamlarının oldukça düşük olduğunu göz
önünde bulundurursak dergilerin durumunun çok daha olumsuz şartlar arz ettiğini söylemek
güç olmayacaktır. Sayıları onu dahi bulmayacak birkaç dergi dışında kendi kendini finanse
edip kâra geçen dergi sayısı son derece azdır.
Ülkemizde dergiler uzun yıllar gazetelerin yanında ek olarak verildiği için dergilerimizin
kendi ayakları üzerinde durması ve gelişmesi çok uzun yıllar almıştır. Bu gelişim sürecini ise
hala tamamladıklarını söyleyemeyiz. Birçok popüler dergi, özellikle kadın dergileri genellikle
yurt dışı dergilerinin Türkiye versiyonu olarak yayın yapmaktadır. Dolayısıyla yerel
kaynaklardan beslenen uzun soluklu ulusal bir dergimiz ne yazık ki bulunmamaktadır.
Tüketici dergilerinin durumu çok iyi gözükmezken asıl konumuz olan kurumsal dergilerin
durumu ise daha pozitif bir görünüm arz etmektedir. Kurumsal dergilerin finansal kaynağını
kurumlar karşıladığı için ilana, reklama ve satışa çok fazla bel bağlamadan yollarına devam
etme imkânı daha kolaydır. Geleneksel rekabetin teknoloji ve medyayla üst düzeye çıktığı
ekonomi hayatında şirketler kendilerini daha fazla ayırt edici özellikle anlatmaya
çalışmaktadırlar. Akılda kalıcı ve parlak bir kurumsal imajın oluşturulması için kurumsal
iletişime duyulan ihtiyaç büyüktür. Kurumsal Dergiler de, kurumsal iletişimin en önemli
araçlarından biri olduğu için yıllar yayın piyasasında varlığını dönüşümlere uğrayarak
sürdürecektir.
Rekabetin sürekli olarak artması ve şirketlerin yeni ürettikleri ürünleri pazarlamak istemesi
kurumsal dergilerin uzun yıllar yayın hayatlarına devam etmesini sağlayacaktır. Türkiye’de
kurumsal dergilerin genel olarak çizdiği portreye baktığımızda çok kaliteli yayınlar olmasına
rağmen alanında uzaman olmayan kişiler tarafından çıkarılan özensiz yayınlara da
rastlanmaktadır. Kurumsal yayıncılıkta kalitenin arttığını söylerken bazı risklere de dikkat
çekmekte yarar olduğu kanısındayım. Ekonomik kriz dönemlerinde şirketlerin tasarruf
tedbirleri kapsamında yaptığı ilk işlerden bir tanesi kurumsal yayın gibi PR çalışmaların
durdurulması ya da kesintiye uğramasıdır. Kâr gibi görülen bu tasarruf tedbiri aslında şirketi
zarara uğratmakta ve kurumsal imajı zedelemektedir.
Çalışmada ele aldığım Türk Hava Yolları’nın uçuş dergilerinde ise karşımıza son derece
pozitif ve başarılı bir tablo çıkmaktadır. 1983’te “THY Magazin” adıyla kurulup 1989’dan
beri “Skylife” olarak yoluna devam eden Thy’nin uçuş dergisi son derece başarılı dönemler
geçirmiştir. Türk Hava Yolları’nın büyümesiyle birlikte Skylife’da kalite ve devinim bir o
kadar artmış, derginin içeriği gelişmiş ve konu sayısı artmıştır. Dergi günümüzde de yayım
hayatına devam etmektedir.
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THY’nin hedef kitleyi kucaklama gayretleri içinde 2009 yılında Skylife Business ve
Anadolujet Magazin yayın hayatına başlamaktadır. Skylife Business ile elit müşterilerine
kaliteli bir artı değer sunan THY, Anadolujet Magazin ile hem Anadolu kültürünü tanıtmakta
hem de Anadolu halkına yakın bir konumda yayınını sürdürmektedir.
Geniş bir hedef kitleye sahip olan Türk Hava Yolları çocuklar için “Curioz” ve Planet eğlence
sistemlerine sahip uçaklar için “Planet Magazin” ve özel zamanlara “Skylife Hac Özel” gibi
ek yayınlar çıkararak hedef kitleyi bütünüyle memnun etme yolunda başarılı adımlar atmaya
devam etmektedir.

227

Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kurum içi ve kurum dışı dergilerin özellikleri öğrenilmiştir.

230

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal dergiciliğin özellikleri arasında sayılmaz?
a) Reklam
b) Tanıtım
c) Belli Aralıklar
d) Şirket İhtiyaçları
e) Bilimsellik
2) Aşağıdakilerden hangisi kurum içi dergiciliğin özellikleri arasında sayılmaz?
a) Şirkete yönelik haberler içerir
b) Çalışanların motivasyonunu artırır
c) Belli periyotlarda yayınlanır
d) Şirket içi çalışanlardan kazanç sağlar
e) Şirket hedef ve gayelerini belirtir.
3) THY’nin kendini daha iyi anlatmak ve müşterilerine uçuşlarında artı değer katmak
amacıyla 1983 yılında kurduğu dergi hangisidir?
a) Skylife
b) THY Magazin
c) King Bird
d) Junkers
e) Airbus
f) Boeing
4) Aşağıdakilerden hangisi Skylife dergisinin özellikleri arasında sayılmaz?
a) Gezi – Seyahat konuları ağırlıktadır.
b) Kaliteli görsellerle desteklenir.
c) Sadece ulusal etkinlikler yer alır.
d) Yaşam tarzı ve yaşam kültürü bölümleri mevcuttur.
e) Türkiye’yi dış dünyaya tanıtır.
5) Aşağıdakilerden hangisi Skylife dergisinin hedef kitlesi arasında sayılmaz?
a) Gezmeyi seven
b) Uçakla seyahat etmeyi tercih eden
c) Eğitim seviyesi ortalamanın üzerinde
d) Kültürel ve sanatsal etkinlikleri takip eden
e) Alt gelir düzeyine ait okuyucular
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) Skylife Dergisinin Cityscope bölümünde başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört
bir yanındaki etkinliklerle ilgili bilgileri, ilginç konseptlerle kurgulanmış etkinliklerin
ve farklı seyahat önerilerinin Cityscope bölümünde başta İstanbul olmak üzere
Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinliklerle ilgili bilgileri, ilginç konseptlerle
kurgulanmış etkinliklerin ve farklı seyahat önerileri yer alır.
( D ) ( )
7) Skylife’ın son bölümü ise İnfo’da çeşitli destinasyon örnekleri yer alır. (
) (Y
)
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8) Eylül 2009 yılından bu yana çıkan Skylife Business; Türk Hava Yolları’nda
Skylife’ın yanı sıra, BusinessClass, FirstClass ve ComfortClass’ta seyahat eden elit
ve elitplus yolcularına özel hazırlanan aylık uçak içi yayınıdır.
( D
) ( )
9) Skylife Business ile birlikte 2009 yılında yayın hayatına başlayan Anadolujet
Magazin, yoğun olarak Anadolu’ya uçan Anadolujet’in uçuş dergisidir. ( D )
(
)
10) Anadolujet Magazin dergisi, Anadolu, Gençlere, Dosya Konuları, Portfolyo ve
Jetgenç bölümlerinden oluşur.
( D
) (
)

Cevaplar
1-E
2-D
3-B
4-B
5-E
6-Doğru
7-Yanlış
8-Doğru
9-Doğru
10-Doğru
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11. TÜRKİYE’DE SEKTÖREL YAYINCILIK VE TELEKOM DÜNYASI
DERGİSİ ÖRNEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sektörel dergicilik
11.2. Sektörel dergiciliğin tarihsel gelişimi
11.3. Telekom dünyası dergisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Neye sektörel dergi deiz?
2- İlk sektörel dergilerimiz hangileridir?
3- Türk Telekom dergisinin içeriği nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sektörel derginin ne olduğu

Sektörel
derginin
olduğunun anlaşılması

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ne Kazanım
okuyarak
ve
araştırılarak geliştirilecektir.

İlk Sektörel dergilerimizin İlk Sektörel dergilerimizin Kazanım
okuyarak
ve
hangileri olduğu
hangilerinin
olduğunun araştırılarak geliştirilecektir.
anlaşılması
Telekom Dünyası dergisinin Telekom Dünyası dergisinin Kazanım
okuyarak
ve
içeriğinin nasıl olduğu
içeriğinin nasıl olduğunun araştırılarak geliştirilecektir.
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar

Sektör, Dergicilik, Telekom Dünyası
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Giriş
Hakan ALP 
Sektörel yayıncılık ekonomik hayatın içerisinde, özel bir endüstriyel alanı içeren, okur
kitlesini uluslararası ölçekte belirli meslek kuruluşları olarak konumlayan, yazılı, görsel,
işitsel ve elektronik ortamları kullanarak iletişim sağlayan süreli ve/veya süresiz yayımlanan
yayınlar olarak tanımlanabilmektedir.
Sektörel dergiler içerik ve yapı olarak kurumsal dergilerden, tüketici dergilerinden, bilimsel
ve marjinal dergilerden, genel bir okur kitlesini hedefleyen haber, magazin, tarih
dergilerinden ayrı bir yapıya sahip bulunmaktadır.
Somut anlamda sektörel dergiciliğin hayata geçirilebilmesi için, ilgili iş kolunun yaşanılan
coğrafyada mal ve hizmet üretebilmesi ve geleceğe dair vizyon-misyonunun bulunması
gerekmektedir.
Kısacası sektör dergilerini, Gayrı Safi Milli Hasılayı oluşturan mal ve hizmet üretimi ve
dolaşımı içeriğine yer veren dergiler olarak tanımlanabilmektedir.262

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Doktora Öğrencisi
Aslı Yapar, “Fransa’da ve Türkiye’de Dergicilik Olgusu ve Kadın Dergilerinin Karşılaştırılması”,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, s.12.
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11.1. SEKTÖREL YAYINLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
İlk sektörel olarak sayabileceğimiz yayım 1691 yılında İngiltere’de basılan, denizcilik
sektörüne yönelik “Lloyd’s News”dir. 1697’de yayınına ara veren ve el yazması olarak
dağıtılan Lloyd’s News, 1726 yılında tekrar yayımlanmaya başlamış ve 1734 yılında “Lloyd’s
List And Shipping Gazete” adını almıştır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde modern anlamda sektörel yayıncılığı ilk başlatan ise William
Randolph Hearst olmuştur. 1903 yılında Motor adlı dergiyi çıkarmaya başlayan Hearts, daha
sonra 1905 yılında dünyaca ünlü olacak Cosmopolitan adlı dergiyi yayınlamaya başlamıştır.
Sektörel yayımcılık alanında öncü konumda olan gruplardan biri de faaliyetlerini günümüzde
sürdüren Thomas Industrial Media’dır. 1902 yılında yayınlamaya başladığı sanayi kataloğunu
şeklindeki yayını, 1933 yılından sonra sektörel dergiye çevirmiştir. 263

11.2. TÜRKİYE’DE SEKTÖREL YAYINCILIK TARİHİ
Basın tarihimizdeki ilk reklamlara, İstanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan Tercüman-ı
Ahval’de rastlanmaktadır. Tercüman-ı Ahval’ın 1864 yılı koleksiyonunda rastlanan ilk
reklamlardan biri Yenicami avlusunda tabak çanak satan bir mağazanın Ramazan dolayısıyla
yeni ürünler ithal ettiğini duyuran reklamıdır. 264
VAKAYİ TIBBİYE
1849 yılında. ülkemizin ilk tıp dergisi, "Vekayi-i Tıbbiye" adıyla "Mekteb-i Tıbbıye'nin
basımevinde basılmıştır. Türkçe ve Fransızca olarak iki nüsha halinde ve zengin bir içerikle
yayımlanan dergi, Avrupa tıp literatürünü, nadir olguları, ilginç gözlemleri, sağlık
yönetmeliklerini, haberleri içerdiğinden büyük ilgi toplamıştır.
1849-1850 yıllarında 15 sayı yayımlanmış, daha sonra 1880-1890 tarihleri arasında 266 sayı
yayımlanmıştır. Yayımcılık tarihimizin bu ilk dergisi mesleki ve bilimsel içerikli bir
yayındır.265
VASITA-İ SERVET
Veteriner hekimliği alanında Vasıta-ı Servet 1880 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. Derginin
isminin hemen altında “Fen, ziraat ve baytarlığa hadim şimdilik onbeş günde bir neşrolunur
ilmi gazetedir” ibaresi bulunmaktadır. Günümüzdeki anlamıyla ilk sektörel yayım
sayılabilecek, ziraat konularını ele alan ilk mesleki dergi Vasıta-i Servet adlı dergidir. 18801881 yılları arasında yayınlanan ilk 21 sayısı Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

İsmail Şen, “Türkiye Ve Dünyada Sektörel Yayınlar”, www.seyad.org ET: 12.13.2011.
Yüksel Ünsal, Bilimsel Reklam Ve Pazarlamadaki Yeri, İstanbul, Tivi Yayıncılık, 1984, s.20.
265
Mehmet Cemil Uğurlu, "14 Mart Tıp Bayramı’nın Düşündürdükleri”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mecmuası, 1997, Cilt 50, Sayı 1. S.4.
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Derginin başlığı o dönemin tarım ve hayvancılığa bakış açısını ortaya koymaktadır. Bunlar,
“servete” ulaşmayı sağlayacak uygulamalardır.266
19. yüzyılda yayınlanan diğer önemli mesleki ve sektörel yayımları ise şöyle sıralanmaktadır:
VERGİ VE ARAZİ MECMUASI: Dergi, İstanbul’da, 1885-1886 yıllarında 22 sayı
yayımlanabilmiştir.
TELGRAF VE POSTA MECMUASI: Elde kalan sayılardan 1884 yılında İstanbul’da
yayımlanmaya başlandığı anlaşılan dergi, Telgraf ve Posta Nezareti tarafından, Fransızca ve
Türkçe olarak yayınlanmıştır.
ORMAN VE MAADİN VE ZİRAAT MECMUASI: İstanbul’da aylık olarak yayımlanan
derginin, 1894 ile 1905 yılları arasına ait bazı sayıları çeşitli kütüphanelerde bulunmaktadır.
Periyodik olarak her ay bir sayı çıkarılmıştır.
OSMANLI TERAKKİ-İ ZİRAATİ: 1894 yılında İzmir’de yayımlanmaya başlayan derginin
nüshalarında “Türkçe ve Rumca olarak neşronulur” ibaresi bulunmaktadır.
CERİDE-İ BAYTARİYYE VE ZİRAİYYE: 1 Kasım 1899 tarihinde yayımlanmaya
başlayan derginin bilinen son sayısı 11 Mart 1904 tarihlidir. Onbeş günde bir yayımlanan
derginin bazı dönemlerde haftalık yayınlandığı anlaşılmaktadır.267

11.3. CUMHURİYET DÖNEMİNDE DERGİ YAYIMCILIĞI
1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi’nden sonra bir süre bocalayan dergi yayımcılığı
özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllarda canlanmaya başlamıştır. Bu dönemde de bazı mesleki ve
sektörel dergi ve gazeteler yayınlanmıştır. Bu yayınlardan önemlileri şunlardır:
Arkitekt; (1934-), 3 aylık mimari dergi, Çiftçi; (1945-1956), aylık tarım dergisi, İşte Turizm;
(1981-1982), aylık turizm dergisi, Sağlık Alemi; (1965-1980), aylık sağlık dergisi, Turizm
Dergisi; (1956-1984), aylık turizm dergisi, Yelken Dünyası; (1984-1989), haftalık denizcilik
dergisi.

11.3.1. 1980 Sonrası Türkiye
24 Ocak 1980 sonrası Türkiye’de, liberal ve dış piyasalara açık ekonomi politikaların
uygulanmaya başlamasıyla sektörel yayımcılık kendine gelişme alanı bulmuştur. 1980’li
yılların ortalarından itibaren, özellikle tekstil, inşaat ve turizm, ulaşım, haberleşme, otomotiv
sektörlerine yönelik yayınlanmaya başlayan birçok dergi bugün de yaşamlarını
sürdürmektedir. 268
Nazmi Kozak, “Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Türkiye'de Yayınlanan Akademik Dergiler
İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 2002. S.238.
267
Şen, a.g.e.

266
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Günümüz Türkiye’sinde sektörel dergilerin her birinin, alanlarında tecrübeli editörleri ve
konusunda uzman, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan yayın danışmanları ve yayın
danışma kurulları bulunmaktadır. Konuların teknik altyapısı ve çoğu noktada uzmanların
fikirlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle de, sektörde isim sahibi kişilerden ve
akademisyenlerden de destek alınmaya başlamıştır.

11.4. İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN SEKTÖREL DERGİLERİN
FAYDALARI
Sektörel dergilerin işletmenin üretim ve organizasyon sürecinde, tirajdan fazla okura
ulaşabilme olanağı sağlaması açısından önem taşıdığını söylemek mümkündür. Ayrıca,
spesifik bir hedef kitlenin olması açısından verimli bir sonuç alınabilecek bir alan
yaratılabilmektedir. İşletmenin hedeflerinin büyümesiyle, sektör yayınlarının büyümesi
paralel bir süreç izlemektedir.
Genellikle 1, 2 veya 3 aylık periyodlarla çıkan sektörel dergilerin, ağırlıklı olarak posta ile
okurlarına ulaştırıldığını söyleyebiliriz. Tirajın çok önemli bir miktarı ücretsiz olarak,
doğrudan hedef kitle olarak tanımlanan, bir sektörün profesyonellerine gönderilir. Bu nedenle,
en büyük gelir kaynağı; reklamlardır.
Özellikle sanayi kuruluşlarına yönelik haberler, ulusal basında çokça yer almaz iken, sektörel
yayınlar reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler açısından bulunmaz bir değer yaratmaktadır.

11.5. SEKTÖREL DERGİLERİN YAYIN İÇERİKLERİ
Sektörel dergilerin içerikleri, haber (güncel), haber röportaj (özel haber), araştırma (dosyagündem), söyleşi(röportaj, firma ve/veya ürün tanıtımı, bilimsel ve/veya teknik makaleler
(akademik veya üretimden gelen), ajanda ve/veya etkinlikler takvimi, izlenim ve gezi yazıları
(bilimsel toplantılar-kongre, sempozyum-firma ve dernek etkinlikleri, fuar ve teknik geziler
sonrasında yazılan yazılar) olarak sıralanabilmektedir.

11.6. SEKTÖREL DERGİ OLARAK TELEKOM DÜNYASI DERGİSİ
ÖRNEĞİ
Telekom Dünyası Dergisi 1999 yılından beri yayımlanan, sektörün aylık prestij yayımıdır.
Her sayısı 9.700 adet basılıp; 9.355 adedi Telekom Mühendisleri Derneği üyelerine, T.B.M.M
üyelerine, TSK komuta kademesi ve ilgili birimlerine, Tüm Telekom, Elektrik, Teknikerleri
Derneği üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, ulusal basın yayına,
televizyonlara, T.C. dış ticaret temsilciklerine, yabancı misyon şefliklerine, Türkiye
genelinde telekomünikasyon ve bilişim sektörü firmalarına, ayrıca Türk Telekom mensubu
elektronik-haberleşme mühendislerine, çeşitli GSM abone merkezleri ve Mobisad üye
mağazalara gönderilmektedir.
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Aylık periyotlarla yayımlanan Telekom Dünyası Dergisi’nin tirajı 9.700 adet olup, dağıtımı
PTT aracılığı yapılmaktadır.
Her sayısında mutlaka telekomünikasyon firmalarının tam sayfa olmak üzere bir çok reklamı
yer almaktadır. Ayrıca sektörün ünlü ve kurumsal markalarının reklamlarına çok sık olarak
rastlanmaktadır.

11.6.1. TELEKOM DÜNYASI DERGİSİ’NİN İÇERİĞİ
Derginin Sözol adlı, başyazısını Genel Yayın Yönetmeni Nurdoğan Tanrıöven yazmaktadır.
Yazıda, derginin o ay çıkan sayısının içeriğiyle ilgili kısa bilgiler ve sektöre dair düşünceler
yer almaktadır.
ULUSLARARASI HABERLER: Başta Avrupa olmak üzere Çin, Rusya, ABD, Brezilya,
Hindistan, Pakistan, ve Afrika Ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında iletişim ve
telekomünikasyon sektöründe yaşanan gelişmeler, yeni teknolojilerin tanıtım ve kullanım
alanları TDDışhaberler başlığı altında verilmektedir.
SEKTÖRDEN: Yurt içi ve dışı, telekomünikasyon sektöründe hayata geçirilen yeni
yatırımlar, ürünler, projeler ve sektörü ilgilendiren gelişmeler TDHAber başlığı altında
verilmektedir.
ŞİRKET TANITIMLARI: Yeni kurulan, ürün perspektifini yenileyen-genişleten, teknoloji
kullanımını yenileyen şirketlerin genel tanıtımları dergide yer almaktadır.
MAKALELER: Genel olarak dergide Telekomünikasyon, özelde GSM yatırımları ve ARGE çalışmaları, teknoloji otomasyonu hakkında son gelişmeleri yansıtmayı amaçlayan
makaleler yer almaktadır.
Ayrıca dergide her ay düzenli olarak «İşim Bilişim, Bilişim İşim» başlığı altında, sektörün
sivil toplum örgütlerinde ve toplumsal alanlarda araştırma yapan yöneticilerinin makalesi yer
almaktadır.
RÖPORTAJLAR: Her sayıda sektörün önde gelen firma temsilcileri ile (Yönetim Kurulu
Başkanı veya Genel Müdür) röportajlar yapılmaktadır.
Derginin içeriğine bakıldığında sektörde popüler olan ürünlerin neler olduğu, hangi firmanın
ne gibi çalışmalar ve yenilikler yaptığı, son çıkan teknolojilerin neler olduğuna dair makaleler
görülmektedir..
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SİNEMA-SANAT VE YAŞAM:Her sayıda eleştiri-inceleme yazılarıyla sinema, tiyatro,
edebiyat değerlendirmeleri ve eleştirileri yer almaktadır. 269

11.7. SONUÇ
Sektörel dergiciliğin etkin ve verimli kullanımının, ekonomi dünyasına birçok katkısı
olduğunu görülmektedir. Dergiciliğin etkin ve verimli kullanımı firmanın sektör genelindeki
satışlarını ve doğallığında kâr oranını artırmakta, müşteri sadakatini yükseltmekte ve en
önemlisi marka oluşturma sürecinde marka değerini güçlendirmekte, tanınırlığı artırmaktadır.
Sektörel dergicilik faaliyetinin, firmaların hedef kitleye verdikleri ürün ve hizmetlerin
kalitesinin ve elde edilen tatmin oranının artmasına yardımcı olduğu sonucuna varılmaktadır.
Doğru sektörel yayımcılık, sektör temsilcisinin sanki bir fuar alanı geziyormuş hissine
kapılmasını sağlayarak, rakip firmaların neler yaptığından tutun da, yeni çıkan teknolojilerin
neler olduğuna kadar birçok konuda bilgi sahibi olmasını da beraberinde getirmektedir.
Sektörel dergicilikle hedef kitlenin maddi ve manevi tüm istek ve beklentileri dikkate
alınarak, hedef kitle ile marka arasında kurulacak olan bağ güçlendirilmiş olmaktadır.
2000’li yıllarla beraber birçok firma, sektörel anlamda uzun yıllara dayanan tecrübesini
yayıncılık sektörüne taşımaya başlamıştır. Böylece firmalar, teknik içerikli süreli yayımlarla,
kendi sektörleri hakkında bilgi ve iletişim eksikliğini gidermeye başlamışlardır. Söz konusu
süreç, kamuoyu bilinci yaratmak, teknik bilgileri paylaşmak, taraflar arasında iletişimi
gerçekleştirme misyonunu da beraberinde getirmiştir.

269

Nurhan Tanrıöver, Genel Yayın Yönetmeni ile 16 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen röportaj.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Sektörel dergiciliğin gelişim sürei ve içeriği öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İlk sayılabilecek sektörel dergi hangisidir?
a) Motor
b) Cosmopolitan
c) Lloyd’s News
d) Tercüman-ı Ahval
e) Vekayi-i Tıbbiye
2) Ülkemizin ilk tıp dergisi, "Vekayi-i Tıbbiye" kaç yılında basılmıştır?
a) 1845
b) 1849
c) 1851
d) 1853
3) İsminin altında “Fen, ziraat ve baytarlığa hadim şimdilik onbeş günde bir neşrolunur
ilmi gazetedir” ibaresi bulunan dergi hangisidir?
a) Vekayi-i Tıbbiye
b) Ceride-i Baytariyye ve Ziraiyye
c) Vasıta-i Servet
d) Telgraf ve Posta Mecmuası
e) Osmanlı Terakki-i Ziraati
4) Aşağıdakilerden hangisi sektörel dergilerin yayın içerikleri arasında sayılmaz?
a) Haber
b) Araştırma
c) Firma veya ürün tanıtımı
d) Magazin
e) Bilimsel makaleler
5) Aşağıdakilerden hangisi Telekom Dünyası dergisinin içerikleri arasında sayılmaz?
a) Sektörden
b) Şirket Tanıtımları
c) Makaleler
d) Röportajlar
e) Destinasyon
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) Vergi Ve Arazi Mecmuası: Dergi, İstanbul’da, 1885-1886 yıllarında 22 sayı
yayımlanabilmiştir.
(D ) ( )
7) 1849 yılında. ülkemizin ilk tıp dergisi, "Vasıta-i Servet" adıyla "Mekteb-i Tıbbıye'nin
basımevinde basılmıştır.
( )
( Y
)
8) Orman Ve Maadin Ve Ziraat Mecmuası periyodik olarak her hafta bir sayı
çıkarılmıştır.
(
)
(Y
)
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9) 1894 yılında İzmir’de yayımlanmaya başlayan Ceride-İ Baytariyye Ve Ziraiyye
dergisinin nüshalarında “Türkçe ve Rumca olarak neşronulur” ibaresi bulunmaktadır.
( ) (Y )
10) Telekom Dünyası Dergisi 1999 yılından beri yayımlanan, sektörün aylık prestij
yayımıdır.
(D
)
(
)

Cevaplar
1-C
2-B
3-C
4-D
5-E
6-Doğru
7-Yanlış
8-Yanlış
9-Yanlış
10-Doğru
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. 1980’li yıllardaki toplumsal ve ekonomik gelişmeler
12.2. 1980’li yıllarda medyanın yapısı
12.3. Tüketim toplumu ve tüketici dergileri

250

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

123456-

1980’li yıllarda toplumsal alanda yaşanan yenilikler nelerdir?
Dünyada ne gibi siyasal ve toplumsal gelişmeler olmuştur?
Türkiye’de ne gibi siyasal ve toplumsal gelişmeler olmuştur?
Yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin dergicilik alanına yansımalrı nelerdir?
Tüketim toplumu nedir?
Tüketici dergilerinin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

1980’li yıllardaki toplumsal 1980’li yıllardaki toplumsal Kazanım
okuyarak
ve
ve ekonomik gelişmelerin ne ve ekonomik gelişmelerin ne araştırılarak geliştirilecektir.
olduğu
olduğunun anlaşılması
1980’li yıllarda medyanın 1980’li yıllarda medyanın Kazanım
okuyarak
ve
yapısının nasıl olduğu
yapısının nasıl olduğunu araştırılarak geliştirilecektir.
anlaşılması
Tüketim
tüketici
olduğu

toplumunun
dergilerinin

ve Tüketim toplumunun
ne tüketici
dergilerinin
olduğunun anlaşılması

ve Kazanım
okuyarak
ve
ne araştırılarak geliştirilecektir.
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Giriş

Oya MUTLU
Seksenli yılların ve tüketim kültürünün dergicilik sektörüne yansımasını ele aldığımız bu
çalışmaya, genel olarak medyanın yapılanmasında meydana gelen gelişmelerin toplumsal
değişimle çok yakından ilgili olduğunu belirterek başlamak yerinde olacaktır. Hall’a göre,
modern iletişim araçları asla toplumsal yapılar ve pratikler alanı dışında
kavramsallaştırılamazlar. Çünkü giderek artan oranda bu alanın bir parçası haline
gelmektedirler. Günümüzde iletişim araçları toplumsal alanı tanımlamakta ve inşa etmekte,
siyasal alanın inşasına yardım etmekte, üretken ekonomik ilişkileri dolayımlamakta ve
modern endüstriyel sistemler içinde “maddi bir güç” haline gelip, bizatihi teknolojik olanı
tanımlamaktadırlar. Kısacası kültürel olana hükmetmektedirler. Giderek artan bir biçimde
kültürel ve toplumsal dünyaya ilişkin deneyimlerimiz haline gelen ikinci düzey evrenleri inşa
edip ve yaşatmaktalar. Anlamın üretimi ve dönüştürümü modern toplumlardaki kültürel
ilişkilerin bir parçası ve bölümüdür.270Kitle iletişim araçları ve bu araçların ilettiği iletilerin
doğru anlamlandırabilmesi, ancak toplumsal ilişkilerin ve iktidar yapılanmasının doğru
anlamlandırılabilmesiyle mümkündür; bu bağlamda iletişimin toplumsal pratikler dışında
kavramsallaştırılması nafile bir çabadan ibaret olacaktır. Bu yüzden çalışmamızın bu
noktasında, hem Türkiye, hem de Türk basını açısından önemli bir kırılma noktası olan 80’li
yıllarda meydana gelen toplumsal değişimi ana hatlarıyla tartışmak, konunun nesnel bir
bağlama oturması açısından faydalı olacaktır.

Stuart Hall, “İdeoloji ve İletişim Kuramı”, Medya, İktidar, İdeoloji, Der: Mehmet Küçük, Ankara, Ark
Yayınevi, 1994, s.93.
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12.1. Seksenli Yılların Getirdikleri
80’li yıllar tüm dünyada ciddi ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimlerin ardı ardına
geldiği ve özellikle Amerikan çok uluslu şirketlerinin desteklediği küresel yapılanmanın
etkisini arttırarak yerleşikleştiği yıllar olmuştur. Özellikle 70’li yıllarda art arda meydana
gelen ekonomik krizler, o ana dek uygulanan ekonomi politikalarında ciddi radikal
değişimleri gerekli kılmış ve altyapıda meydana gelen bu değişimler kısa sürede üstyapıda da
etkisini göstermiştir. Bu dönemin temel aktörleri çok uluslu şirketler ve bu şirketlerin
ideolojisinin taşıyıcılığını yapan Amerikan Kültürü’dür. Özellikle enformasyon ve finans
alanında meydana gelen hızlı değişimler kısa sürede, farklı bir “hizmet sınıfının” toplumun
hem en çok kazanan hem de en çok tartışılan kesimi haline gelmesine neden olmuştur. 80’li
yıllar aynı zamanda Reagan ve Thatcher ile simgelenen “vahşi kapitalizmin” kurallarının tam
anlamıyla yürürlülüğe girdiği ve tüketim kültürünün gerektirdiği tüketici insan tipinin
toplumun tüm katmanlarında kabul gördüğü ve örgütlü siyasetin bozguna uğradığı yıllardır.
Sosyal devlet anlayışı bu dönemde yerini neo-liberal dönemin norm ve değerleriyle yeniden
tanımlanmak durumunda kalmıştır. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Sovyetler Birliği’nin
yaşadığı dağılmanın ardından dünya tek kutuplu bir hale gelmiş ve bu tek kutbun kültürü tüm
dünyada etkin bir şekilde dolaşıma sokulmuştur.
Türkiye , 80'li yıllara askeri bir darbe ile başlamıştır. 12 Eylül’ü takip eden dönemde bir türlü
organize olamayan siyasi iktidarlar sonunda demokratik hakların yitirilmesine yol açmış ve
ülke yaklaşık 3 yıl boyunca yasaklı politikalarla yönetilir olmuştur Bu durum, özellikle,
entelektüel yaşamın ve basının merkezi olan İstanbul'da, gazetelerin sürekli kapatılması,
gazetecilerin ve yazı işleri müdürlerinin tutuklanması sonucunu da beraberinde getirdi. 271
Takip eden dönemde de, 1980 sonrası küresel gelişmelerin Türkiye’deki yansımaları ve her
alanda birbirini etkileyen bir değişimin yaşanması, Türk modernist projesinin de temel
değerlerini sarsmıştır. Temel değerlerin sarsılması, uluslar arası düzlemde yeni model ve
arayışların yaşandığı bir dönemde ulus-devletin kurucu ideolojisiyle hesaplaşma gereğinin
ortaya çıkması anlamına gelmektedir.272 Gürbilek’e göre de 80’lerde birçok şeyi aynı anda,
aynı kısa zaman aralığında yaşamak zorunda kaldık: “Baskı döneminin olağanüstü
koşullarını, Kemalizmin bu topluma sunduğu modernleşme vaadinin çöküşünü, bu topluma
biçtiği modern kimliğin parçalanmasını, Türkiye’nin doğulu ya da taşralı yüzünü kültürel
alanda yeniden keşfetmesini, seçkinciliğin bastırdığı her şeyin geri dönüşünü, tüketim
toplumu vaatlerini, birden bir bolluk toplumu görüntüsü yaratmayı başaran medya ve
reklamcılığı ve bütün bunların hem kalabalıklara hem aydınlara vaat ettiği yeni imkanları.”273
Türkiye 80’li yıllarda eline geçen siyasi tercih olanağını ne askerlerin desteklediği Turgut
Sunalp’ten, ne de devletçi Necdet Calp’ten yana kullanmayı seçti. Türkiye tercihini
Amerika’nın desteklediği söylenen, bolca İngilizce kelime kullanan ve bilgisayar kullanan bir
politikacıdan yana kullandı. Bu adam 80’li yıllara damgasını vuran Turgut Özal’dı. Doğrusu
onun kişiliği Reagan ve Thatcher ile çok örtüşüyordu. Kozanoğlu’na göre, Özal, Reagan,
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul, İletişim Yayınları,1995, s.416.
Nilgün Gürkan, “Türkiye’de Siyasal Tıkanma ve Medya”, Birikim, Aralık 1997, s.23.
273
Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak, İstanbul, Metis Yayınları, 1992, s.10
271

272

255

Teatcher ile simgelenen 80'li yılların lider tipi; halk kitlelerinin nabzını yakalamayı, eski
sınıfsal kökenlerinin de yardımıyla iyi başardılar. Onların bastırılmış bencil, çıkarcı, şoven
duygularını ve zaaflarını yeri gelince kullanmaktan çekinmediler. Halka, bulunduğunuz
statüyle yetinmeyin, niceliksel iyileştirmelerden öte bizim sunduğumuz sistemin köşe dönme,
malı götürme gibi niteliksel dönüşüm fırsatlarından yararlanın" mesajını verirken özellikle
etkili olmuştur. Kendi varlıkları da, sınıf atlama umutlarının ham hayal olmadığının kanıtı
durumundaydı.274
Türker’in ele aldığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti 80'li yılları bütün dünyada üç aşağı beş yukarı
hakim olan dönüşümlerden kopuk olmamakla birlikte özel durumu nedeniyle fazladan bir
coşkuyla yaşadı. Bu coşkunun mimarı, hiç kuşkusuz Turgut Özal’dı. Özal tarihin gördüğü en
büyük illüzyonistlerinden biri olarak darbeden yaralı, boynu bükük toplumu neredeyse toptan
hipnotize etmeyi becerdi. Özal'ın vaadi, halkını dünyalı yapmaktı. Dünyada üretilen her şeye
ulaşabilmeye başlanıldı. İlkel bir heyecanla markalar dünyasına, tüketimin baş döndürücü
büyüsü sardı insanları. Böylece Batı'da 30'larda yaşanan gelecek hırsı ve bireysel serüven
duygusu Türkiye'yi 80'li yıllarda kuşatmıştı.275
Bu dönemde tüketim kalıpları büyük önem kazanmıştır ve insanların beyinlerine; tükettikçe
birey olabilecekleri, tükettikçe farklı olabilecekleri düşüncesi yerleştirilmeye çalışılmıştır.
Gündelik hayatın baskısı ve sıkıntısından bunalan, kitleler, popüler kültürün “fantazyaları”
yoluyla rahatlamakta, tüketimin illüzyonuyla, dış gerçekliğin acıtıcı taraflarını
törpülemektedirler. Bu eşyaların yarattığı esenlik, zenginlik ve başkalarından geri kalmamak
duygusu, kitlesel yabancılaşmayı arttırırken, orta sınıfların yarışmacılık ruhunu körüklemiştir.
Seguela’ya göre "ayakkabıcı ayakkabı satmaz, güzel ayaklar satar!”276 Türkiye bu ilkeyi 80'li
yıllarda her alana uygulamıştır. İnsanlar aldıklarıyla mutlu olmuş, ihtiyaçları ise hiç azalma
göstermemiştir. Meta odaklı bir hayat sürmeye başlanmış, toplumdaki sınıfların arası
açılmıştır. Satın aldığı eşyalarla bir statü sahibi olmayı hayal edenlere, sırf paraya sahip
oldukları için idealize edilen insanların, mekanları ve düşünceleri hiç olmadığı kadar
açılmıştır. Bu dönemde toplumsal eşitsizlik şiddeti ve tepkiyi yükseltmiş bunun toplumsal ve
politik sonuçları 90’ların ortalarında tepki oylarıyla siyasi iktidarların belirlenmesi olarak
kendini göstermiştir. 1980 sonrası yaşana hızlı gelişme sınıflar arasındaki bağları birbirinden
koparmıştır. Dış ticarete getirilen kolaylıklarla birlikte insanlar ithal ürünlerle tanışma olanağı
bulmuşlardır. Gelir dağılımının aslan payını alan kesim, yani daha çok tüketen, daha çok
“meta sahibi” olan kesim, kendini maddi düzeyde olduğu gibi, sosyal düzeyde de toplumun
geri kalanından ayırmıştır.
Türkiye, 80'li yıllarda temel hedef olan “dünyaya entegre olmak” için, ekonomik
yapılanmasını, devletçi politikalardan arındırmaya başlamıştır. Dönemin Başbakanı Turgut
Özal’ın dışa açık politikaları sayesinde globalleşme sürecinin etkileri, özellikle büyük
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şehirlerde yoğun bir şekilde hissedilmiş ve ekonomik yapıyı ciddi oranda kırılmaya
uğratmıştır. 80’li yıllar bütün dünyada yeniden paranın, tüketim harcamalarının ve kazanma
hırsının egemen olduğu, bunların bireyselliklerinin yüceltilmesiyle gerçekleştiği yıllar
olmuştur. Türkiye de gelir dağılımını çok geniş ölçüde bozarak, çarpık bir yapılanmayı
hızlandırarak aynı süreci yaşamaya koyulmuştur. Toplumsallığı küçümseyen bu yaklaşım
özellikle kentlerde yaygınlık kazanmıştır. Daha çok, hatta bütünüyle Batılı değerler sistemi
ile özdeşleşen bu yaklaşımın burjuvazinin palazlanmasıyla iç içe geçtiği açıktır. 277 Bu
dönemde, ulusal kalkınmacı dönemde Türkiye'den uzak duran yabancı şirketler, devletin
liberal söyleminden dolayı ikna olarak Türkiye'de yatırım yapmaya ve şube açmaya
yönelmişlerdir. Finans sektöründen başlayan bu uluslararasılaşma, kısa sürede etkisini
arttırarak sürdürmüştür. Yabancı bankaların şubeleri, döviz büroları, leasing ve sigorta
şirketleri, fon yöneticileri ve menkul kıymetler borsası ardı ardına faaliyete geçmiştir. Aynı
zamanda hazır giyim sektöründen, fast-food sektörüne, oradan basın yayın etkinliklerine
değin genişleyen bir yelpazede meydana gelen bu globalleşme, kısa sürede kendi toplumsal
koşullarını beraberinde getirdi. Yükselen hizmet sınıfının küresel bir düzeyde zenginleşmesi
kısa sürede layık oldukları “yaşam tarzını” talep etmelerine yol açmış ve “Türk usulü postfordizm” İstanbul merkezli bir yapılanmayla etkisini toplumun tüm katmanlarında
hissettirmiştir. 278
Bu süreçte hizmet sektörü toplumdaki etkisini giderek arttırmış, beğeni ve tüketim olanakları
çeşitlenmiştir. Aynı zamanda 80 sonrası izlenen bu sermaye birikimi politikası ile dünya ile
entegrasyon, devletin ekonomi ile olan ilişkisinin değişmesi gibi yeni gelişmeler, 80
öncesinde varlığından söz edebileceğimiz bir orta sınıfın giderek erimesine, buna karşılık üst
kesimlerde özellikle en üst kesimde ciddi bir sermaye birikimin oluşmasına yol açmıştır. Bu
dönemde bankacılık, finans, medya, iletişim ve dış ticaret sektörleri çalışanları başta olmak
üzere orta ve üst düzey yöneticilerin gelirleri de 80 öncesine göre ciddi ölçüde artmıştır.
Küresel ölçekte “palazlanan” bu toplumsal katmanın, çalışma dışındaki en önemli hayat
felsefesi, “yaşamdan zevk almaktır” ve bunun için Batı’nın lüks tüketim kalıpları, Türkiye’de
de “gösterişli” bir şekilde taklit edilmiştir. Basın bu sistemin hem oluşturucu hem de takipçisi
olarak konumlanmış ve sayfalarını artık bu toplumsal oluşumların izleğinde hazırlar olmuştur.

12.2. Medya Politikalarındaki Değişimler
Medya politikalarındaki değişimden söz etmeden önce Türkiye’de basının darbe süreciyle
nasıl baş ettiğine ya da sürecin basını nasıl değiştirdiğine de kısaca değinmek gerekir. Darbe
günlerinde siyasi yasaklar nedeniyle basın siyasal olaylara pek fazla yer verememiş, bu
yüzden politika-dışı alanlara yönelik yeni bir yayın politikası benimsenmiş ve “12 Eylülün
dayattığı politik suskunluk, sanat dergilerinin kısa süren altın çağını başlatmıştır. Aydınlar,
aynı zamanda bir dolaylı politik tartışma yolu olarak, koşullar elverdiğince, gündelik yaşam
kültürü üzerine yoğunlaştılar. Dahası, 12 Eylül öncesinde her şeye ideolojik baktıkları
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düşüncesiyle bazı değerleri iyice es geçtikleri kaygısına düşmüşlerdi.” 279 Gerçekten de 80’li
yılların başında Türk basını, belki de zorunluluklardan dolayı farklı bir yola girmiş ve bu
oluşum kısa sürede meyvelerini vermeye başlamıştı. Bu yıllarda ön plana çıkan olgu sadece
sanat değildi, aynı zamanda, yayınlanmasında sakınca olmayan, magazin olgusu da bu
yıllarda basında iyice yerleşmişti.
Aslında bu durum, medya kurumlarını da etkileyen daha genel sosyo-polititik dönüşümün bir
sonucudr. 70’li yıllarda tohumları atılan post-fordist dönem, 80’li yıllarla birlikte iyice
yerleşikleşmiş; gündelik yaşam pratiklerini ve toplumsal kurumları kendi ideolojisine bağımlı
kılmıştır. 80’li yıllarla birlikte ekonomik ve teknoloji alanda meydana gelen hızlı ve
dönüştürücü değişimler, medya düzeninde önemli kırılmalara yol açmıştır. Bu süreçte ulus
devletler, hakimiyetlerini çok uluslu şirketlerle paylaşmak zorunda kalmış, global ölçüde
zenginleşen ve büyüyen bu şirketler, medya alanına da önemli yatırımlar yaparak, kitle
iletişimini kendi rasyonaliteleri doğrultusunda biçimlendirmişlerdir. Özellikle Amerika
Birleşik Devletleri ve Kuzey Avrupa’nın çok ortaklı ve çok uluslu medyasının hedef kitlesi
sadece ulus devletin vatandaşlarıyla sınırlı değildir artık; dünyanın her köşesindeki insanlar,
bu medya gruplarının muhtemel hedef kitlesi, başka bir deyişle “tüketicisi” konumunda
algılanmış ve yayın politikaları da bu doğrultuda oluşturulmuştur. Morley ve Robins’e göre
bu süreçte kamu hizmeti döneminin siyasi ve toplumsal endişeleri -demokrasi ve kamu hayatı,
ulusal kültür ve kimlik gibi endişeler- yeni medya piyasalarının gelişimini engelleyen
faktörler olarak görülmeye başlanmış ve yeni medya düzeninde bu tip "ticari engellerin"
ortadan kalkması amaçlanmıştır. 280 Herhangi bir kamu felsefesine kendilerini bağımlı
hissetmeyen medya kuruluşları, bu dönemde önceliği izleyicilerin ya da reklamcılara
pazarlanacak “tüketicilerin” sayısını arttıracak düzenlemelere vermişlerdir. Sosyal sorumluluk
ilkesi ile değil kâr ve rekabet mantığıyla hareket eden yeni medya şirketleri, mümkün olan en
geniş tüketici kitlesine ulaşmayı hedeflemektedirler. Küreselleşen medya, 80’li yıllarla
birlikte ulus devletlerin sınırlarını zorlama ve ticaretin önündeki her türlü sınırı aşma
konusunda son derece arzulu ve hırslı davranmıştır.
Özellikle 1980 sonrasında yaşanan bu köklü değişimin -hem teknolojik alanda yaşanan
gelişmeler hem de değişen yayıncılık anlayışı bağlamlarında- ardından, global pazarlama
stratejilerinin yörüngesinde yapılanan medya kuruluşları, toplumlardaki etkinliklerini ve
hareket kabiliyetlerini son derece arttırmıştır. Basın bu süreçte geleneksel kamu yayıncılığı
işlevini ikinci plana itmiş ve meslek ilkeleri, pazar mantığı doğrultusunda yeniden tanımlanır
olmuştur. Böylelikle, tecimsel kaygıların daha baskın olduğu, izlerkitlenin müşteri olarak
kabul edildiği bir süreç başlamıştır. Bu müşterilerden alınabilecek karın maksimize edilmesi
yeni dönemin öncelikli hedefidir. Bu süreç aynı zamanda, medya kuruluşlarının idari ve
teknik işleyişinde de köklü değişimleri beraberinde getirmiştir: “Koşullara uyacak yeni yönetim modelleri oluşturulurken en önemli yeni unsur, yayın yönetimi ile işletme yönetimi
arasındaki geleneksel ayrımın, işletme yönetimi ilkelerinin hakim oluşuyla büyük ölçüde
kalkmasıdır. Piyasa koşullarında ve kâr maksimizasyonu için etkinlikte bulunan dev
Can Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri, İstanbul, İletişim Yayınları,1991, s.42.
David Morley ve Kevin Robins, Kimlik Mekanları, Çev: Emrehan Zeybekoğlu, İstanbul, Ayrıntı Yayınları,
1997, s.29.
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kuruluşun belirlenen bir pazar stratejisine göre yayıncılığını sürdürmesi kaçınılmaz
olmuştur.”281
Seksenli yıllar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “me age” yani ben çağını başlatmıştır.
Bu dönemde depolitizasyon kanıksanmış ve insanların oy verme oranı geçmişe göre son
derece düşmüştür. Çünkü toplumda yaygınlaşan eğilime göre, “bütün politik partiler
birbirleriyle benzeşmekte ve kim seçilirse seçilsin düzen aynen devam etmektedir. Murat
Belge’ye göre bu sürecin sonunda “politika, sıradan yurttaşın vicdanından soyutlanmıştır.
Kararları ve uygulamaları, toplumsal vicdanla hiç ilgisi olmayan, kansız cansız hesaplar
belirlemektedir. O zaman da yurttaş, politika denen şeyden uzaklaşmaktadır. Bütün bunların
“Ben” çağını yaratan özelliklerin ortaya çıkmasında da payı var. Dünyanın politik eylemle,
toplu girişimle daha iyi bir dünya olabileceği inancının körelmesi, insanların toplumsallığı
bırakıp kendi dertlerine düşmelerine yol açıyor.”282
Seksenli yıllarda uygulanmaya başlayan serbest piyasa ekonomisi sayesinde kapitalist kültür
toplumun tüm katmanlarına sızmış ve bu ekonomik bilinçle önce ekonomi basını serpilip
gelişmiştir. Buna paralel olarak günlük gazetelerde o ana kadar mevcut olmayan bir değişiklik
de göze çarpmıştır. Gazeteler bu dönemde artan bir oranda sayfalarını ekonomiye ayırmaya
başlamışlardır. 80’li yıllarda Türk toplumu, geçmişte para konuşmayı ayıp sayan ve
ekonomiyi sadece bilinçli bir azınlığın tekeline bırakan toplumsal yapılanmadan; ekonominin
bütün olasılıklarının, faizlerin, dövizin ve enflasyonun gündelik hayatta çok daha fazla yer
kapladığı ve insanların ekonomik gelişmeleri çok daha fazla takip ettikleri bir dönemin
bilinçli katılımcısı olmuştur. Ekonomi sayfalarının da en önemli takipçisi olan orta-üst ve üst
hizmet sınıfı palazlandıkça “daha iyi yaşamak” özellikle bu kesim için erişilmesi gereken
öncelikli bir amaç olmuş gazeteler de ekonomi sayfasının dışında başka yeniliklere de
rastlanmaya başlanmıştır. Böylelikle ‘Gusto’, ‘Life Style’, ‘Yaşam’ veya ‘tarz-ı hayat’
adlarını taşıyan sayfalarda moda, toplumun önde gelen kişileri, revaçta olan lokantalar gibi
geniş yelpazedeki konular yer almaya başlamıştır.
Özetle söylemek gerekirse, 80’li yıllara damgasını vuran şey yeni liberal politikalar ve
tüketim kültürü olmuştur. Medyada genel olarak bu politik duruşu benimseyerek, Oktay’ın
yerinde tespitiyle “yabancılaşmaya” destek vermişlerdir: “Yazarın/sanatçının ve
okurun/izleyicinin birbirine yabancılaşma sürecinde her türlü iletişimi geçersizleştiren ve
kendi istekleri doğrultusunda biçimlendiren medyalar, 1970-1990 döneminde her türlü
muhalif öğeyi özümsemeyi, edilginleştirmeyi, en tehlikeli ve yıkıcı olabilecek içerikleri
popülerleştirmeyi ve kitle kültürüne dönüştürmeyi başardı. Daha da ötesinde, büyük
sermayenin tekeline geçen tüm imletişim/bildirişim kanalları, reel sosyalizmin ve reel
toplumun içine yuvarlandığı bunalımdan yararlanarak, kapitalizmin aklanmasına çalıştı.
Kapitalizm güzellik biliri, denge kurabilir, gelenek/tarih sevebilir, daha da ötesi insan
sevebilirdi.”283

Raşit Kaya, “Kamusal Çıkar”, Karizma Dergisi, Ocak, Şubat, Mart 2001, s.56.
Murat Belge, (1992) Yeni Siyaset Biçimleri, Nokta, 2.8.1992
283
Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1997, s.103.
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12.3. Tüketim Kalıplarının Biçimlendirildiği Mecralar Olarak Dergiler
Toplumsal yaşamda meydana gelen tüm değişimlere koşut olarak basının da bir dönüşümden
geçtiğinden yukarıda söz ettik. Bu bağlamda, iki önemli olgu özellikle göze çarpar. Bunlardan
birincisi magazine yönelik ve promosyonla okur avına yönelik bir politikanın basına hakim
olmasıdır. Aynı zamanda, basın dışındaki çevrelerden yeni insanların gazeteciliğe
soyunmalarıyla birlikte rekabet artmış ve bu yeni oluşum ileride büyük çapta oluşacak
tekelleşmenin tohumlarını atmıştır. Basında bu dönemde gerçekleşen ikinci önemli olay ise
çok satan dergilerin yayın hayatına girmesiyle birlikte yeni bir haber dilinin oluşmasıdır.
Giderek daha tanımlı okur kitlelerine yönelik dergiler yayın hayatına girmiş ve yepyeni
konularla okurların karşısına çıkmışlardır. Dolayısıyla, denebilir ki, Türk dergiciliği de 80’li
yıllarla birlikte kabuk değiştirmiştir.
Yeni haber ve magazin dergileri yayın hayatına başlamış ve kendi kulvarlarında büyük
yüksek tirajlara ulaşmışlardır. 80’li yılların en popüler haber dergileri olan ve geniş bir okur
kitlesine ulaşan Nokta ve Yeni Gündem dergileri buna örneklenebilir. 80’li yılların başı, haber
dergiciliğinin olduğu kadar sanat ve mizah dergiciliğinin de yılları olmuştur.Bu dönem aynı
zamanda ulusal kültürün baskın olduğu, hatta küresel kültüre “yerel” karşılıkların verildiği,
ulusal basın açısından son derece başarılı yıllardır. Fakat Türk dergiciliğinin “lale devri” kısa
sürmüştür. 80’li yılların ortalarından itibaren etkisini artıran küresel rüzgarlar, basında da
yansımasını bulmuş ve yeni dönemin, dergileri yeni bir kültürün güdümüne girmiştir. Bu
dönem aynı zamanda tüketimin, depolitizasyonun ve bireyciliğin, bu dergiler üzerinden
kendilerine alan sağladığı yıllar olmuştur. Ama hepsinden de önemlisi, küresel kültür, bu
dergiler aracılığıyla yeniden üretilmiş ve Batı tipi yaşam tarzları bu araçlar vasıtası ile
doğallaştırılmıştır.
Bu yeni kültürün güdümüne girme hali, Türk dergiciliğinin yukarıda değindiğimiz olumlu
yöndeki yükseliş trendini de negatif yönde etkilemiş ve kimlik bunalımına neden olmuştur.
Yapar’a göre Türkiye'de dergicilik sektörünün geri kalmasının en önemli nedenlerinden biri
dergi adlarının yüzde 80 gibi büyük bir bölümünün Türkçe olmamasıdır. Bu nedenle ülkeye
ve ülke insanlarına yabancı kalmaktadır. Bir ülkenin insanlarının kendisine bu denli yabancı
duran bir alana ilgi göstermemesi son derece doğaldır. Yabancı basının etkisindeki dergiler
Türk okuruna ulaşamamaktadır. Bu sorunu kimlik sorunu olarak nitelendirmek olasıdır.284
Yabancı isimli dergileri anlaşmalı ve esinlenmiş olarak iki ayrı kategoride ele almak
mümkündür. Anlaşmalı dergilere örnek olarak Marie Claire, Cosmopolitan, Beauty gibi kadın
dergilerini ve Maison Française gibi dekorasyon dergilerini örnek vermek olasıdır. Bu
dergiler, isim haklarını satın alırken içeriğe yüzde yüz uymamakta, anlaşmalı dergilerden
yaklaşık yüzde 30-40 oranında çeviri yapmaktadırlar. Bunun dışında kalan kesimleri ise
Türkiye merkezli haberler oluşturmaktadır. Burada üretilen haberlerin, içerik olarak yapılan
çevirilerden çok da farklı olduklarını ileri sürmek olası değildir. İkinci gruba giren, esinlenmiş
dergilerde ise belli bir anlaşması olmayıp Avrupa’daki bazı dergi isimleriyle benzer isimler
Aslı Yapar, Dergicilikte Kimlik Arayışları, http://www.istanbul.edu.tr/iletim/71/haberler/medya1.htm,
Erişim Tarihi: 28.07.2004
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kullanan dergiler yer almaktadır. Sözgelimi Form Sante, tamamıyla Türkiye’de hazırlanan
ancak Avrupa’da yayınlanan Top Sante ile arasında benzerlik bulunan bir dergidir. Her iki
dergi ve diğerleri arasında, anlaşmalı olmamakla birlikte ciddi oranda bir konu benzeşmesi
bulunmaktadır.
Tüketim kültürü ideolojisine göre, tüketim kültürü içinde yaşayan birey yaşam tarzını bir
hayat projesi haline getirir. Kendi “bireysel tercihlerine” göre ürünleri, giysileri, pratikleri,
tecrübeleri, görünüşleri “seçerken” bir “hayat tarzı” oluşturmaya çalışır. Birey bunu yaparken
aynı zamanda kendi “bireyselliğini”, “kişisel tavrını” da ortaya koymuş olur. Bireyin seçtiği
bu “hayat tarzı” ona yeni tüketim biçimleri sağlarken tüketim kültürü ile oluşan hayat tarzı ve
yaşam sitili de bireye bir kimlik sunmaktadır. Maddi nesneler sembolik kodlarla birlikte
kimliği belirleyen güçlü bir işaret olarak önemli hale gelmektedir. Boş zaman aktivitelerinin
ve maddi ürünlerin seçimi bireyi yeni biçim içinde tanımlayan sembolik anlamları olan bir
kimlik önermektedir. Tüketiciler ürünleri diğerleriyle karışık değer ve davranış ilişkileri
kurmak için seçmektedirler.285 Türk dergileri, özellikle de 90’lı yılların sonunda itibaren bu
oluşuma koşulsuzca destek vermişler, bireylere tükettikçe farklılaşacaklarının ve bu nedenle
tarzlarını oluşturmalarının gerektiğinin propagandasını yapmışlardır. Geçmişte, toplumsal
sınıfların ve dolayısıyla da bireyin yaşama tarzını gösteren temel belirleyici meslek iken, bu
dönemde bireyin toplumsal kimliklerinin temelini tüketim alışkanlıkları oluşturur. “Aynı
şekilde kim olduğumuz da -tüketim oyununun aktif oyuncuları olarak- oyunun kaynaklarını
kullanış şeklimiz aracılığıyla oluşmakta ve sergilenmektedir. Sosyologların tüketim
kalıplarına ve boş vakitleri değerlendirme etkinliklerine bakarak ‘nelere inandığımız ve ne
düşündüğümüzü, bu inançlarımıza nasıl vardığımızı ve hareketlerimizin nasıl özel inanç ve
değerlerimizi ifade ettiği’ konusundaki geniş içerikli soruların, ‘cevaplarını
okuyabileceklerine‘ inanmalarını sağlayan da karşılıklı yarar oluşturan bu ilişkidir.”286
Bu dergiler bu dönemde kılık kıyafetten, yemek yenilecek yerlere, alınacak otomobillerden
sevgililerin olası tiplerine kadar, para harcamaya hazır bir kesime rehberlik etmekte ve buna
yönelik yayınlarıyla dikkati çekmektedirler. Reklam endüstrisi tarafından da koşulsuzca
desteklenen bu oluşum, okurları, daha doğrusu tüketicileri ayartmayı ve onları tüketime
yöneltmeyi amaçlamaktadır. Bu dergilerde hayata dair şaşmaz reçeteler verilmekte ve adeta
okuyanların kendilerini dergilere uyarlamaları hedeflenmektedir. Sözgelimi, Cosmo kızı
sadece “x” marka ayakkabı giyerken, mutlaka “y” barlarına gidip rahatlar, tatil için “x”
yöresini tercih ederken, arabası da mutlaka “y” markası olmalıdır. Bu dergilerden yayılan
gösterişçi tüketimle insanlar ancak tüketebildikleri kadarıyla “anlam” bulmakta ve tükettikçe
“birey” olduklarının bombardımanına maruz kalmaktadırlar.

285
286

Hürriyet Konyar, “Tüketim Kültürü’nün Belirlediği Yeni Toplumsal Kimlikler”, Gazi İletişim, Sayı:6, 2000.
David Chaney, Yaşam Tarzları, Çev: İrem Kutluk, Ankara, Dost Yayınevi,1999, s.124
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Özetle Türkiye de, hayat tarzı pazarlayan dergilerin tüm dünyayı etkisi altına alan tüketim
kültürünün önemli taşıyıcısı olarak işlev gördüğünü ileri sürebiliriz. Tamamen Batı norm ve
değerleriyle hazırlanan bu dergilerde “tüketim kültürü”nün propagandası yapılmakta ve
bireylere her biri birbirinin kopyası olan “farklı” yaşam tarzları önerilmektedir. Dergilerde
yaşanılan ve idealize edilen kültürün, Türkiye’nin gerçekleriyle arasında ciddi bir mesafe
olduğu ileri sürülebilir.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

1980 sonrası medya alanında yaşanan değişimler ve bu değişimin dergicilik alanına
yansımaları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi 80’li yılları etkileyen temel aktörler arasında sayılmaz?
a) Çok uluslu şirketler
b) Amerikan Kültürü
c) Küresel yapılanma
d) Talebin azalması
e) Değişen ekonomi politikaları
2) Turgut Özal’ın vaadi neydi?
a) Geriye dönüş politikaları
b) İçe kapanma
c) Dergi ve Gazeteleri azaltma
d) Halkını dünyalı yapma
e) Kemer sıkma
3) 80’li yılların metası nedir?
a) Bireyleşme
b) Göç
c) Tüketim
d) Ekonomi
e) Tarım
4) 80’li yıllarda basın hangi yola yönelmiştir?
a) Dosya Haberciliği
b) Siyasal Haberler
c) Spor Haberleri
d) Magazin
e) Ekonomi
5) 80’li yıllara damgasını vuran yeni liberal politikalar ve tüketim kültürü neye yol
açmışır?
a) Yerelleşme
b) Yabancılaşma
c) Zenginleşme
d) Bireyselleşme
e) Toplumsallaşma
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) Türkiye, 80'li yıllarda temel hedef olan “dünyaya entegre olmak” için, ekonomik
yapılanmasını, karma politikadan arındırmaya başlamıştır.
(
) ( Y
)
7) Darbe günlerinde siyasi yasaklar nedeniyle basın siyasal olaylara pek fazla yer
verememiş, bu yüzden politika-dışı alanlara yönelik yeni bir yayın politikası
benimsenmiştir.
(D ) ( )
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8) Gazeteler bu dönemde artan bir oranda sayfalarını ekonomiye ayırmaya
başlamışlardır.
( D ) (
)
9) Yeni haber ve magazin dergileri yayın hayatına başlamış ve kendi kulvarlarında
büyük yüksek tirajlara ulaşmışlardır. 80’li yılların en popüler haber dergileri olan
ve geniş bir okur kitlesine ulaşan Nokta ve Yeni Gündem dergileri buna
örneklenebilir.
( D )
(
)
10) Seksenli yıllar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “me age” yani ben çağını
başlatmıştır.
( D )
(
)

Cevaplar
1-D
2-D
3-D
4-D
5-C
6-Yanlış
7-Doğru
8-Doğru
9-Doğru
10-Doğru
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13. DERGİCİLİKLE İLGİLİ GENEL TERİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Renk ayrımı
13.2. Forma hesabı
13.3. Derginin teknik özellikleri

269

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Renk ayrımı nedir?
2- Forma nedir?
3- Kağıt, baskı cil türleri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Renk ayrımının ne olduğu

Renk
ayrımının
olduğunun anlaşılması

ne Kazanım
okuyarak
ve
araştırılarak geliştirilecektir.

Forma hesabının ne olduğu

Forma
hesabının
olduğunun anlaşılması

ne Kazanım
okuyarak
ve
araştırılarak geliştirilecektir.

Kağıt, cilt, baskı türlerinin Kağıt, cilt, baskı türlerinin Kazanım
okuyarak
ve
ne olduğu
ne olduğunun anlaşılması
araştırılarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Forma, tel dikiş, amerikan cilt, renk ayrımı, dergicilik
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Giriş
Dergilerin içerikleri kadar gürünümleri de satış açısından oldukça önemli bir öğedir. Her
derginin kağıt, forma ve cilt gibi teknik özellikleri hedef kitlesi ve genel yayaın politikasına
göre belirlenmektedir. Bu özellikleri bilmek dergi yayınlama aşamasında oldukça önemlidir.

273

13.1. Dergicilikle İlgili Genel Terimler
Bir dergide yazı, fotoğraf, grafik seçimi Yazı Işleri bölümünün görevidir. Sayfa düzeninin,
illüstrasyon, grafik ve fotoğrafların düzenlenmesinden ise Tasarım bölümü sorumludur.
Baskı öncesi hazırlık, renk ayrımı, montaj, prova film, ilan filmleri ve baskı Üretim
bölümünün görevleri arasında yer almaktadır. Bütün bunların belirlenmesi ise derginin genel
yayın politikasını oluşturmaktadır. Hangi kağıdın seçileceği, hangi renklerin kullanılacağı, ne
tür yazıların yer alacağı genel yayın politikasına bağlıdır.
Genel yayın politikasının belirlenmesinde şunlar göz önünde bulundurulmalıdır:
Hedef kitle
Reklam Potansiyeli: Belli bir reklam alanında patlama varsa dergi de o reklama yönelik yayın
yapılmalıdır.
Renk Ayrımı
Baskı teknolojisinde dört temel renk vardır: Kırmızı, san, mavi, siyah. Bu renklere trikrome
renkler denmektedir. Siyah kapama olarak kullanılmaktadır, bir renk sayılmamaktadır.
Diadaki film 4 ayrı filme alınmaktadır. Mavi filtre konulduğunda kırmızı renkler
geçmemektedir. Aynı işlem 4 renkle de yapıldığında sırf san, sırf mavi, sırf kırmızıları içeren
dört ayrı film oluşmaktadır.
Yani önce mavi, san, kırmızı ve siyah renkler süzülmekte daha sonra makinada
birleştirilmektedir.
Montaj yapıldıktan sonra ozalit baskı (basımdan önceki durum) alınmaktadır.
%100 san + %100 kırmızı renk bir araya getirildiğinde bayrak kırmızısı rengi, %100 san +
%100 mavi renk bir araya getirildiğinde yeşil renk, %100 kırmızı + %100 mavi renk bir araya
getirildiğinde mor renk elde edilmektedir. Diğer renkler oranlar değiştirilerek elde
edilmektedir.
Özalit baskı ile montaj denetlenmektedir. Renklerin ve fotoğrafların denetlenmesi için ise
prova baskı yapılmaktadır.
Baskı türleri Ofset Tipo, Tjfturuk olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Yüksektirajlar için genellikle tifturuk baskı kullanılmaktadır. Kitap basımında ise tipo baskı
kullanılmaktadır.
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Ofset
baskı
kullanılmamaktadır.

ekonomik

olmadığı

için

artık

Baskı açısından en önemli öğelerden biri de basımın yapılacağı kağıttır. Kağıt cinsleri ise
şunlardır:
1Kuşe, kuşe kağıtlar mat ve parlak olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar.
Kuşe kağıtların parlaklık derecesi kaçıncı cins hamur kağıda kuşe kaplandığına bağlıdır.
2-Birinci
3-İkinci hamur

hamur

4-Üçüncü hamur
5-Özel kağıt
Cilt
Cilt türleri şunlarchr:
Amerikan cilt
Tel dikiş
Iplik dikiş
Amerikan cilt + iplik dikiş
Cilt kağıdın kalitesine, sayfa sayısına, tiraja, frekansa (haftalık ise Amerikan cilt, aylık ise tel
dikiş kullanılan) ve genel yayın politikasına göre belirlenir.

Tel dikiş üç a'da kesilir. Tel dikişte derginin kapaktan sonra en önemli sayfası orta sayfasıdır.
Çünkü orta sayfada montajda fotoğraf kesilmez.
Tel dikişte üretim çok daha hızlı, Amerikan ciltte ise daha yavaştır. Ancak Amerikan cilt
kütüphaneye konulabilmektedir. Algılama olarak kitap ya da ansiklopediyi çağrıştırmaktadır.
Yani saklanılacak ve biriktirilecek bir dergi izlenimi vermektedir.
Forma
Standart formalar 70 x 100, 57 x 86 cm‘ dir. Ancak isteğe bağlı olarak her boyda kağıt
üretilmesi olasıdır. Türkiye'de standart dergi A 4 boyutundadır. 21.0 x 29.7 A 4 boyutunun
basılacağı standart 64 x 96 ya da 63 x 86 dır.
64 sayfalık bir dergide 4 forma (sentence) vardır.
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Çeyrek kıvrım 3 kattan, çift kıvran 2 kattan oluşmaktadır. Her zaman bir kesme payı
bırakmak gerekmektedir.
Bir forma (tabaka baskı) 16 sayfadır. Renkli bir formada arka ve ön yüz olmak üzere 8
astrolon kullanılmaktadır.
Tel dikişli 4 formalı bir derginin birinci formasında şu sayfalar yer alır:

1

2

3

4

57

58

59

60

5

6

7

8

61

62

63

64

İkinci formasında ise şu sayfalar yer alır:

9

10

11

12

57

58

59

60

13

14

15

16

61

62

63

64

Bu nedenle tel dikişte hangi sayfanın geleceğini bilmek son derece önemlidir.
Amerikan ciltte ise birinci formanın sayfa numaraları şöyledir:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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İkinci formanınkiler şöyledir:

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Montaj
Renk ayrımının üçte bir oranında dahi sapma yapmayacak bir biçimde üst üste gelmesi
gerekmektedir. Bu amaçla crosslardan (rehber) yararlanılmaktadır.
Cross filmlerin montajda üst üste oturup oturmadığını kontrol etmek için kullanılan artıya
benzer bir işarettir. Crossların üst üste oturması baskı da da kayma olmayacağı anlamına
gelmektedir.
Montaj sırasında renk ayrımı crosslarla astrolon üzerine yapıştırılmaktadır. Astrolan üzerine
filmlerin yapıştırıldığı asatat tabakadır.
Montaj masasında ise astrolonun montaj sırasında hareket etmesini engelleyen pimler yer
almaktadır.
Baskı Öncesi
Ne kadar renk kullanılacağını yayın türü belirler. Renk ayrımı ve sayfa çıkışı alınmadan önce
tire film çekilir. Bu üzerinde hiç nokta olmayan renk ayrımı yapılmış filmdir. Noktalara tram
ya da dat denmektedir.
Türkiye'de 1200 dpl kullanılmaktadır. Yani bir inch'de, 2.4 cm'de 1200 nokta bulunmaktadır.
Bir baskının kalitesinde dpl ünitesi çok önemlidir.
Sayfa Düzeni ve Illüstrasyon
Bir derginin sayfa düzeni bir gazeteninkine benzememektedir. ABD'de sekiz sayfalık bir dergi
bir ayda tasarlanmaktadır.
Bir sanat dergisinde yazı fotoğraftan daha çok, kadın, otomobil ve çocuk dergilerinde ise
fotoğraf yazıdan daha çoktur. Bir ekonomi dergisinde ise fotoğraf kadar grafik vardır.
Bir dergide fotoğraf, yazı, illüstrasyon, grafik ve reklam oranını belirleyen genel yayın
politikası ve derginin hangi tür ve kategoriden olduğudur.
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Dergi de bırakılan boşluklar ise derginin beden dilini oluşturmaktadır. Bu alana yararlı alan
denmektedir. Hangi alanın dolu hangi alanın boş olduğunu belirten traseler vardır. Trase
astrolonun altına konulan milimetrik bir kağıttır. Yararlı alan trasenin üzerinde koyu çizgilerle
belirlidir.
Silme resim dendiği zaman çevresinde hiç boşluk bırakılmadan basılan resim ya da ilan söz
konusudur.
Yazı
Bir derginin dergi olarak algılanmasını sağlayan etmenlerden biri de içinde okunacak
malzeme bulunmasıdır. Bir dergi yazısının sahip olması gereken özellikler ise şunlardır:
1Derginin yazısında bütünsellik
imla kuralı bütünselliği olmalıdır.

son

derece

önemlidir.

Yani

öncelikle

bir

2Yazıda kullanılan fiillerin zamanı son derece önemlidir. derginini bütününde aynı
üslubun kullanılması gerekmektedir. Yani üslup birliği olmalıdır.
3Dergideki yazının bilgi içermesi gerekir. Oysaki gazetede haber içermesi
gerekmektedir.
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Dergi türlerine göre yazı, fotoğraf, illüstrasyon, grafik ve reklam oranı:
Erkek >10

40

10

5

35

Kadın 20

30

15

-

35

Çocuk 5

30

45

5

15

Sanat 65

15

15

-

5

Haber 30.

30

10

10

20

Gezi

48

5

2

35

Yemek 9

50

5

1

35

Moda 10

55

-

-

35

Ekonomi

25

30

10

1.5

10

20
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Forma hesabı yapma, kağıt, baskı ve cilt türleri öğrenilmiştir.

282

Bölüm Soruları
1) Bir dergide yazı, fotoğraf, grafik seçimi hangi bölümün görevidir?
a) Tasarım bölümü
b) Yazı işleri bölümü
c) Üretim bölümü
d) Personel bölümü
e) Mizanpaj bölümü
2) Aşağıdakilerden hangisi cilt türleri arasında değildir?
a) Amerikan cilt
b) Tel dikiş
c) İplik dikiş
d) Amerikan cilt + iplik dikiş
e) Hamur cilt
3) Bir forma kaç sayfadır?
a) 8
b) 16
c) 32
d) 64
4) ……… filmlerin montajda üst üste oturup oturmadığını kontrol etmek için
kullanılan artıya benzer bir işarettir.
Yukarıdaki noktalı yerlere hangisi gelmelidir?
a) Astrolon
b) Pimler
c) Cross
d) Forma
e) Dpl
5) Bir sanat dergisinde ……. fotoğraftan daha çok, kadın, otomobil ve çocuk
dergilerinde ise ……. yazıdan daha çoktur. Bir ekonomi dergisinde ise fotoğraf
kadar ……. vardır.
Yukarıdaki noktalı yerlere sırayla hangileri gelmelidir?
a) Yazı – grafik – fotoğraf
b) Yazı – fotoğraf – röportaj
c) Röportaj – grafik – fotoğraf
d) Yazı – fotoğraf – grafik
e) Grafik – yazı - fotoğraf
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

6) Türkiye'de 1200 dpl kullanılmaktadır.
( D ) (
)
7) Montaj sırasında renk ayrımı crosslarla pimler üzerine yapıştırılmaktadır. ( ) (
Y )
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8) Derginin yazısında bütünsellik son derece önemlidir. Yani öncelikle bir
imla kuralı bütünselliği olmalıdır.
( D
) ( )
9) 64 sayfalık bir dergide 6 forma (sentence) vardır.
( )
( Y )
10) Tel dikişte üretim çok daha hızlı, Amerikan ciltte ise daha yavaştır. ( D ) ( )
Cevaplar
1-B
2-E
3-B
4-C
5-D
6-Doğru
7-Yanlış
8-Doğru
9-Yanlış
10-Doğru

284

14. DERGİNİN BÖLÜMLERİ

285

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bir derginin bölümleri
14.2. Reklamın dergilerde önemi
14.3. Dergicilik ekonomisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Bir dergide hangi bölümler bulunur?
2- Reklam sayfası en iyi şekilde nasıl yönetilir?
3- Dergi ekonomisini etkileyen etmenler nelerdir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Bir derginin bölümlerinin ne Bir derginin bölümlerinin ne Kazanım
okuyarak
ve
olduğu
olduğunun anlaşılması
araştırılarak geliştirilecektir.
Reklamın
dergiler
için Reklamın
dergiler
taşıdığı önemin ne olduğu
taşıdığı
önemin
olduğunun anlaşılması

için Kazanım
okuyarak
ve
ne araştırılarak geliştirilecektir.

Dergicilik ekonomisinin ne Dergicilik ekonomisinin ne Kazanım
okuyarak
ve
olduğu
olduğunun anlaşılması
araştırılarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

289

Giriş
Bir derginin olmazsa olmaz yegane kişisi yayıncıdır. Aynı zamanda hedef kitlenin kim
olduğunun da açık bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Dergicilik alanına yatırım
yapacak kişinin bir derginin yönetimsel ve ekonomik özelliklerini iyi biliyor olması
gerekmektedir. Bu bölümde bir derginin hangi bölümlerden oluştuğu ve dergi ekonomisini en
çok etkileyen öğelerden biri olan kağıt masrafının nasıl hesaplanacağı öğretilmektedir.
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14.1. Bir dergi hangi bölümmlerden oluşur?
Bir dergi yönetimsel açıdan esas olarak iki bölümden oluşur: Yayın ve işletme. Bunların
başında ise yayıncı bulunmaktadır.
Yayın editör (genel yayın yönetmeni)
*Yazı İşleri Müdürü
bölüm sorumluları
fiction (hikaye)
non fiction (haber+araştırma) *Tasanm
-fotoğraf
- illustrasyon
*Düzelti Servisi
araştırma
Bürolar
İşletme (manager)
*İnsan Kaynakları
iç iletişim
eğitim
kariyer planlaması *Toplam Kalite Yönetimi *Mali İşler
yatırım
gelir
gider
personel
*Reklam Yöneticisi *İdari İşler
Bir dergi temel olarak iki ana bölümden oluşmaktadır: Yayın ve işletme.
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Yayıncı pazarda yakaladığı olanakları belli bir genel yayın politikası doğrultusunda maddi
yatıran yaparak değerlendiren yatırımcı kişidir. Örgütlenmeyi gerçekleştirir, derginin
misyonunu ve vizyonunu oluşturur. Stratejiyi ise genel yayın yönetmeni ve işletmeden
sorumlu kişiler belirler.
Genel yayın yönetmeni yayıncının koyduğu ilkeler doğrultusunda genel yayın politikasını
yürüten kişidir. Kendi alt kadrosunu yayıncının onayıyla oluşturur. Bir dergide genel yayın
politikasını genel yayın yönetmeni yürütür.
Yazı işleri müdürünün görevi yazı ve fotoğraf terimini ve telif ile çalışan yazar ve
fotoğrafçılarla bağlantı kurmalıdır. Yazı işleri müdürü derginin mutfağını yönetmektedir.
Belirlenen genel yayın politikası doğrultusunda alınan kararlan uygular.
Yazı işleri müdürü konunun nasıl işleneceğini, genel yayın yönetmeni hangi konunun
işleneceğine karar verir. Ayrıca bölüm sorumluları da yazı işleri müdürüne bağlı olarak
çalışmaktadır. Dergilerde bölüm sorumluları editör olarak adlandırılmaktadır. Spor, kültür,
kadın, çocuk, sağlık, eğitim, ekonomi, silah, ordu gibi her bölümün bir editörü bulunmaktadır.
Bu kişilere bölüm editörü denmektedir.
Tasarım bölümü ise illüstrasyon, fotoğraf çekimi, sayfa tasarımı ve kapak ile uğraşır.
Gazetede tasarım yapan kişiye sayfa sekreteri denmektedir.
Genellikle gazetelerde düzelti servisi yoktur. Ancak dergilerde sıfır hata bulunması
gerektiğinden düzelti servisi son derece önemli bölümlerden biridir. Düzelti servisi için bir
derginin temel taşlarından biri olduğu söylenebilir. Bu bölüm yazım hatalarının yanı sıra bilgi
yanlışı olup olmadığını da denetler.
Arşivi olmayan bir dergi düşünülemez. Her derginin bir konu arşivi, bir fotoğraf arşivi ve bir
bilgi arşivi bulunmalıdır. Bilgi ancak düzenli bir arşivle ayakta tutulabilir. Oysa Türkiye'de en
ihmal edilen alanlar arşiv ve düzelti bölümleridir.
Her derginin çeşitli illerde büroları bulunmalıdır. Bir derginin büroları bulunmazsa, özellikle
de haber dergilerinin büroları bulunmazsa işlevini tam olarak yerine getirmesi olanaksızlaşır.
Pazarlama bölümünün görevleri arasında promosyon, halkla ilişkiler ve reklam
almaktadır. Pazarlama bölümünün yürüttüğü promosyon satış

yer

artırmaya yönelik bir etkinliktir.
Örneğin dergi satana verilecek olan bir hediye, süsleme vermek, dergi yayıncılığı ile ilgili bir
seminer düzenlemek gibi. Gazetelerin promosyon çalışmalarından farklı bir etkinlik söz
konusudur. Burada söz konusu olan promosyon dolaylı bir satış aracıdır.
Gazetelerin verdiği promosyonlar doğrudan satış aracıdır. Halkla ilişkilerin görevi ise
belirlenen misyon, vizyon ve stratejiyi hedef kitle ile paylaşmaktır.
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Bunun için bir halkla ilişkiler planının oluşturulması gerekmektedir. Türkiye'de bunu en iyi
gerçekleştiren kesim İslami kesimdir. Reklam ise bir ürün, hizmet ya da fikrin reklamını
kapsamaktadır.
Üretim bölümünün kapsamına baskı öncesi (kağıt seçimi de dahil), baskı, cilt ve iç üretim
yani kullanılacak bilgisayarlar, alet ve araç-gereçlerle ilgili çalışmalar girmektedir.
Satış bölümü tiraj, abone, dağıtım, satış kontrol (satış yapan bölgelerin denetimi) ve
promosyonla ilgilenmektedir. Burada tiraj basılan dergi adedi, satış ise aboneye giden dergi
oranıdır.
Bir dergide reklam müdürü mutlaka bulunmalıdır.
Derginin üç gelir kaynağı bulunmaktadır:
1)İlan
2)Satış (nüsha satış)
3)Abone satış
Ayrıca dergiler yan yayın organlarıyla gelir elde etmeye çalışabilir. Örneğin Vizyon, Vizyon
Gelin, Vizyon Dekorasyon. Bu durumda aynı kadroyla maliyeti düşürerek dergi çıkarılarak
gelir elde edilebilir.
Ancak en önemli gelir kaynağı ilandır. Bu nedenle ilanların düzgün bir biçimde düzenlenmesi
gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için üç aşama bulunmaktadır:
1)Satış öncesi pazarlama
2)Satış
3)Satış sonrası hizmet.
Bu üç alan için öncelikle misyon, vizyon ve stratejinin belirlenmiş olması gerekmektedir.
Satış Öncesi
1)

Call report/ Görüşme bilgisi

Reklam sayfasının pazarlanması öncesinde bir veri tabanı oluşturulur.
Görüşülen firma/kişi
Bu kişinin görevi
İş alanı
293

İlanın özellikleri (özel bir renk gibi)
Verilen teklif
Deklare edilen
Sondurum
Gün saat
Derginin ismi
Derginin sayısı
Görüşme biçimi
Bütün bu bilgiler doğrultusunda pazarlamanın yapılması gerekmektedir.
2)

Müşteri ile bilgi düzeyinde iletişim

Müşteri ile iletişimde sektörle ilgili bilgiler ve müşterinin iş alanıyla ilgili bilgiler önemlidir.
3)

Konumlandırma

Media Kit ve CPT'ye göre oluşturulmaktadır. Media kitin içerisinde demografik bilgiler,
gazetenin ulaştığı kitle, reklam tarifesi yer almalıdır.
CPT her bin kişi başına ödenmek zorunda olunan reklam geliridir. Hedef kitleye göre ya çok
yüksektir ya düşüktür.
4) Hizmet satışı
Reklam yayınlandıktan sonra etkisiyle ilgili araştırmalar yapılıp müşteriye sunulmasıdır.
Reklam Savfası Satısı
Müşteri Temsilcisi (Satış Temsilcisi): Görevi derginin sayfalarını satmaktır. Bu görevini
yerine yerine getirirken en büyük yardımcısı pazarlama iletişimidir.
Bu kişinin, pazarı çok iyi tanıması, hangi müşterinin ne zaman reklam vereceğini bilmesi ve
rakiplerini iyi tanıması gerekmektedir.
Araçları:
Tiraj
Okur profîli (hadef kitle), (konu ile ilgili demografik bilgiler vermek gereklidir)
Genel yaym politikası
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Derginin içeriği
Derginin yazar kadrosu
CPT
yani
bin
kişi
başına
dergiyi
yaymlıyanın
yaptığı
harcama. Dergiler hedef kitleleri daha belirgin olduklan için gazetelere oranla
daha şanshdırlar.
Bütün bu veriler media kit'i (tanıtım dosyası) oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra piyasa
araştırması yapılarak pazarın iyi tanınması gerekmektedir. Bu amaçla bir de araştırma
bölümü vardır.
Reklam sayfası satış temsilciliğine bağlıdır.
Bu alanda söz konusu olan promosyon ise bir ürün, fîkir ya da hizmetin karşı taraf tarafından
daha iyi algılanması amacıyla kullanılan teşvik aracıdır.
Satış
1) İlan fiyat listesi ise gerçekleşen arasında fark ilkeli olmalıdır. Dört sayı arka arkaya ilan
verilirse
%25
indirim
gibi.
2) İlan sayfa oranlarının 140 sayfaya kadar %35'I geçmemesi, 140 üzeri için okura söz verilen
yazı bölümü korunarak gerisi ilan sayfasına ayrılabilir. Derginin yazı bölümü ilan
bölümünden daha az olmamalıdır. 200 sayfalık bir dergide 100 sayfa ilana ayrılabilir. Reklam
bölümü ile yazı işleri birlikte çalışmalıdır.
Satış Sonrası
İlanı pazarlayıp satanla ilan parasını tahsil eden ayrı kişiler olmalıdır.
İlan dergide yayınlandıktan sonra, dergiden bir örnek ilan veren kişiye gönderilmelidir.
3)
İlan
gereklidir.

yayınladıktan

sonra

müşteriyle

mutlaka

yeniden

görüşmek

Her işletmenin olduğu gibi dergi yayıncılığının da ana öğesi insandır. Bu nedenle insan
kaynakları bölümü son derece önemlidir. Bu bölüm iç iletişim, eğitim ve kariyer planlaması
ile uğraşır.
Mali işler bölümü kurumun, yayınevinin gelir-gider işleriyle uğraşır, yatıranla ilgilenir.
Personelin görevlendirilmesi, maaş, bordro, izin bu bölümün sorumluluğundadır.
Satın alma bölümü yayınevinin kağıttan mürekkebe, bilgisayara kadar tüm gereksinimlerini
karşılamakla yükümlüdür.
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İdari işler bölümü lojistik destek birimidir. Güvenlik, şoförler, sekreterler, temizlik
görevlileri bu bölüme bağlı olarak çalışmaktadır.
Bilgi işlem merkezi bilişim alt yapısını oluşturur. Donanım ve eğitimden sorumludur.

14.2. DERGİCİLİĞİN EKONOMİSİ

İş planı:

Gider

Gelir

*Kadro, yazı işleri kadrosu

Reklam

*Dağıtmı giderleri

Satış

*Baskı, kağıt, cilt

Abone

*Telifücretleri *Genel giderler
*Tanıtım (halkla ilişkiler)
*Ofset hazırlık *Renk aynmı
Derginin maliyetinin belirlenebilmesi için gelir ve gider arasındaki farkın ve kağıt hesabının
bilinmesi gerekmektedir. Kağıdın ağırlığı milimetrekare/gram olarak belirlenmelidir. Kağıdın
ağırlığı, kalınlığı ya da inceliği son derece önemlidir.
Kağıt hesabının yapılabilmesi için şu etmenlerin bilinmesi gerekmektedir:
*Kağıt fiyatı $/ton
*Kaç ton kağıda gereksinim olduğu
*Tiraj
*Bir derginin ağırlığı
*Derginin kaç foraıa olduğu
*Kağıt kalınlığı milimetrekare/gram
*Bir forma kaç metrekare
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*Kaç metrekare kağıt kullanıldığı
Derginin maliyetini belirleyen etmenler şunlardır:
*Kağıt maliyeti
*Tanıtım
*Personel giderleri (yazı işleri, idari, teknik)
*Dağıtım
*Baskı/Cilt
*Genel gider
*Telif
*Baskı öncesi hazırlık (renk ayrımı, sayfa yapımı, film)
Yeni bir dergi yayınına başlarken şu noktalara dikkat etmek gerekmektedir:
Pazar araştırması
Genel yayın politikası
Yatının + iş planı
Maket
Uygulama
Bir derginin genel yayın politikası hedef kitlenin gereksinimlerine göre oluşturulur. Bu da
araştırma sonucunda belirlenir. Örneğin İletişim Fakültesi'nde bir dergi çıkarılırken potansiyel
kitleye şu sorular yöneltilmelidir:
1)Okunan gazete ve dergiler
2)Hobileri
3)Fakülteyi tanıma oram
4)Hedefleri
5)SSS
6)Cep harçlığı
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14.3. YAZI İŞLERİ
Yazı işleri açısından dergi yayıncılığında şu noktalar önemlidir:
Bilgi (hedef kitle+frekans)
Haber
Eğlendirme özelliği.
Derginin eğlendirme özelliği hedef kitlenin eğlence kültürüne uygun olmalıdır. Hazırlanan
yazılarda hedef kitleye uygun olmalıdır. Verilen bilgi hedef kitle ve frekansa göre
belirlenmelidir.
Dergicilikte en önemli araçlar:
1)

Yazım İşaretleri

., „ ;, ?,..., "",', •', (), altını çizmek, büyük harf, koyu, italik gibi kullanımlarda doğru ve uygun
yerlerde yararlanılmalıdır.
Bu işaretlere daha iyi anlatabilmek, karşı tarafın doğru algılamasını sağlamak için gereksinim
duyulmaktadır. Bunlar konuşmadaki mimiklerin, ses ritminin yerini almaktadır. Bütün bu
kullanımlar dergi yayıncılığında gazete yayıncılığından daha özenli olmalıdır. Dergi
yayıncılığında yazım işaretleri anlamlama açısından son derece önemlidir.
2)

Yineleme

Dergi yayıncılığında yinelemelere yer yoktur. Ne sözcük ne tümce ne bilgi yinelenmesi
yapılabilir.
3)

Benzer ve eş anlamlı sözcüklerin kullanımı

Benzer ve eş anlamlı sözcüklerin
4) Sıradanlığı kırmaya çalışmak

kullanımı

çok

sık

yapılan

yanlışlardandır.

Sıradanlık popüler kültürün bir öğesidir. Sıradanlık derinlemesine bir bilgiyle kırılabilir.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

300

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir derginin bölümleri ve ekonomisi öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) ………. pazarda yakaladığı olanakları belli bir genel yayın politikası doğrultusunda
maddi yatıran yaparak değerlendiren yatırımcı kişidir.
Yukarıda noktalı yere hangisi gelmelidir?
a) Genel Yayın Yönetmeni
b) Yayıncı
c) Yazı İşleri Müdürü
d) Editör
e) Haber Müdürü
2) ……….. kapsamına baskı öncesi (kağıt seçimi de dahil), baskı, cilt ve iç üretim yani
kullanılacak bilgisayarlar, alet ve araç-gereçlerle ilgili çalışmalar girmektedir.
Yukarıda noktalı yere hangisi gelmelidir?
a) Satış bölümü
b) Reklam bölümü
c) Üretim bölümü
d) Pazarlama bölümü
e) Tasarım bölümü
3) Dergide bölüm iç iletişim, eğitim ve kariyer planlaması ile uğraşan bölüm hangisidir?
a) İnsan Kaynakları
b) Mali İşler
c) Satın Alma
d) İdari İşler
e) Bilgi İşlem
4) Aşağıdakilerden hangisi kağıt hesabının yapılabilmesi için gereken etmenler arasında
değildir?
a) Kağıt fiyatı
b) Tiraj
c) Kağıt gereksinimi
d) Kağıt kalınlığı
e) Ofset hazırlık
5) Genellikle gazetelerde yoktur. Ancak dergilerde sıfır hata bulunması gerektiğinden
son derece önemli bölümlerden biridir.
Yukarıda anlatılan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arşiv
b) Tasarım
c) Düzelti
d) Pazarlama
e) Üretim
Aşağıdaki Soruları “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

1) Genel yayın yönetmeni yayıncının koyduğu ilkeler doğrultusunda genel yayın
politikasını yürüten kişidir.
(D ) ( )
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2) Düzelti servisi illüstrasyon, fotoğraf çekimi, sayfa tasarımı ve kapak ile uğraşır.
( ) ( Y
)
3) Müşteri Temsilcisi’nin görevi derginin sayfalarını satmaktır. Bu görevini yerine
yerine getirirken en büyük yardımcısı pazarlama iletişimidir.
(D ) ( )
4) İnsan kaynakları bölümü yayınevinin kağıttan mürekkebe, bilgisayara kadar tüm
gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür.
( ) (Y )
5) Bir derginin genel yayın politikası hedef kitlenin gereksinimlerine göre
oluşturulur. Bu da araştırma sonucunda belirlenir.
( D )
(
)
Cevaplar
1-B
2-C
3-A
4-E
5-C
6-Doğru
7-Yanlış
8-Doğru
9-Yanlış
10-Doğru
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