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Yayımlama inadı için... 

Keçi’nin “inadına edebiyat” serüveni 6. sayısında. Bu yeni sayıda okuru neler 

bekliyor? Kitaba ve edebiyata emek veren, farklı çatılar altında aynı işe gönül 

veren yüzlerce insan, Türkiye’nin ilk ve tek, yıllık yayıncılık konferansı Zeynep 

Cemali Edebiyat Günü’nde, kendi meselelerini konuşmak ve dayanışmak için  

bir araya geldi. Giderek daha çok kıstırıldıkları, engellendikleri, sorgulandıkları  

ve tutuklandıkları bu ülkede, yalnız olmadıklarını hissedebilecekleri bir  

buluşmada soluklandılar. Altı yıldır olduğu gibi, salondan yine dostluk sözleri, 

edebiyat umudu ve yaşam inadı yükseldi. Tüm sesler, yine Keçi’nin  

sayfalarında yazıya döküldü. 

Açılış konuşmasını yapan şair Gülsüm Cengiz, kara haberlere uyandığımız 

sabahlara dayanma gücünü ve bu ülkeyi yaşanabilir kılma umudumuzu  

diri tutmak için, edebiyatın tanıklığını hatırlattı. Sahiden, edebiyata bir  

borcumuz yok mu? Kurallara değil, dizelere inanmanın zamanı gelmedi  

mi? Mario Levi ise, özellikle bugünün dünyasında, bir başkasını dinlemenin  

kendimizi anlatmaktan daha değerli olduğunu, karanlığa karşı neden edebiyatın 

“hayır” diyen sesinin peşinden gitmemiz gerektiğini anlattı. Dili incelikle işleyen, 

her sözcüğün kıymetini bilen yazarlardan Sema Kaygusuz da, bugünün 

sözcüklerinin yaralı ve buhranlı halini, gerçeğin cinnetiyle boğuşan, dertli  

ama bir o kadar da öldürülemez olan edebiyatı işaret etti.

Semih Gümüş ve Irmak Zileli, eleştirinin nasılını, yararını, mecrasını, hatta ne  

olmadığını masaya yatırdılar. Söyleşilerindeki eleştirel bakışlarıyla gerçek ve  

nitelikli eleştirinin nasıl hayat bulabileceğini örneklediler. “Toplum olarak,  

birbirimizi eleştirmeyi başarabilirsek, kendimize benzemeyenlerle iki çift laf  

edebiliriz,” dediler. Yayıncılık sektörünün yürüdüğü çetin patikada, giderek daha  

az yayımlanan yazınsal türler, çok düşündüğümüz, ama pek konuşamadığımız  

bir konuydu. Deneyimli yayıncılar, “Neden Yayımla(ya)mıyoruz ?” sorusuna  

cevap aradılar. Güncellemeler çağında, yayıncılık sektörünün, dijital zaman  

trenine tutunma gereksinimini ve bu yolculuğun önemini ise uzman  

bir isim, Yiğit Kalafatoğlu anlattı. 

2016’nın yayıncılık gündemindeki önemli başlıklar, yayıncının en büyük derdi  

olan ifadenin özgürlüğü, dünyanın en önemli kitap fuarı Frankfurt Kitap Fuarı 

2016’dan yansıyanlar ve Mesleğimiz Yayıncılık Projesi, Keçi’nin yeni sayısının 

yayıncılık sektörünü yakından ilgilendiren sayfalarından. 

Ezcümle, 2016’nın yayımlama inadını kayda geçiriyor Keçi KIŞ 2016.  

30 Eylül 2017’de, üretme inadını sürdürenler yine Haliç’te yedinci konferansta  

bir araya gelecek. Keçi de orada olacak, edebiyat inadının izini sürmek için. 

Halil Türkden

3kış 2016
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6. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Kadir Has Üniversitesi  
Cibali Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yayıncılık 
sektörünü her yıl bir araya getiren konferans, bu yıl yine  
edebiyat yayıncılığının önemli isimlerini ağırladı. 

Katılımcıların konferans fuayesindeki kahve molası, öğle  
yemeği ve kokteyl buluşmalarında çektirdikleri fotoğraflar  
sosyal medyada renkli paylaşımlara neden oldu.

6. Zeynep Cemali
Edebiyat Günü

8 Ekim2016 



Çocukluk yıllarımdan bir anıyla başla-
mak istiyorum. Çok çelimsiz bir çocuk-
tum ve sürekli, etrafımdakilerin beni döv-
mesinden korkardım. Çocuk dünyasının 
o acımasızlığında, haliyle içime kapa-
nıktım. 

Ortaokula başladığımda, 11-12 yaşların-
da, okulda karate kursu açıldığını öğren-
dim. Hiç tereddüt etmeden kursa yazıl-
dım. Çok mutluydum, çünkü artık güçlü 
bir adam olacaktım. Uzun sürmedi bu 
mutluluk. Karate kursunda beyaz kuşak-
tan sarı kuşağa geçiş sınavında ayak 
parmağımı kırdım. Eve kırık bir parmak-
la döndüğümde, babam, “Devam eder-
sen kafanı da ben kırarım,” demişti. Her 
şeyin bittiği bir andı, gerçeklerle yüzleş-
mek zorundaydım. 

Karate defteri kapanmıştı, ama ne yapa-
caktım ? Bir sığınma alanı buldum ken-
dime. İyi mi, kötü mü hâlâ karar vere-
miyorum; kitap okumaya başladım. İlk 

okuduğum kitaplardan biri, Victor Hu-
go’nun Sefiller adlı romanıydı. Benim 
müdafaa alanımdı kitaplara sığınmak. 
Hayatım öyle devam etti. 

“Edebiyat,  
hayır demektir.”

Uzun yıllar, bazı karşılaşmalar neticesin-
de, bir tesadüf eseri yazmaya başladı-
ğımı düşündüm. Fakat sonra anladım ki, 
tesadüf falan değilmiş, tam anlamıyla 
alınyazısıymış. Zaten tesadüfe de inan-
mıyorum. Artık bildiğim tek bir şey vardı: 
En önemli müdafaa alanı edebiyattır. 
Dahası, bunu kendi bireysel sorunlarım-
dan çıkarıp, daha geniş bir alana taşı-
mak için elimden geleni yaptım. 

Bugün geldiğim noktada şuna inanıyo-
rum: Edebiyat, hayır demektir. Her an-
lamda, tüm bedellerini ödemeyi de göze 
alarak, hayır diyebilmektir. Ne kadar ba-
şarabiliriz bilmiyorum, ama bunun için 

En önemli müdafaa 
alanı edebiyattır.  

Mario Levi 
Yapıtlarındaki hümanist söylemle, acıyı, aşkı, hüznü, 

İstanbul’u ve insana ilişkin en temel duyguları  

ustaca dile getiren, çağdaş edebiyatımızın  

iz bırakan yazarlarından Mario Levi, yayıncılık 

konferansının kapanışında, edebiyat ve  

yayıncılık dünyasına seslendi.

6. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2016
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iki önemli değere çok bağlanmalıyız. Bi-
rincisi, kendimizi mümkün olduğunca ki-
birden uzaklaştırmalıyız; ikincisi, samimi 
olmaya çalışmalıyız. Bu bize, bir başka-
sını dinlemenin kendini anlatmaktan da-
ha değerli olduğunu da gösteriyor. Peki, 
dinlemeye ne kadar hazırız  ? 

Sadece Türkiye’ye değil, bugün dünya-
nın her yerine bulaşmış olan sıradanlığın 
edebiyata da sirayet etmesinden büyük 
bir üzüntü ve hicap duyuyorum. Aynı sı-
radanlık ve samimiyetsizlik, edebiyata 
da yansımış durumda. 

Sen ben yoktur,  
sadece edebiyat  
vardır. 

Güncel bir örnekle açıklayabiliriz bunu. 
İlke olarak, fikirleri ve düşünceleri yü-
zünden bir yazarın, gazetecinin, her-
hangi bir insanın gözaltına alınmasının 
sonuna kadar karşısındayım. Her türlü 
düşüncenin –   ırkçılık hariç  – herkes ta-
rafından düşünülebilmesi ve hayat bu-
labilmesi taraftarıyım. 

Peki, neden sıradanlık ve samimiyetsiz-
likten söz ediyorum ? Çünkü üzülerek 
görüyorum ki, artık edebiyatımızda da 
“benim yazarım, senin yazarın” mese-
lesi var. Birtakım yazarlar parlatılırken, 
öteki yazarların şu anda cezaevinde bu-
lunmasına kayıtsız kalınması utanç ve-
rici bir durum. “Oh olsun, zamanında 
bunları yaptı,” demek, en kibar deyişle, 
edebiyat onuruna yakışmaz. Sen ben 
yoktur, sadece edebiyat vardır. 

Hakikatin peşinde

Oscar Wilde, Dorian Gray ’in Portresi ad-
lı romanı nedeniyle yargılandığı mahke-
mede şunu söyler: “Ahlaki ya da gayriah-
laki kitap yoktur. İyi ya da kötü yazılmış 
kitap vardır.” Aradan 100 yıldan fazla za-

man geçti, ama hâlâ bunu anlamayan-
lar var. Yazar olarak, bunu düşünmemiz 
gerekiyor. 

Bazı meslektaşlarımın yaptıkları işi ge-
reğinden fazla önemsemelerinden, ge-
reksiz bir kibir göstermelerinden o kadar 
utanıyorum ki... 

Neticede, hiçbir şey yapmıyoruz. Yara-
tıcılık çokça vurgulanan bir konu, ama 
yazarlık ile yaratıcılık arasında hiçbir 
ilişki yok. Çünkü, insan yaratıcılığı diye 
bir şey yok. Sadece ve sadece keşfet-
mek var. Bir hakikatin peşindeyiz ve var 
olan hakikati keşfetmeye çalışıyoruz. 
Var olan bir hakikatin içinde, kendimizi 
var etmeye çalışıyoruz, hepsi bu. Oyu-
nu ancak böyle oynayabiliriz ve eğer 
biz, bütün bunları yaparken yazarlığımı-
zı da bir reklam ikonuna dönüştürürsek, 
yazarlıktan sonuna kadar uzaklaşmış 
oluruz. Yazarlık payesini bile hak etme-
miş oluruz. 

Kuyucaklı Yusuf ’u  
okudunuz mu ?

Bu noktada, son zamanlarda çokça tar-
tışılan Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu 
Madonna adlı kitabı iyi bir örnek. Saba-
hattin Ali, bu romanının çok satmasın-
dan mutlu olmazdı, bunu rahatlıkla söy-
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leyebiliyorum. Bir romanın bu kadar çok 
satılmasından, bir yazar olarak olsa ol-
sa sevinç duyarım. Ancak, bence Kürk 
Mantolu Madonna, Sabahattin Ali’nin en 
kötü romanı. 

Öte yandan, o çok büyük bir yazar. En 
önemlisi de büyük bir hikâyeci. Ondan 

çok şey öğrendik; ama bu roman, ede-
biyatın dışında her şey olmuş durumda. 
“Hiç olmazsa bu kitabı alsın, okusun, 
edebiyatla tanışsın,” gibisinden yorumla-
ra da katılmıyorum. Katılmıyorum, çünkü 
bu tarz okumaların arkası gelmiyor. Kürk 
Mantolu Madonna  ’ya bayıldığını söyle-
yen öğrencilerime soruyorum; Sabahattin 
Ali’nin Kuyucaklı Yusuf ’unu ya da “Kağ-
nı” adlı öyküsünü okudunuz mu ?

Jean -Paul Sartre yok, 
kimsecikler yok.

Edebiyatın varmış olduğu yer, maalesef 
burası. Bunun için savaşmalı ve mücade-
le etmeliyiz. “Bugün dünyanın en büyük 
sorunu nedir ?” diye düşünsek, hiç şüp-
he yok ki, herkes kendine göre haklılığı 

olan sorunları koyar ortaya. Bana göre en 
önemli sorun, açlık. Günde 2 dolar gelirle 
yetinmek ve geçinmek zorunda kalan in-
sanların varlığı ve savaşlar elbette... 

Hepsi önemli sorunlar, ama – ne kadar 
uygar olduğu tartışılır olan – “uygar dün-
ya”nın en büyük sorunu sıradanlaşma. 

Her anlamda ve her alanda sıradanlaş-
ma. Müzikte, edebiyatta ve siyasette... 
1960’lı yıllarda Paris’in Saint  -  Germain 
semtinde, herhangi bir kafede Jean -Paul 
Sartre’a rastlayabilirdiniz. Şimdi öyle bir 
şey yok, ortada kimsecikler yok. 

Her şeye rağmen, sanat ve edebiyat, bi-
zi kurtaracak olan tek yoldur. Başka ne-
fes alacak hiçbir alanımız kalmadı. Bizim 
için edebiyat, hem bir sığınma alanı, hem 
de haykırma alanı. Sesimizi duyurabile-
cek miyiz, bilmiyorum. En azından dene-
dik, diyeceğiz. Kesin olan bir şey var ki, 
iyi kitap, iyi edebi eser, er ya da geç oku-
runu bulur. Ya hemen, ya 15 yılda ya da 
150 yılda, hiç fark etmez. Yapacağımız 
tek şey, sabırlı olmayı bilmek. Gerisi lafü-
güzaf.  : 
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Ülkemizin tek, yıllık yayıncılık konferansı  
Zeynep Cemali Edebiyat Günü,  

yedinci yılında 30 Eylül 2017’de!
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Edebiyatın Kırılgan Yüzü: Hayat... Haf-
talardır bu başlığın altını doldurmak için 
ısrarla, ciddiyetle uğraşıp durdum. Son 
güne kadar bir türlü beceremedim. Sa-
dece ülkede olup bitenler yüzünden 
değil; içimde bir his, kendi kurduğum 
cümleye direniyordu. Edebiyatın kırılgan 
yüzü, gerçekten hayat mıydı?

Derken, bu cümlenin aslında zihinsel 
bir sürçme olduğunu fark ettim. Korun-
ma güdüsüyle mi artık bilemiyorum; ha-
yatı edebiyatın küçük bir parçası kılarak 
ondan kaçma, hatta mümkünse, yazı-
nın mutlak mekân olduğu evrensel bir 
kütüphaneye kapanma fantezisiydi be-
nimki. Borges gibi kör olup yalnızca ke-
limeleri görerek, kelimesel boyutta şid-
deti soyutlama hilesine başvurmuştum. 
Böylece kötülük, yazının içinde kıstırıl-
mış olacaktı. 

Oysa hepimizin bildiği gibi, edebiyatın 
kırılgan yüzü hayat değildir. Çünkü on-

tolojik olarak edebiyat bütünüyle kırgın-
lıktır. Hayatın gücenik yüzüdür. Karanlı-
ğı, ağrısı, dehşet karşısındaki yetersiz 
ifadesiyle hezeyanın ta kendisidir.

Hezimettir edebiyat. 

Sadece hezeyan değil, aynı zamanda 
hezimettir edebiyat. Tümüyle başarısız-
lıktır. Sevilme arzusuyla, hükmetme bi-
linciyle, zenginlik veya şöhret hırsıyla 
fermente edilemez. Tartışmasız perife-
riktir, iptidai koşullarda kendi başına şa-
rabileşir. Tahripkâr sorular sorma gücü-
nü, acı çekirdeğindeki yenilgiden alır.  

Gelgelelim, güzelliği olmadan yazıya 
katlanamayız. Edebiyatın teninden mü-
ziği, dil dünyasını, kurgusal mimariyi çe-
kip alın, onu salt hikâyeye bırakın, geriye 
ölüm, yoksulluk, mahvoluş, adaletsiz-
lik, çıldırtıcı yalnızlık kalır. Hayatın son-
suz trajedisine bağlanan kederli kesitler, 
gerçeğin en çiğ hali kalır.

Edebiyatın kırılgan 
yüzü: Hayat  

Sema Kaygusuz
Kıvrak, coşkulu ve incelikli diliyle kurduğu edebiyat 

evreninde bugüne kadar öykü ve romanları pek  

çok ödüle değer görülen Sema Kaygusuz,  

yazar duygusuyla edebiyatın ve hayatın  

içinde kalma direnişini anlatıyor. 

6. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2016
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Sözün özü, edebiyat hayatın o çiğ kesit-
lerini birer düşünce nesnesine dönüştü-
rürken, illa ki estetik bir tasarımla, özel 
biçimiyle kendini teklif eder. Dünyadaki 
bazı insanları okur yapan dilsel bir es-
tetikle. 

Peki nedir bu güzellik  ? Bir sırdır... Sanmı-
yorum ki, yazınsal güzellik enikonu açık-
lanabilsin. Tarif etmeye kalkıştığımızda, 
oldukça uzun, kapalı cümleler kurmak 
zorunda kalıyoruz hep. Kendisinden çok, 
bıraktığı hissi betimliyoruz. 

İçimden diyorum ki; yazı, bir düşünceye 
dönüştüğü, yani tam olarak kavrandığı 
an yazı olur. En azından bir cümle gibi 
tamamlanması gerekir. Öte yandan, ya-
zınsal güzelliğin, okunurken düşünceye 
gereksinimi yoktur. Yazı tamamlanmaz-
dan önce görünüp kaybolan bir haldir 
güzellik. Bir an için öne atılıp derhal ge-
ri çekilerek okuru çağıran bir şey. Gü-
zellik, ruhun bilgisidir. Düş, iç yakan ıs-
tırap, saf sevinç ya da kendinden geçiş 
olarak okunaksız biçimde eşyaya yayılır. 
Yazınsal güzelliğin bir nedene gereksini-
mi yoktur. İmgeye, senin güzelliğin ne-
reden, diye soramayız. İmge kendisini 
belirtir. Güzellik nesneyi tarif edemez, 
tersine onu ortada bırakır. Tüten buğu 
nasıl köze aitse, güzellik de edebi nes-
nenin kaçınılmaz uzantısıdır. 

Edebiyat, ölebilen  
bir şey değildir.

Gelin görün ki, ülkenin en iyi huylu genç-
lerinin bombalandığı, şehir meydanla-
rında feci kayıpların yaşandığı, cansız 
bedenlerin kaldırımlarda bırakıldığı, ga-
zetecilerin ve yazarların hapse atıldığı 
böyle sert zamanlarda, güzelliğe içkin 
bütün estetik kaygılar ister istemez tar-
tışmalı hale geliyor. 

Tam bu noktada, Marc Nichanian’ın Ede-

biyat ve Felaket kitabını hatırlatmak is-
terim. Nichanian, nazariyesinde dehşet 
ânındaki tanıklığın imkânsızlığından söz 
eder. Korkunçluğu anlatıya çevirecek 
olan tanık   /   yazar gerçekte orada değildir. 
Gaddarca yarılan zamanın içinde parça-
lanmış bir zihin olarak, imgeye erişeme-
yecek “yakınlıktadır”. O da saldırıya uğra-
mıştır. Onun da Ali İsmail’i, Berkin Elvan’ı 
öldürülmüştür. Yazmaya kalkışırsa, mah-
volmuş kelimelerle yazabilir ancak. Böy-
lece edebiyat, bizzat krizin kendisi olur. 
Dillendirilemez olanın sancısını çeker.

İşte bu yüzden, bugünün edebiyat üre-
timi epey kekeliyorsa, hınçlıysa, kaba, 
kılçıklı ve parçalıysa, bozuk sözdizimine 
sığınarak bütünlüklü anlatıdan kaçıyor-
sa, uğulduyorsa, hırlıyorsa, her pırıltılı 
cümlede suçluluğa batıyorsa, yazılma-
ya zorlanan yazılamazlar yüzünden ger-
çeklerden utanıyorsa; kahramanları silik, 
karakterleri gölgede kalıyorsa, gerçe-
ğin cinnetiyle baş etmeye çalıştığı için-
dir. Ve en önemlisi, beceriksizliğinden 
değil, derdindendir. Derdinin bilincinde-
dir yazar. 

Bugün elimizdeki yazı, buhranlı bir ede-
biyattır. Çünkü parçalanan bir bedeni 
anlatmak için parçalanan bir bedenden 
söz edemez yazar. Bunu yapamaz. Yap-
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maya kalkışırsa, kahramanından önce 
edebiyatı öldürmesi gerekir. Üstüne üst-
lük edebiyat, ölebilen bir şey de değildir. 

Sanki yazarın içindeki yazma dürtüsü öl-
dürülebilirmiş gibi, son birkaç yıldır kimi 
yazar dostlardan yazmanın beyhudeli-
ği üzerine karamsar konuşmalar dinli-
yorum. Hatta romancılığı bıraktığını ilan 
eden yazarlar da oldu. Epey eleştiri alan 
bu tür çıkışları, kendi adıma poetik açı-
dan değerlendirmeyi tercih ederim. Bel-
ki de edebiyattan kaçan yazarın kaygısı, 
edebiyattan öte edebiyatın estetik veç-
hesidir. Kendi edebiyat kültürünün bigâ-
ne kaldığı yeni bir estetik sıçramanın ge-
rilimini yaşıyor olabilir.

Ağaçlarla kardeşlik 
kuranlar... 

İnce, rafine bir dilin uyandırdığı hijyen, 
günümüzdeki kokuşmuşluğu karşılamı-
yor olabilir. Zihninde yıkılan estetik yeri-
ne nasıl bir çılgınlığı ya da başıbozuk ta-
sarımı koyacağını henüz bilmiyor olabilir. 
Bugün burun buruna geldiğimiz hıncı, 
kokusunu duyduğumuz kini yansıtmak 
için, bir başına sövmek yetmiyor olabi-
lir. O kadar fazla erkek, o kadar fazla er-
keksidir ki yazar, dünyanın isyancı ruhu 
dişiyi içinden çıkarıp avazlı yazıyı icat 
edemiyor olabilir. 

Öte yandan yazar, şiddetin tehdidini biz-
zat üstünde hissederek ülkesini kişisel 
meselesi yapmış olabilir. Yurttaşlığı, ya-
zarlığına çelme atıyordur belki.

Bunun gibi, daha onlarca faraziye sıra-
layabiliriz. Yine de tıkanıklıktan söz ede-
meyiz. Edebiyatın gündelik taşkınlığı ile 
zaman-dışı kudreti arasında bir seçim 
yapmaktır mesele. Yaşadığımız hayat 
bize bozuk bir edebiyat mı getirecek, 
yoksa bozguncu bir edebiyat mı, bunu 
zamanla göreceğiz. 

Benim tahminim şu ki, bugünden geriye 
bozguncular ve onların okuduğu ede-
biyat kalacak, bir de her zamanki gi-
bi paganlar. Ağaçlarla kardeşlik kuran-
lar kalacak. Devlet tapınağında namaza 
durmayı reddeden büyücüler, çok tan-
rılı efkârlılar, hiçbir ölümü başka bir ölü-
me indirgemeyen matemliler, matemle 
başkaldırıyı aynı anda yüklenip gelece-
ği ittirenler, koçbaşlarla kendini ittiren-
ler kalacak. 

Bozguncu yazar, kendini dışarıda ara-
yandır, her bir harfi teslim edilmiş Kürt’ün, 
Suriyeli mültecinin içinde uyanandır. Se-
sin ve sözün boğulduğu yerden, hapis-
haneden konuşandır. Necmiye Alpay’ın, 
Aslı Erdoğan’ın omuzdaşı olandır. 

Bu arada, şu çizdiğim çerçeve, sadece 
yaşayan paganları kapsamıyor. Sofu ve 
mistik bilinen Arabî, Hafız, Simon Weil, 
John Milton dahil, Maurice Blanchot’dan 
Leyla Erbil’e, Sevim Burak’tan Lautrea-
mont’a, Bilge Karasu’dan Coleridge’e 
kadar bütün paganların katıldığı kışkır-
tıcı bir başlangıç bekliyor bizi. 

Nefrete kesen, maneviyatın sıfıra vurdu-
ğu, bu bomboş, bu kof zeminden elbet 
bir gün neşet edecek erdemi konuşur-
ken, edebiyata devam edeceğiz. Ede-
biyatın sarmal zamanına katılan ölüler-
le birlikte, mutlaka hakikati taşıyacağız. 
Çünkü yaşamayı böyle öğrendik.  : 
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Edebiyat eleştirisinin  
hali pürmelali   

Semih Gümüş 
Irmak Zileli 

Eleştirmenlik, yayın yönetmenliği, yazarlık gibi 

farklı alanlarda emek veren ve iki farklı kuşağın 

temsilcisi olan Semih Gümüş ve Irmak Zileli, 

edebiyat eleştirisinin işlevlerini, olanaklarını ve 

bugün geldiği noktayı masaya yatırdılar. 

6. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2016

Irmak Zileli: Eleştirisiz bir edebiyat ne 
kendini geliştirebilir, ne iyileştirebilir, 
ne dönüştürebilir. Dahası, kendini ge-
liştirmeyen ve eleştirmeyen bir edebi-
yat, yazanı da, okuyanı da geliştiremez. 
Toplum olarak, birbirimizi eleştirmeyi 
ve eleştiriyi karşılamayı başarabilirsek, 
kendimize benzemeyenlerle iki çift laf 
edebiliriz. Birbirine benzeyenler, birbiri-
ni eleştirmeyenlerdir. 

Edebiyat, monologtan değil, diyalogtan 
oluşur. Eleştiri de bu kıvrımlı ruhun için-
de kendine bir yer bulabilir. Sürekli mo-
nolog yapan bir yazarı eleştirmeye çeki-
niriz. Oysa, bizimle diyaloğa giren yazar, 
bizi de konuşmaya teşvik eder. O ya-
zarın metni, çoğalmaya teşne demek-
tir. İlkin, hangi eleştirinin eksik olduğu-
na, altının nasıl doldurulduğuna ve nasıl 
tanımlandığına bakalım. Eleştiri nedir  ? 

Semih Gümüş: Eleştiriyi bir tanımla an-
latmak zor, çünkü çok boyutlu. Hayatın 

ta kendisi gibi. Bugün yaşadığımız böy-
le bir hayat olmasa bile... Sokakta yürür-
ken ayağımız bir taşa takılıp tökezliyor 
ve yürüyüp geçiyorsak, eleştiriyle ilgisi 
olmayan, hatta yaşamadığımız bir ha-
yattır o. Ayağımızın taşa takılmasını, söz-
gelimi “belediyenin görevini yapmaması” 
olarak açıklıyorsak, işte o zaman eleştir-
meye başlayabiliriz. Böyle algılayan, böy-
le yaşayan insanlarla kurulan bir hayat, 
“yürüyüp geçip giden” insanlarla kurdu-
ğumuzdan daha farklıdır elbette.

Edebiyattaki eleştiri örneğine bakarsak; 
bir metni ilk okumamız, her zaman iyi ya 
da kötü diyebileceğimiz bir eleştiriyi ta-
şıyabilir. Bir kitap hakkında yazılan tanı-
tım yazısı ilk okumadır ve eleştiri değildir; 
eleştiriden beklediklerimizin karşılığı da 
değildir. 

Vladimir Nabokov, “Bir roman, ancak ye-
niden okunur,” diyor. İşte o yeniden oku-
ma, eleştiridir. Bir romanı, öyküyü ya da 
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şiiri birçok kere yeniden okumak, sizi 
eninde sonunda eleştiriye getirir.

Eleştiri neye,  
kime yarar ?

IZ: “Bizde eleştiri neden yok ?” sorusu 
sorulduğunda, zihnimizde genellikle ki-
tap eklerinde ve edebiyat dergilerinde 
kitap tanıtımı için yazılmış yazılar canla-
nıyor ve eleştiri yok diye düşünüyoruz. 
“Eleştiri neye ve kime yarar ?” sorusu da 
burada önem kazanıyor işte. Piyasada 
sayısız türde kitap yayımlanıyor. Okur, 
bu yığının içinde ne okuyacağını bilmi-
yor. İşte, o kitap yazıları bir bakıma reh-
ber oluyor. 

Eleştirinin rolü, iyi edebiyatın güzergâhını 
göstermek ve böylelikle iyi okuru da ye-
tiştirmektir. Bu sayede, okuduğum met-
nin alt katmanlarını görmeyi bir ölçüde 
öğrendiğimi düşünüyorum. 

Eleştirinin gördüğü yerlere baka baka, 
yeniden okumanın nasıl yapılacağını da 
anlayabiliriz. Bu eleştirel okuma, met-
ni geliştirerek, edebiyatın içinde bir şey 
haline geliyor. Yazarın ortaya koyduğu 
ve geri çekildiği metni, yeniden yazmayı 
ve yeniden okumayı sağlıyor, çoğaltıyor.

SG: Eleştirel bir okuma, yazarın edebi-
yat metninde belirlediği hacmi ve sınırla-

rı genişletmeli. Yüzyıllar önce böyle de-
ğildi. Ama günümüzde yazar biliyor ki, 
romanı okurun zihninde devam edecek, 
genişlemeyi sürdürecek. Bu her oku-
mada değil, özellikle eleştirel okumada 
mümkün olur. Üstelik eleştirel okuma, 
edebiyat metnini ve okurun zihnini ge-
nişletmekle kalmaz, başka bir okuru da 
ortaya çıkarır. Eleştirinin bu geliştiren ro-
lü olmasaydı, bazı kitaplar yüzyıllar bo-
yunca okunmayı sürdüremez, unutulur 
giderdi zaten. 

Yazar için müthiş  
bir kaynak

IZ: Eleştirinin okura ve esere katkısı ka-
dar, yazara da katkısı gözardı edilemez. 
Yazar metne ne kadar hâkimdir ki, eleş-
tiriye ihtiyacı yoktur ? O eleştiri, yazara 
kendi metnine bir okur olarak tekrar dö-
nüp bakmasına olanak sağladığı için 
müthiş bir kaynaktır. Ancak edebiyatımız- 
da tartışma ortamının ve farklı fikirlerin 
olamaması, diyalogtaki eksiklik, herke-
sin kendi alanında yazılar yazması, ama 
kimsenin birbiriyle konuşamaması gibi 
durumlar var.

SG: Eleştiriye ihtiyacın olmaması, hepi-
miz için, bütün edebiyat dünyamız için 
çok ciddi bir sorun. Milan Kundera, “Bü-
yük müzik eserleri nasıl sayısız kere din-
lenirse, büyük romanlar da tekrar tekrar 
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okunmak için yazılmıştır,” diyor. Me- 
raklı okur bunu yapar. Gençlik yılların-
da okuduğu bir kitabı aradan 10 - 20 yıl 
geçtikten sonra tekrar okuduğunda şa-
şırır, farklı tepkiler verir. Peki, bir yazar 
ne yapmalı ? Bir yazarı, başucu kitapları 
olmadan düşünemeyiz. “Yeni bir romana 
başlamadan önce Stendhal’ın Kırmızı 
ve Siyah’ını okur, ondan sonra yazmaya 
başlarım,” diyen bir yazar gibi.

Tüm bu eksikliğin altında insani ve top-
lumsal nedenler var. Eleştiri sevmeyen 
insanlarız. Bu toplumun en büyük arıza-
sı, eleştiri sevmemek ve özeleştiri yap-
mamak. Bir diğeri de meraklı olmamak. 
Yayıncılığımızda, bir yılda yayımlanan 
çeviri kitap oranı dünyada başka hiç-
bir ülkede olmadığı kadar yüksek, en az 
%51. Oysa örneğin İngiltere’de, başka 
dillerden çeviri kitapların yıllık payı %2 
civarında. 

Başka dillerde yazılıp çizilenleri okuma-
ya ilgiliyiz, ama bu bizim meraklı oldu-
ğumuzu göstermiyor. Meraklı olmamak, 
eleştiriye uzak durmayı getiriyor. Eleştiri-
yi okumak da yazmak da düşünce üre-
timi yapabilmek demek.

“Çanı titreten  
kar tanesi” 

IZ: Okur ve yazar açısından eleştirinin 
katkısını konuştuk. Peki, yayıncıya fay-
dası ne durumda ? Ülkemizde, eleştirinin 
mecra bulamamasının en önemli neden-
lerinden biri, eleştiriyi yazanın okurla bu-
luşabilmek için edebiyat dergileri ve ki-
tap eklerine muhtaç olması. Akademinin 
duvarları içinde kalmaktansa, sokakta-
ki okura ulaşmak istiyorsa, bu mecrala-
rı kullanmak zorunda. 

Dergi ve ekler, yayıncılardan aldığı rek-
lamlarla ayakta durabildikleri için, eleş-
tirinin varoluşu da piyasa ilişkilerinden 
muaf tutulamaz. Yayınevi, kendi yaza-
rı ve kitabı hakkında olumsuz eleştiri-
ler gördüğü mecraya verdiği ilanını geri 
çekebilir. Bunu aşmanın tek yolu, eleşti-
ri kültürünü benimsemek. Diğer deyişle, 
yayıncının eleştiriye olan ihtiyacını kavra-
ması gerekiyor.

SG: Yayıncılığı, ticari yayıncılık ve kültür 
yayıncılığı olarak ikiye ayırırsak, kültür 
yayıncısının bu sözünü ettiğin gibi bir tu-
tumu olmamalı. 1980’den bu yana piya-
sa kültürü içindeyiz ve bu kültür, içinde 
popüler yazarlar ve yayıncılar olan ak-
törler üretiyor. 

Kitapları çok satan bir yazar ve yayıne-
vi için, kendileri hakkında eleştiri yapılıp 
yapılmaması önemli değil artık. Çünkü 
artık yayınevlerinde en önemli pozisyon-
lar, satış ve pazarlama. Hiçbir büyük ya-
yınevinde editörler en önemli çalışanlar 
değil maalesef. Eleştiriye kimin ihtiyacı 
var ? Editörün. Yazar ve okurdan sonra, 
eleştiriye en çok ihtiyacı olan editördür. 

Eleştiri, bu kitap iyi ya da kötü demek de-
ğildir. Eleştiri, yazınsal bir metnin ortaya 
koyduğu dünyanın karşısına onunla aynı 
düzeyde başka bir dünya koymaktır. Me-
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tinden bağımsız olarak okunan bir me-
tindir eleştiri. Eleştiri de yazınsal bir tür-
dür, ama bunu diyebilmek için o niteliğe 
ulaştırmak gerekir eleştiriyi. Edebiyat ku-
ramcısı Maurice Blanchot, “Eleştiri, yu-
karıdan aşağıya inerken çanı titreten kar 
tanelerine benzer,” der ve ekler: “Zaman-
la kar taneleri gibi yok olup silinip gider-
ler...” Düşünsel bir içeriği de olduğu için, 
eleştiri zamanla eskir. Neden geçmişte 
yazılan eleştiriye dönüp bakarız ? Çün-
kü tarihsel bir değeri vardır ve dönemi-
ne ışık tutar.  

Polemik, eleştiri 
değildir.

IZ: Bir de eleştirinin üslubu meselesi var. 
Özellikle akademide, eleştiriye bilimsel 
bir metin olarak bakılması, o kitabın tek 
bir okuması varmış gibi anlaşılmasına 
yol açıyor. Her kitap için sayısız oku-
ma yapılabilir. Dolayısıyla, eleştiri üslu-
bunun da bu sayısız okumanın farkında 
olan, tepeden bakmayan, gerektiğinde 
kendi eleştirisini yapabilecek bir çizgi-
de olması gerektiğini düşünüyorum. Bu 
durumda, eleştiri kültürü yaratılması an-
lamında, eleştirmene de bir pay düşü-
yor. Polemikçi, kavga eden, kibirli bir dil 
yerine, kapsayıcı, çoğaltıcı ve diyalog 
kuran bir üslup gerekiyor.

SG: Eski kuşakların birçoğunun yazdığı 
eleştiriler, çanı kar taneleri gibi titreten 
yazılar değil, tokmakla vuran eleştiriler. 
Tokmakla vurduğunuzda sesiniz çok çı-
kabilir, ama ötekinin yazarda, okurda ve 
editörde bıraktığı etkiyi bırakamazsınız. 
Polemik, eleştiri değildir; siyasetin dilini 
kullanmak, siyasetin dilini edebiyata ta-
şımaktır. Kafamızın içinde etki bırakıyor-
sa, o zaman eleştiri gerçekleşir. 

Dahası, eleştiri sadece eleştirmenin ya 
da akademisyenin yaptığı bir iş değildir. 
Eleştiriyi bir kültür olarak görmek; yaza-

rın, şairin, öykücünün, editörün ve oku-
run onu sahiplenmesi gerekir.

Dergiler ve kitap ekleri

IZ: Koşullarımız demişken, bir de der-
giler var tabii. Herkesin herkesi eleştire-
mediği, arkadaşlık ve yoldaşlık duygu-
larıyla gruplaşmaların olduğu, yazılan 
her eleştirinin yayımlanmadığı mecra-
lar. Eleştiri yapmak bir kötülük müdür  ? 
Bir mecranın eleştiri yayımlamama tu-
tumunda, piyasa ilişkileri dışında, biraz 
da feodal bağlarımızın payı var. Edebi-
yat dergileri haricinde, eleştirinin mec-
rası neresidir  ? 

SG: Eskiden, benzer ortamlarda ve dü-
şüncelerde birleşenler, belli bir edebi ya 
da politik anlayışta dergiler çıkarırlardı. 
Ama artık herkes kendi hayatını yaşıyor. 
Bugünkü dergilerin eleştiri yayımlamama 
tercihleri daha bireysel.

Bugün bir de kitap ekleri var tabii. Eski-
den yoktu, bugün çoklar. Oysa bugün 
kitap eklerinin etkisi oldukça azaldı. Ra-
dikal Kitap’ta uzun yıllardır yazılar yazıyo-
rum. Gazete kapanınca, kitap eki Hürri-
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yet’in eki olarak yayımlanmaya devam 
ediyor. Ama beni en çok ilgilendiren, ya-
zıların Radikal’in internet sitesinde hâlâ 
okunabilir olması. Okurun, kitap ekinde 
basılı olarak gördüğü sayfadan ziyade, 
internet sayfasındaki yazıyla daha aktif 
bir ilişki kurduğunu düşünüyorum. 

Öte yandan, edebiyat dergileri olmadan 
olmaz. Bugün dergilerin ciddi ekonomik 
problemleri var ve eskiye nazaran daha 
az yayımlanıyorlar. Dergiler, edebiyat 
dünyasının kan dolaşımını sağlar; onun 
yaşayan halini resmeder.

Dijital dünyanın 
dışında kalmak  !

IZ: İnternet mecraları, dergi ve kitap eki 
yayıncılığını giderek daha bağımsız hale 
getirebilmek adına daha da gelişecek 
gibi duruyor.
 
SG: Maalesef, geleneksel anlayışları ne-
deniyle yayıncıların çoğu önem vermiyor 
internet yayıncılığına. Ben dijital yayın-
cılığı, e - kitap ve e - dergi yayınlarını çok 
önemsiyorum. Cep telefonu çıktığında 
da, “Ben kullanmam !” diyen çok olmuş-
tu. Bugün dünyada cep telefonuna ula-
şan kişi sayısı 6 milyarmış; ama insa-
ni koşullarda bir tuvalete ulaşabilen 4,5 
milyar insan var. 

Türkiye’de 40 milyon Facebook ve 13 
milyon Twitter kullanıcısı varken, günde 
7 milyon adet tweet atılıyorken, “Ben di-
jital dünyanın dışındayım, e - kitap yayın-
lamıyorum,” demek hakikaten çok tuhaf. 

IZ: İnternet ortamında telif verilmemesi 

de bir problem. İyi kalemler neden ora-
da yazsınlar  ? Yayın dünyamızın kanayan 
yarasıdır bu. Çeşitli dergiler, yazı yazdır-
dıklarında cüzi bir telif ödemesi yapıyor, 
ama bazısı hiç yapamıyor. Ancak, inter-
net ortamında yazı yazanlara yapılacak 
telif ödemesi, nitelikli yazarların bu ala-
na daha çok emek vermesini de sağla-
yacaktır.  

SG: Burada biraz ayrılıyoruz. Ben her 
dergiye telif li yazmıyorum. Örneğin, Ra-
dikal Kitap ekine yazdığımda telif alırım, 
ama Varlık Dergisi’ne yazdığımda, ver-
seler de almam. İlkelerden söz ediyorum 
aslında. Telif kadar önemli bir konu da, 
dergilerin ömrünün kısa oluşu. 

Bir dergi telif ödeyemeyecek durumday-
sa ne yapabilir  ? Bizim Notos dergimizde, 
telif ödediklerimiz de var, ödemedikleri-
miz de. Ekonomik olarak mümkün olsa, 
ilkesel anlamda, ödemekten yanayım. 
Ödeyemiyorsanız da bir denge tuttura-
bilmelisiniz.  :
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Her gün güncellenen içeriğiyle internetin olduğu her yerde...



İnsan, yeryüzündeki büyük serüveninin 
başladığı günden bu yana, kendini ifa-
de etmek, paylaşmak, duygu ve düşün-
celerini, özlem ve isteklerini dışa vurmak 
için edebiyatın olanaklarından yararlan-
mıştır. Edebiyatın en eski ve köklü ifade 
biçimlerinden biri olan şiirin doğuşu da 
bize bunu gösterir. Ezgili, ritimli sözcük-
lerle ortaya çıkan şiir, bir gereksinimle 
girmiş insan yaşamına. Şiirin insan ya-
şamında güçlü bir yer edinmesinin son-
rasıysa; tiyatro, roman, öykü, deneme, 
eleştiri türlerinin de ortaya çıktığı uzun 
bir serüvendir.

Yaşam, sonsuz bir çeşitlilik ve zengin-
lik barındırır; acıları, sevinçleri, umutla-
rı, düş kırıklıklarını ve daha pek çok şe-
yi kapsayan bin bir tür rengi vardır. Bu 
zenginlik, sonsuz olanaklar sunar insa-
na. Goethe, bunu şöyle ifade etmiştir: 
“Şiirin konuları hiç eksik olmayacaktır; 
çünkü dünya o kadar büyük, o kadar 
zengin, yaşam o kadar değişik manza-

ralı ki... Hiçbir gerçek konu yoktur ki, şair 
onu gereği gibi işlemesini bildiği andan 
itibaren şiirden yoksun olsun.”

Edebiyat, yaşamın izdüşümüdür ve can-
lıdır. Halkın ve birey olarak insanın ya-
şadıklarına duyarsız kalmayıp, onların 
yaşadıklarına tanıklık eden ve yaşam-
larına dokunan yapıtlar, insanlar tarafın-
dan benimsenip yaşatılır. O yüzdendir 
ki, Ne varlığa sevinirim / Ne yokluğa ye-
rinirim / Aşkın ile avunurum / Bana se-
ni gerek seni, diyen Yunus Emre; Naçar 
Karac’oğlan naçar / Pençe vurup göğ-
sün açar / Kara gündür gelir geçer / 
Gamlanma gönül gamlanma diyen Ka-
racaoğlan ve daha birçok ozanın söy-
lediği şiirler, yüzyılları aşıp günümüze 
dek gelmiştir.

Edebiyatın tanıklığı

Yaşamdan kaynaklanan ve beslenen şi-
irler de, yazın sanatının öteki türleri de, 

Yaşamın izdüşümü, 
edebiyat.  

Gülsüm Cengiz 
Yayıncılığın güncel konularının tartışıldığı Zeynep  

Cemali Edebiyat Günü’nün açılış konuşmasını,  

her yaşa sunduğu edebiyat verimiyle ustalaşan  

çok ödüllü şair, yazar Gülsüm Cengiz yaptı  

ve yaşamın farklı noktalarına yansıyan  

edebiyatı çeşitli yönleriyle ele aldı.

6. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2016
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insanların kendilerini ifade etme aracı 
olarak toplumsal yaşamda dolaşıma gi-
rer; ilkgençlik çağının şiir defterlerinde, 
sevgiliye yazılan aşk mektuplarında ye-
rini alır. “Postacı” filminde, Neruda’nın şi-
irlerini kendi yazmış gibi göstererek sev-
diği kızı etkileyen Mario’nun, bunu neden 
yaptığını soran Neruda’ya söylediği gibi: 
“Şiir onu yazana değil, ona ihtiyacı olana 
aittir.” Bu yüzdendir ki, Nâzım Hikmet’in, 
Bertold Brecht’in ve daha pek çok şairin 
şiirleri grevlerde, mitinglerde, düğün ve 
ölüm duyurularında karşımıza çıkmak-
ta, dilden dile dolaşmaktadır. Edebiyatın 
müzik, tiyatro, opera, bale ve sinemanın 
temelini oluşturmasının yanı sıra resim, 
heykel gibi görsel sanatları da etkiledi-
ği bilinen bir gerçek.

Edebiyat, insanlık tarihinin başından bu 
yana, dünyanın farklı coğrafyalarında 
yaşananlara tanıklık etmiştir, etmekte-
dir. Kil tabletlere yazılan Sümerli rahibe 
Enheduanna’nın “Aşk” şiiri ya da Gılga-
mış Destanı, bulunduğumuz coğrafya-
da binlerce yıl önceki yaşanmışlıklara 
dair tanıklıklar sunar bize. İzmirli ozan 
Homeros’un İliada ve Odissea adlı ese-
ri ise savaşın çirkin yüzünü, çeşitli in-
san karakterlerini, insan görünümlü tan-
rıların serüvenlerini aktarır. O destan ki, 
Olimpos tanrılarından ateşi çalıp insan-
lara sunan Prometeus’u ya da sevdiğini 
20 yıl bekleyen Penelope’yi tanıtır bize.

Shakespeare’in, insanı güçlü ve güçsüz 
yönleriyle, yetenekleriyle, hırslarıyla, iyi 
ve kötü yanlarıyla ortaya koyan, iktidar 
kavgalarını anlatan tragedyaları, yaşa-
mın da insanın da gerçekliğini yansıtır. 
İnsanlık tarihinin değişik dönemlerinde 
dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan 
birçok insan, Shakespeare’in tragedya-
larında vücut bulmuştur. Bu yüzdendir 
ki, pek çok dile çevrilmiş olan bu traged-
yalar yüzyıllardan beri okunmakta, sah-
nelenmektedir.

Edebiyat uyarıcıdır, 
muhaliftir.

Yazın sanatı yaratıcılığı gerektirir; yaratı-
cılık ise var olanın ötesinde yeni bir şey 
ortaya koymaktır. Şair ya da yazar, ya-
zınsal yapıtlar ortaya koyarak var olanı 
değiştirir, eskinin karşısında yeni ya da 
karşıt bir durum yaratır. Özellikle gerçek-
liğe tanıklık eden yazınsal metinler eleş-
tireldir ve dolayısıyla var olan sisteme, 
erke muhaliftir. Okuru sarsar ve uyarır. 
Sistemin insanlara verdiği acıların eleş-
tirel gerçeklikle ya da kinaye vb. söz sa-
natları kullanılarak dile getirilmesinin ede-
biyatımızda pek çok örneği var. Gülten 
Akın’ın, yaşı büyütülüp idam edilen Erdal 
Eren için, halk arasında olumlu anlamda 
kullanılan bir sözden yola çıkarak kurdu-
ğu şiir, şu dizelerle sona erer: Büyüyüp 
de on yedine geldiğinde / büyü de ba-
ban sana / idamlar alacak.

Dilim tutuklu oğlum / seninle konuşa-
mam. / Sana diyeceklerim / gözlerimin 
derininde, / bir de yalnız şu cümle / du-
dağımda tekrarlanan; / yüreğimdeki duy-
gu ses tonuma yansıyan: / - Kamber Ateş 
nasılsın ? dizeleriyle başlayan “Kamber 
Ateş Nasılsın?” adlı şiirim de bu bağlam-
da bir örnektir. Yedi yıl görmediği, ceza-
evindeki oğluna görüşe gittiğinde, ken-
di diliyle konuşması yasak olduğu için, 
yolda öğretilen bir cümleyle konuşabi-
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len Kürt bir anne ve dili yasaklı insanlar 
için yazılmıştır.

Edebiyatın eleştirel ve uyarıcı niteliği, kit-
lelerin duygu ve düşüncelerini belirleyip 
denetimde tutmak isteyen egemenleri 
korkutmuştur hep. 1947’de yayımlanan 
Sırça Köşk ’ün sonunda, “Sakın tepeni-
ze bir sırça köşk kurmayınız. Ama gü-
nün birinde nasılsa böyle bir sırça köşk 
kurulursa, onun yıkılmaz, devrilmez bir 
şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini 
tuz buz etmek için üç beş kelle fırlatmak 

yeter,” diyen Sabahattin Ali’nin öldürül-
mesi, pek çok şair ve yazarın türlü acılar 
çekmesi bundandır. Bugün de cezaevin-
de bulunan gazeteci, yazar ya da çevir-
menler vardır. 

Buna karşın, dünyada ve ülkemizde şair 
ve yazarlar gerçeği aramaktan, duyum-
sadıklarını insanlarla paylaşmaktan vaz-
geçmemiştir. Çağdaş Macar şiirinin ön-
de gelen isimlerinden Miklós Radnóti’nin 
dizeleri, bu baskı ve kıyımların nedenini 
ortaya koymaktadır: Ozanım, ateşe atıl-
maya yararım ancak, / çünkü tanıklık ede-
rim gerçeğe. 

Edebiyat özgürleştirir.

Edebiyatın dönüştürücü bir gizil gücü 
vardır. Çünkü yaşam hep ileriye, son-
suzluğa akar ve bu akış sürecinde “de-
ğişmeyen tek şey, değişimdir.” Yazınsal 

metinler, insanın gerçekleri bilince çı-
karmasına, beslediği empati duygusuy-
la ötekini anlamaya, kişinin kendi koşul-
larını düşünüp sorgulamasına yardımcı 
olur. Haksızlıklara karşı eşitlik, adalet, öz-
gürlük için mücadele eden roman kahra-
manıyla özdeşim kurabilen okur, direnç, 
mücadele isteği ve zorluklarla baş ede-
bilme gücü kazanır; ki bu da edebiyatın 
dönüştürücü gücüdür. 

Yazınsal yapıtların etkileyici ve dönüştü-
rücü gücü, yalnızca anlattığı olay ya da 

kişilerden kaynaklanmaz. Çünkü, insan-
lara ne söylendiği kadar nasıl söylendiği 
de çok önemlidir. 

Yazarın, şairin 
sorumluluğu

Yaşamdaki ve doğadaki çeşitlilik, insa-
nın zengin düş gücü, yazarların farklı ve 
etkileyici anlatım biçimlerine ulaşmaları-
nı sağlamıştır. Diyeceklerini söz sanatla-
rının olanaklarından yararlanarak kendi 
özgün biçemlerinde aktaran şairler ve 
yazarlar, söz büyücüleri olarak insanla-
rı etkilemeyi başarmışlardır.

Dünyada ve ülkemizde pek çok şair ve 
yazar, yaşamın bütünselliği içinde insa-
nın gerçeğini yansıtmak, yaşanılanla-
ra tanıklık etmek; insanın içindeki gizil 
gücü, değişme ve değiştirme özelliğini 
yapıtlarla ortaya koyarken insanlara di-
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renç, umut ve mücadele gücü vermek 
sorumluluğunu duymuş, bunu sözle ya 
da dizelerle ifade etmiştir. 

Günümüz dünyasında ve ülkemizde olup 
bitenler karşısındaki sorumluluğumuz 
daha az değil. Savaşın bir suyun kıyısı-
na sürüklediği Alan Bebek’in ölüm uy-
kusu, Ümran Bebek’in gözlerindeki kor-
ku, ölü bedeni buzdolabında bekletilen 
Cemile’nin solan düşleri, havan mermi-
siyle parçalanan Ceylan’ın gözleri ve bü-
yüyemeden ölen, öldürülen nice çocuk... 

Deniyor ki bana / yangınlar yükselirken 
göğe / çevir gözlerini gül bahçesine... / 
Ah, bana göre değil / dönüp ardımı ger-
çeklere, / bireysel bunalımların / burga-
cına hapsetmek yüreğimi; / imge avına 
çıkıp / kuşanıp zırhını anlamsızlığın / Ya-
şamdan kopuk dizeler yazmak dizele-
rimin yer aldığı “Şiir Yaşam İçindir” adlı 
şiirimde dile getirdiğim gibi; insanım di-
yen hiç kimse, hele de şair ve yazarlar 
duyarsız kalamaz bu olup bitenlere; kal-
mamalıdır...

Umut nerede  ?

Edebiyat, yaşamın izdüşümüdür ve ya-
şamda umut da vardır. İnsan; kendisini, 
yaşamdaki halleri, duruşunu, duyguları-
nı ifade etmenin yanı sıra, yaşamı değiş-
tirip dönüştürme ve dünyayı yaşanabilir 
kılma isteğini dışa vurmak amacıyla da 
sığınmış şiire. Yirmi beş yaşında verem-
den ölen John Keats’in ölümünden kısa 
süre önce yazdığı, “Parlak yıldız, ben 
de senin gibi değişmez olsam!” dizeleri; 
insanın, sözcüklerin büyüsü aracılığıyla 
yaşamı değiştirmek, özlediği sonsuz ya-
şama kavuşmak isteğinin en belirgin ör-
neklerinden biridir. 

Orhan Veli, Hürriyete Doğru” şiirinin son 
dizelerinde; Heey ! / Ne duruyorsun be, 
at kendini denize; / Geride bekleyenin 

varmış aldırma; / Görmüyor musun, her 
yanda hürriyet; / Yelken ol, kürek ol, dü-
men ol, balık ol, su ol; / Git gidebildiğin 
yere... der. 

Umut demişken, dilimizin büyük ustası 
Nâzım Hikmet’in “Umut” şiirinin son di-
zelerini anımsayalım: İşler, atom reak-
törleri, işler, / yapma aylar geçer güneş 
doğarken / ve güneş doğarken hiç umut 
yok mu ? / umut umut umut, / ...... umut in-
sanda.

Umut insanda; ancak, okuyan, araştıran, 
düşünen, sorgulayan, empati duygusu 
gelişmiş; kendisini yenileyebilen; izleyici 
olmak yerine, iyiden, güzelden, doğru-
dan, haklıdan yana değiştirip dönüştür-
mek için yaşama müdahale eden, emek 
veren insandadır. Böyle insanların oluş-
turduğu toplum, kuşkusuz ki demokra-
tik bir toplumdur ve gerek dünyada ge-
rekse ülkemizde yaşananlar, buna ne 
kadar gereksinimimiz olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Yazınsal yapıtların; insanın yaşamı tanı-
yıp anlamlandırarak kendi düşüncelerini 
oluşturması, beynin özgürleşmesi süre-
cinde büyük bir işlevi vardır. Bunun yo-
lu da; yazınsal yapıtların yaşamda daha 
çok dolaşıma girmesinden, okuyan ya-
zan insanların çoğalmasından geçer.  :
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Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nün zihin açıcı tarafı, yayıncılık sektörünün paydaşlarının yanı 
sıra okuru da hem sektörün, hem de Türkiye’nin temel meselelerine dair düşünmeye davet 
etmesi. Okurun da edebiyata, yayıncılığa, hayata dair bir cümle kurmasıdır. Bu, tam da Zey-
nep Cemali Edebiyat Günü’nün içinde taşıdığı demokratik ruh için çok kıymetlidir.”

Lal Laleş | Lis Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, şair, çevirmen

“

Öncelikle yayın dünyasında gördüğüm en düzenli organizasyon olduğunu belirtmek iste-
rim. Bu tip toplantılarda en çok karşılaştığımız ‘sıkıcı’ atmosferin oluşmaması ve yayınevle-
rinin geniş katılımı özellikle hoşuma gitti. Büyük emek ve gayretle düzenlenen Zeynep Ce-
mali Edebiyat Günü’nün daha geniş kitlelere duyurulması dileğiyle.”  

Vahit Uysal | Yayıncı

“

Biz, yayıncılık sektörü emekçilerini, altında kendimizi evimizde hissettiğimiz edebiyatın çatısı al-
tında buluşturan bu konferansa katıldığım için mutluyum. Yayıncılık geniş ailesinin sevgili yazar-
ları, çizerleri, editörleri, çevirmenleri ile bir araya gelme; çocuk ve gençlik edebiyatına türlü mer-
ceklerden bakma ve tartışma; edebiyat aracılığıyla özgürlüğümüzü, eşitliğimizi ve kardeşliğimizi 
hatırlama fırsatı yakaladım. En önemlisi de geleceğe dair umut besleme cesaretine kavuştum.”  

Bahar Ulukan | Doğan Egmont editörü, çevirmen

“

6. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2016Ne dediler  ?

Yayıncılığın demokratik ruhunu
taşıyan bir konferans  !  

Edebiyata ve kitaplara emek veren edebiyatçılar, yayıncılar, çevirmenler, 
editörler, tasarımcılar ve akademisyenlerin yanı sıra, basından, eğitim 

kurumlarından ve kütüphanelerden yetkililerle, ilgili resmi ve sivil toplum 
kuruluşlarından yöneticiler yıllık yayıncılık konferansı 6. Zeynep Cemali 

Edebiyat Günü’nde bir araya geldi. Keçi, bu edebiyat ve kitap dolu  
konferansın katılımcılarına, güne dair gözlemlerini ve yorumlarını sordu.
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Son iki yıldır ZCEG’e katılıyorum. Türkiye yayıncılığının yüzünü ağartan, her bakımdan örnek 
alınması gereken etkinliklerden biri. Toplumsal duyarlığı öne alan ve bunu önemli ölçüde 
kitleselleştirmeyi başaran etkinliklerinizden heyecan duyuyorum. Pek çok yönden kendime 
örnek alıyor, her vesileyle örnek gösteriyorum. “Yayıncı yayıncının kurdu” mudur bilemem, 
ben kendi adıma yapılan iyi işlerden büyük heyecan duyuyorum ve bunu dile getirmeyi de 
borç biliyorum.”  

Hayri Erdoğan | Yordam Kitap Kurucu Genel Yayın Yönetmeni

“

Yayıncılığın giderek piyasa, satış, pazarlama, reklam ruhsuzluğuyla tanımlandığı günümüzde, 
mesleğimize olması gereken pencereden bakan bir soluk borusu bu konferans. Sorunlarımızı 
konuşurken de, okura ulaşmada yeni perspektifleri tartışırken de arka planda edebiyatın se-
si, yalnızca bir ‘iş’ olarak algılanmayan yayıncılığın heyecanı her daim duyuluyor. Sonunda ise 
genç arkadaşlarımızın hem yazdıklarıyla hem de sahneden biz katılımcılara da sirayet eden 
dolayımsız duygularıyla taçlandırdıkları bu gün, her yıl katılmaktan keyif aldığım nadir etkinlik-
lerden biri. Yarışma bağlamında açıklanan bilgiler ise içinde yaşadığımız toplumun gidişatını 
çözümleme adına ilgiyle dinlediğim eşşiz veriler.” 

Bilge Sancı | Sel Yayıncılık Genel Koordinatörü

“

Zeynep Cemali Edebiyat Günü benim için, derin bir nefesle soluklanma günü. Akademik ha-
yatın konferanslarında, etkinliklerinde çoğunlukla bulamadığım tadı aldığım, edebiyatın ku-
şak ve politik eğilim farklılıklarını aşan gücüyle buluşanlara bakarak, ama en çok da öykü 
yazmaya öykündüren edebiyat öğretmenleri ile öyküleyen öğrencilerin heyecanına ettiğim 
tanıklıkla umut tazelediğim bir gün.”  

Prof. Dr. Sevda Alankuş | Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

“

Zeynep Cemali Edebiyat Günü, yazarlarla, yayıncıları ve okurları buluşturması açısından çok 
önemli. Konferans, kitapların nasıl bir mutfaktan geçtiğini, o kitabın hazırlanması esnasında 
mutfakta nasıl sorunlarla karşı karşıya kalındığını okura da göstermesi açısından çok önemli. 
Sorunların tahlil edilmesiyle birlikte nasıl çözüleceğine dair şeffaflıkla yürütülen tartışma ise 
kitabın bütün paydaşları açısından büyük bir önem taşıyor.”

Ahmet Saymadi | Siyasi Haber Editörü

“
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Dünyanın her yerinde 2016 yılı, adına 
şimdiden veda şarkıları yakılmasının da 
gösterdiği gibi hayli umutsuz geçti, ülke-
miz de bu gidişattan fazlasıyla payını al-
dı. Freedom House’un bu yılki “Endişe-
li Diktatörler, Sallantıdaki Demokrasiler: 
Baskı Altındaki Küresel Özgürlük” başlıklı 
raporunda, yabancı düşmanlığı ve otori-
ter rejimlerin baskılarının arttığı, ifade öz-
gürlüğü ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin 
korkutucu ölçüde yıprandığı belirtiliyor. 

Siyasal, kriminal ve terörist güçle-
rin susturma girişimleri, basın öz-
gürlüğünü son 12 yılın en düşük 
noktasına geriletmiş; dünyanın 
sadece %13’ü siyasi haberlerin 
sağlıklı aktarıldığı, gazetecilerin 
güvenli çalıştığı, medyanın ağır 
hukuki ve iktisadi baskılara ma-
ruz kalmadığı, devletin aşırı mü-
dahale etmediği bir basından ya-
rarlanabiliyormuş. 2015’te medya 
özgürlüğü en büyük tahribata 
uğrayan ülkeler arasında, Bang-
ladeş, Mısır, Sırbistan, Yemen, 
Zimbabwe’nin yanı sıra, Fransa 
ve Türkiye de var. 

Davalar, kapatmalar, 
tutuklamalar...

2016’ya baktığımızda, atlatılan darbe 
girişiminden sonra ilan edilen OHAL’in 
(Olağanüstü Hal) de etkisiyle Türkiye’de 
durumun ağırlaştığını görüyoruz. Basın 
yayın dünyasındaki yasaklama, kapat-
ma, malvarlığına el koyma, tutuklama gi-
bi müdahaleler her an değiştiği için dö-
küm yapmak zor (bkz. Bianet Medya 
Gözlem Raporları; dusun-think.net/). Şu 
an itibariyle, 100’den fazla gazeteci tutuk-
lu, çok sayıda yayınevi ve yayın kapatıldı. 

Evrensel Kültür, Kanun Hükmünde Karar-
name (KHK) ile kapatılan ilk kültür sanat 
edebiyat dergisi olurken, Cumhuriyet Ga-
zetesi Kitap Eki yayın yönetmeni Turhan 
Günay ve yazar Kadri Gürsel dahil 10 ya-
zar ve yönetici tutukluyken, ifade özgür-
lüğünü savunmak için Özgür Gündem’e 
sembolik “Yayın Danışmanlığı” desteği 
veren Necmiye Alpay ve yazar Aslı Erdo-
ğan hukukçuların tüm itirazlarına rağmen 
üç aydır tutukluyken, “Nöbetçi Genel Ya-
yın Yönetmenliği” kampanyasına katılan 
çok sayıda aydına açılan dava sürüyor.

İfade özgürlüğümüz... 

Müge Gürsoy Sökmen
Türkiye’de ve dünyada düşünce ve ifade özgürlüğünün 

hayata geçirilmesi için 20 yılı aşkın süredir çeşitli  

alanlarda çalışmalar yürüten, Metis Yayınları kurucu  

ortağı, editör, çevirmen Müge Gürsoy Sökmen,  

2016 yılındaki ifade özgürlüğü ihlallerine dair  

izlenimlerini paylaşıyor. 

KONUK
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Medya üzerindeki bu baskılar her zaman 
açık ve dolaysız olmuyor. Özellikle geliş-
miş ülkelerde anaakım medyada sık gö-
rülen sansürlerden (ya da otosansürler-
den) biri “konfor ya da huzur sansürü”. 
Yani bir kesimin rahatının, keyfinin baş-
ka bir kesimin güvenliğine yeğ tutulması. 
Bir ülkedeki vatandaşların mültecilerden, 
erkeklerin kadınlardan, düzcinsellerin 
eşcinsellerden, Batılılar’ın dünyanın geri 
kalanından önemli addedilmesi nedeniy-
le, ilk kesimin rahatını bozmamak adına 
ikinci kesimin başına gelenlerin medya-
da yer almaması, önemsiz gösterilmesi, 
çarpıtılmasında olduğu gibi. 

Bu (oto)sansürle etnik, dini, cinsel vb. or-
talamaya uymayan, merkezi iktidarlarca 
farklı sayılanların sesleri duyulmaz olu-
yor, insanlık ve vatandaşlık haklarının 
çiğnenmesi kolaylaşıyor. Bazı hayatların 
diğerlerinden daha önemsiz olduğunu 
kanıksamamıza yol açan bu çürümenin 
meşrulaşmasıyla siyaset yapma imkânı 
da elimizden alınıyor.

Fikir dünyasında 
tektipleştirme

Yöneticilerin yasalara rağmen kendi ahlak 
ve dünya görüşlerini tüm topluma dayat-
mak istedikleri durumlarda ise, “sokak 
eliyle sansür” veya “cezasızlık sansürü” 
devreye giriyor. Kanunda suç oluşturma-
yan bir fiile, esere karşı “hassasiyet” ba-
hanesiyle gerçekleştirilen saldırılar “anla-
yışla karşılandığı” için saldırganlar ve göz 
yuman görevliler cezasız kalıyor, saldırı-
ya uğrayanlar fiilen cezalandırılırken fikir-
leri görünmezleşiyor, yok sayılıyor.

Bugün küresel tekellerin ya da baskıcı ik-
tidarların borazanına dönüşmeyen med-
ya kuruluşları ayakta kalmakta zorlanır-
ken, görmezden gelinen ya da bastırılan 
seslerin taşıyıcılığını yapma sorumluluğu 
giderek daha çok bağımsız yayıncılara 

düşüyor. Yani siyasi bir partinin, devlet 
vb. resmi bir kurumun, esas sermayesi-
ni farklı alanlara yatırmış bir şirketin se-
si olmayan, politikasını sadece sektörün 
gereklerine göre saptayan yayıncılara. 
Kuşkusuz baskılar burada da kendini 
gösteriyor. Tıpkı küresel tarım tekellerinin 
yerel tohumları ve biyoçeşitliliği ortadan 
kaldırması gibi, mali, siyasi ve kültürel gü-
cün tekelleşmekte olması da fikir dünya-
sını tektipleştiriyor. 

Yayıncının sorumluluğu 

Yayıncılık piyasasında yaklaşık %25’lik 
payla dünya birincisi olan ABD’de sektö-
rün %80’ini topu topu beş şirket belirliyor. 
Eskinin küçük kârlarla çalışan bağımsız 
yayıncıları silinirken derdi sadece yüksek 
kâr olan, ortalamaya uymayan seslerin 
makbul olmadığı izlenimini uyandıran bir 
yayıncılık gelişiyor. Bu anlayışa kalsaydı, 
ilk kitabı 600 satan Kafka veya üç adet 
satan Beckett okurlara hiç ulaşamazdı! 
Ama yazdıklarına güvendikleri için kâr 
etmeseler de onları yayımlamaya devam 
eden bağımsız yayıncılar sayesinde dün-
ya kültürünün önemli bir parçası oldular. 

Haberleri gazetelerden okumak yerine 
sosyal medyadan öğrenmeye mahkûm 
edildiğimiz bir ortamdayız. Basın özgürlü-
ğünde 180 ülke arasında 151. iken, dün-
yanın 6. en fazla silah ithal eden ülkesi ol-
duğumuzu göz önüne alırsak, toplumsal 
barış ve refah yolunda ifade özgürlüğü-
nün önemi kendiliğinden ortaya çıkar. 

Küçük sermaye ile iş yaptığı için bağım-
sızlığını koruyabilen, çok satma şartı ara-
maksızın ilgisini çeken yapıtları, farklı du-
ruşları okurla buluşturmayı önemseyen, 
insan aklı ve hayal gücünün en güzel 
ürünlerini okura taşıyan yayıncılara, de-
mokrasinin şartı olan kültürel çeşitliliği ko-
ruyup sürdürmekte büyük sorumluluk dü-
şüyor.  : 
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Sevengül Sönmez: Neden yayımlamıyo-
ruz, neden yayımlayamıyoruz  ? Bir okur 
olarak kitapçıya girdiğimizde neyle kar-
şılaşıyoruz ? Bize sunulan şey ne ? Yeni 
çıkanlar ya da çok satanlar rafında bizi 
neler bekliyor ? Kitapçılarda, benzer tür-
lerin ya da yazarların, hatta benzer adı 
taşıyan kitapların yığıldığını görüyoruz. 
Aradığımız kitabı bulamadığımız ya da 
bulmak için bir kitapçıdan diğerine geç-
tiğimiz bir alışveriş serüveni bu. 

Peki, birbirinin benzeri kitapları bu ma-
ğazalara kim getiriyor, bu yığılma nere-
den kaynaklanıyor ? Romanın baskın ve 
öne çıkan bir tür olduğunu görüyoruz. 
Peki, öyküye, şiire, tiyatroya, anıya, de-
nemeye, gezi yazısına, otobiyografiye 
ne oldu ? Yıllıkları, armağan kitapları, an-
tolojileri, süreli yayınları ne yaptık ? Bütün 
bunlardan piyasa koşulları nedeniyle mi, 
yoksa editöryal gerekçelerle mi vazgeç-
tik ? Öncelikle, neyi, ne kadar yayımladı-
ğımızı tespit edelim.

Özgür Kalyoncu Akın: Kitap piyasamız 
her yıl büyüyor. 2008’den bu yana üret-
tiğimiz kitap başlık adedi (çeşidi) iki katı-
na çıktı. Bazı türlerde sıkışma ve yığılma 
olduğu doğru. Ama pazarın büyümesi-
nin en önemli nedenlerinden biri de oku-
ra roman türünde çok farklı yazarları ve 
başlıkları sunabilmemiz. Roman hepsi 
içinde en önde, ama yayıncıların öykü-
yü ve şiiri desteklediğini, halen bir artış 
içinde olduğunu söyleyebiliriz. Öte yan-
dan, ölmeye yüz tutmuş türler de var; ti-
yatro, senaryo, mektup ve antoloji gibi.

Kitap yaraları da 
iyileştirirdi.

SS: İrfan Bey, piyasa koşullarının yanı sı-
ra, Türkiye için sektörün olanaklarının ve 
olanaksızlıklarının arasında, Sel Yayıncı-
lık neyi değiştirdi ? Yayıncılık anlayışınız 
nasıl şekillendi ?

İrfan Sancı: Yayınevini kurduğumuz 1990, 

Neden  
yayımla(ya)mıyoruz ?  

Sevengül Sönmez, İrfan Sancı,  
Özgür Kalyoncu Akın 

Yayıncılığımızın deneyimli editörlerinden Sevengül Sönmez, 
Sel Yayıncılık’ın Genel Yayın Yönetmeni İrfan Sancı ile 
Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri ve YKY Satış 

Pazarlama Müdürü Özgür Akın Kalyoncu, giderek  
daha az yayımlanan yazınsal türleri ve bu durumun, 

yayınevi, piyasa ve okur açısından gerekçelerini  
büyüteç altına aldılar. 

6. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2016
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Türkiye’de kitabın daha çok okunduğu 
bir dönemdi. 1980 darbesi sonrasındaki 
o günler, kitapların bugünkü gibi sadece 
entelektüel birikim ya da faaliyet adına 
okunduğu zamanlar değildi. Kitaplar, ya-
ralanmış bedenlerimizi iyileştirmede kul-
landığımız, sığındığımız, toplumsal trav-
mayı atlatmamıza yardım eden şeylerdi. 
İlkin, gazetecilerin kitaplarını yayımladık, 
ikinci yıla gelmeden edebiyat kitapları-
na başladık. Sonrasında, yayıncılığı çe-
şitlendirerek, belli kalıplara ve başlıklara 
bağlı kalmadan, roman dışında edebiya-
tın farklı disiplinlerine de yönelerek, ko-
nu başlıklarını bilinçli şekilde çoğalttık.

SS: Yıllık ISBN (Uluslararası Standart Ki-
tap Numarası) verilerine bakıldığında, ye-
tişkin kurgu edebiyat yayınlarında, “altka-
tegorisi belli olmayan” kitaplar, üretimin 
%38’ini oluşturuyor. Bir yayıncı, altkate-
gorisi belli olmayan bir kitabı nasıl yayım-
lar  ? Okura nasıl sunabilir ?

ÖKA: Bu genelde deneme türünün başı-
na gelen bir şey. Uygun bir kategori bu-
lamayan, düşünmemeyi tercih eden ya-
yıncılar, altkategori doldurmaya gerek 
duymadan ISBN alabileceklerini biliyor 
ve uğraşmıyorlar bununla.

İS: Bandrol ya da ISBN altyapısındaki 
yetersizliklerden ötürü pek çok dene- 

me bandrolü alınabiliyor. Oysa aslında 
Türkiye’de deneme yayıncılığı diye bir 
şey yok.

Kimse okumaz mı 
sahiden ?

SS: Bu da bir yayıncılık problemi. Yayım-
ladığımız kitapları okura ulaştırırken yeni 
altbaşlıklar açmalıyız. Biraz inatla ve ıs-
rarla, yeni ya da unuttuğumuz türleri de 
okurla buluşturabiliriz.

Bu alandaki en iyi örneklerden biri; Mina 
Urgan’ın, anılarını yazmaya heves etme-
si; “Yazıyorum, ama kimse okumaz,” de-
diği halde, basıldığında bir anı kitabının 
Türkiye’de en çok satan kitaplar arasına 
girmesidir. Bu durum o kitabın, anı türü-
nün çarpıcı örneklerinden biri olmasıyla 
mı, yoksa Mina Urgan’ın hayatının çok il-
ginç olmasıyla mı açıklanır ? Her ne olur-
sa olsun, bir anı kitabı da insanların gün-
deminde yer alabildi. Türkiye yayıncılığı 
böyle ilginç örneklerle dolu. 

Bu noktada, yayınevlerine gelen dosya 
başvurularının türleri de aynı oranda da-
raldı mı ? Sizlere basılması için gönde-
rilen gezi yazısı, anı ya da tiyatro dos-
yası yok mu? Mitos Boyut ve BGST’nin 
ısrarları olmasa tiyatro kitabı yayımlan-
mayacak gibi. Hiçkimse tiyatro yayım-
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lamak istemiyor mu, ya da yayıncı nasıl 
refleksler veriyor dosya başvurularının 
seçiminde ?

İS: Önceleri roman dosyaları ağırlıktay-
dı; son yıllarda Melisa Kesmez ve Türker 
Ayyıldız gibi genç öykücüler çoğaldıkça, 
öyküleri ilgi gördükçe, öykü dosyalarının 
ağırlığı arttı. Öykü dosyalarında, Türk öy-
kücülüğünün en başarılı olduğu 60 - 70’li 
yılların anlatısına uygun bir damar var; bir 
de çok deneysel metinler yazdığını id-
dia edenler var. Kendi üslubunu ve dilini 
oluşturmadan bu deneyselliği –    her za-
man olumsuz olmasa da  – tercih eden-
lerin çok başarılı olduğunu söyleyemem. 

Gelen başvuruları mümkün olduğunca 
değerlendirip, nasıl olabileceğini, neden 
olamayacağını anlatıyoruz. Yaklaşımımız-
da, piyasada satıp satmayacağına dair 
bir politikamız hiç olmadı. Yayımlamakta 
bir anlam varsa, mutlaka yayımlamak is-
tiyoruz. Hatta, “Ne yapalım, biz yayımla-
rız; okumazsa, okur kaybeder,” diyerek 
esprisini bile yapıyoruz. Böyle bir gücü-
müz olduğunun da farkındayız. Madem 
bağımsız yayıncılık yapıyoruz, çok satan 
ve ilgi gören kitaplarımızın yanında, çok 
satması öngörülmeyen kitapları da bas-
mak ve denge yaratmak istiyoruz. 

“Şiir satmıyor” değil !

ÖKA: Bizde de hemen hemen benzer bir 
durum var. Yayınevimize günde 20-30 

dosya başvurusu geliyor. Şaşırtıcı olan 
şu ki, bunlar romandan çok anı dosya-
sı. Hani şu “yayımlamadığımız” türler-
den... İnsanlar son zamanlarda anılarını 
kurgusal halde ya da yalın anlatı halinde 
yayımlamak istiyorlar. Maalesef, hiçbir 
şekilde emek verilmemiş, üzerinde çalı-
şılmamış, edebi lezzeti olmayan dosyalar 
oldukları için de yayımlamıyoruz. 

Son dönemde öykü dosyalarının artması 
bizde de görülen bir durum. Bir dönem 
çok gönderilen şiir dosyaları giderek 
azaldı. Aslında şöyle bir durum da var; 
şiir yayımlamayan yayınevine şiir dosyası 
gönderiliyor. Yapı Kredi Yayınları’nın yayın 
yelpazesi çok geniş; ama örneğin güncel 
politika kitapları yayımlamıyoruz. Buna 
rağmen, bu tür kitaplarla başvuran çok 
oluyor. Dosyalara baktığınızda, iyi şeyler 
de, hatta ne yayınlayacağınızı belirleyen 
işler de bulabiliyorsunuz.

İS: Sel’de şiir türünü arada sırada yayım-
lıyoruz. Az yayımlamamızın nedeni, “şi-
ir satmıyor” görüşü değil. Şiir editörlü-
ğü çok değerli ve ender bulunuyor. Şiir 
edebi türlerin atası ve çok kıymetli. Ama 
böyle bir istihdamımız olmadığı için de 
şiiri, denk geldiğinde yayımlayabiliyoruz.

Devrim beklerken 
dergi çıkarmak

SS: Yayınevlerinin istihdam politikaları ve 
açabildiği alanlarla yayıncılığa yön vere-
bilme özelliği de böylece açığa çıkma-
ya başlıyor. Bu noktada, Memet Fuat’ın 
De Yayınları’nda yaptıklarına bakılmalı. 
Onunla çalışma fırsatı bulan yayıncılar, 
kitaplarıyla büyüyen bir nesil var. Oradan 
süzülen, dergilerin ve kitapların oluştur-
duğu entelektüel birikimden ve edebiyat 
kültüründen söz edebiliriz. Varlık dergi-
sinin de hem dergi, hem yayınevi olarak 
benzer bir katkısı var. Yayıncılığımız sü-
reli yayınlardan uzaklaşıyorsa, dergiler 
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eskisi kadar ilgi görmüyorsa kaybeden 
edebiyat olmuyor mu  ?

İS: Dergi yayıncılığı edebiyat alanımız 
için çok önemli. Gelen başvurularda; sırf 
ailesi ve arkadaşları beğendiği için yaz-
dığı 50 şiirin hemen kitaplaşmasını iste-
yenler var. Bire bir görüşmeye gelenlere 
anlatma gereği duyuyorum. Yazdıkların-
dan bir iki tanesini seçmelerini ve şiir-öy-
kü yayımlayan mecralara göndermelerini 
öneriyorum. Geçmişte de böyle olmuş. 
Bugün hâlâ okunan birçok usta şair, şiir-
lerini önce dergilerde yayımlatmışlardı. 
Adını duyurabilmenin ve ilk okurlarını e- 
dinmenin birçok yolu varken, dosyaları 
getirip önümüze koyuveriyorlar. 

Edebiyat dergilerimiz sayısal olarak azal-
sa da Notos gibi iyi dergilerimiz hâlâ var. 
Sel Yayınları olarak bir zamanlar çıkardı-
ğımız Gece Yazısı dergisinin adı da, hikâ-
yesi de Yazı dergisine göndermeydi. Enis 
Batur’un, 1975-76 Ankara’sında, ülkede 
her an devrim beklenen ve toplumsal mu-
halefetin yüksek olduğu bir ortamda Ya-
zı’yı çıkarmasından çok etkilenmiştim. 
Çeşitli sebeplerle kapatılan dergisini hep 
kafasında taşıdığını söylemişti. Yeniden 
yapalım önerisini getirdiğimde çok heye-
canlandı ve adını değiştirerek Gece Ya-
zısı’nı çıkarmaya başladık.

Okurunu yaratanlar

SS: Bu gibi dergilerin kendi okurunu ya-
ratması da söz konusu. Dünya yayıncı-
lığının geçmişinde böyle bir birikim var. 
Türkiye’de de 1960-70’li yıllarda bazı ya-
yınevleri dergi üzerinden okuruna ulaşı-
yor ve böylelikle yeni yayınlar çıkarabili-
yordu. 

Bugün yetişkinden çocuğa ve gençliğe 
doğru gelişen, alanını genişleten bir ya-
yıncılık anlayışı da izleniyor. Günışığı Ki-
taplığı’nın genç ve yetişkin markası ON8 

ile Semih Gümüş’ün hazırladığı, usta ya-
zarların çocuklarla ve gençlerle buluştu-
ğu, Memet Fuat Yayıncılık Ödülü’yle taç-
lanan Köprü Kitaplar dizisi buna iyi birer 
örnek. Köprü Kitaplar, yeni okur kazandı-
rabilmek adına önemli bir proje.
 
Dahası, bir yazarın en çok tanınan ese-
rini yayımladıktan sonra, onun az bilinen 
diğer eserlerini de yayımlamak ve o ya-
zar üzerinde okur yaratmak gibi bir akım 
var. Neredeyse unuttuğumuz Doğan Kar-
deş’in yeniden ortaya çıkışı, Sabahattin 
Ali’nin romanlarının yanı sıra diğer tür-
lerdeki eserleriyle de çok okunan bir ya-
zar haline gelmesi öne çıkan örnekler. 
Bir yayıncı, yeni okuru nerede bulur, na-
sıl oluşturur ? 

ÖKA: Yapı Kredi Yayınları, 1945’te Doğan 
Kardeş adlı çocuk dergisiyle yayın haya-
tına başlamış bir yayınevi. Sonraları yöne-
timsel kararlarla, editör istihdamı ve insan 
kaynakları politikalarıyla çocuk edebiya-
tından uzaklaşılmamış, ama daha az ilgi-
lenilmiş. Ağırlıklı olarak yetişkin edebiyatı 
kitapları yayımlıyoruz, ama bu alanda da 
yetiştirmemiz, geliştirmemiz gereken cid-
di bir okurumuz var. 

Edebiyat yayıncılığında, bir tarafta mad-
di kaygılar, bir tarafta da yaratıcılık var. 
İkisi arasında denge sağlanamazsa, işi-
miz yayıncılık olmaktan çıkıyor; okurun il-
gisini çekmeyen, birbirini tekrar eden ki-
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taplar basmaktan öteye gitmiyor. Yapmış 
olmaktan önce, nitelikli buluşmayı sağla-
mak gerekiyor. Örneğin, tiyatro türünde  
kitap yayımlayamıyoruz, çünkü böyle bir 
editör istihdam etmiyoruz. Çok özel bir 
iş bu ve Mitos Boyut bu işi iyi yapıyor. 
“Bu ürün satmıyor ya da piyasa karşılığı 
yok” anlayışıyla geri durmuyoruz. Çizgi 
romandan mektuba kadar birçok türde 
yayıncılık yapmaya çalışıyoruz.

Yurtdışındaki örneklere bakıldığında, sa-
natsal ve edebi ağırlığı olan özel türlerin 
kitaplarını yayımlamak için özel yayınev-
leri kurulduğunu görüyoruz. Bunun nede-
ni, kitaplardan maddi bir beklenti olması 
değil. Zaten bu yayınevleri kendi finans-
manlarıyla dönemeyen, dışarıdan des-
teklenen kurumlar. Okurun ihtiyaçlarını 
karşılayan, satıyor/satmıyor diye kitapları 
sınıflandırmayan ve kendi edebiyat oku-
runu oluşturan bir yayıncılığa ancak bu 
sayede ulaşılabilir. 

Yapı Kredi Yayınları’nın 1997’de Sabahat-
tin Ali kitapları yayımlamaya başlaması da 
bu bağlamda bir örnek. Pek çok arşiv ça-
lışması, sergi ve araştırma yapıldı. Saba-
hattin Ali gibi bir edebiyatçının Türkiye’de 
okunması, külliyatını yayımlama sorumlu-
luğu, eşi ve kızıyla mektuplaşmalarını ya-
yımlama, yazarı ve yazarın edebiyatını 

anlatmak, satış odaklı bir yolculuk değil-
di. Tüm örnekler Kürk Mantolu Madonna 
kitabı gibi olmaz. Ama böyle bir girişimle 
bir okur yaratıyorsunuz, yazarın bütün 
dünyasını okura sunabiliyorsunuz.

İnat ve arzuyla 
yayıncılık yapmak

SS: “Neden yayımla(ya)mıyoruz ?” soru-
suna pek çok yayıncı maddi koşullardan 
türetilen cevaplar verebilir. Oysa, çeşit-
li dillerde ve türlerde yayıncılık yapmak 
isteyenleri, genç ve yeni yayıncıları des-
tekleyen fonlar da var. Siren Yayınları’nın 
Etgar Keret gibi bir öykücünün eserlerini 
çeviri destek fonlarıyla Türkçe’ye kazan-
dırabilmesi iyi örneklerden biri. Yayımla-
yıp yayımlamama tercihlerini yaparken, 
bu gibi çözümleri de düşünmek gereki-
yor. Her şeye rağmen inat ve arzuyla ya-
yıncılık yapmak gerekiyor.

İS: Sel Yayıncılık’ı kurduğumuz 1990’dan 
bu yana yaptığımız bütün işlerin, tüm 
zorluklara inat bir serüven olduğunu dü-
şünüyorum. Sadece yapma isteğimiz 
vardı, başka bir şeyimiz yoktu. 

ÖKA: Yayımlamama tercihlerinde her şe-
yin satış odaklı olmadığını ve farklı tür-
lerin yayımlanmamasında, hem editör, 
hem akademisyen, hem de bu türlerde 
eser verecek nitelikli insan kaynağı sı-
kıntısı yaşandığını vurgulamamız gerek. 
Örneğin, yakında Fransızca’dan çeviri 
yapacak bir çevirmen ya da bu çeviriyi 
çalışacak editör bulamayacağımızdan 
endişe ediyorum. 

SS: Özetle, yayıncıların kendi sektörlerine 
dönüp bir kez daha bakması, nitelikli iş 
gücü oluşturabilmek adına projeler üret-
meleri gerekiyor. Dergi yayıncılığına sahip 
çıkmak, yeni yazarlar ve yeni editörler ye-
tiştirmek kadar, yeni okur kitlesi yaratabil-
mek de bizim ödevimiz.  :
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Ebru Şenol  
Proje Koordinatörü

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 
Avrupa Birliği Bakanlığı   - Si-
vil Toplum Diyaloğu progra-
mı çerçevesinde başvuru-
sunu yaptığı ve Şubat 2016 
tarihinde başlayan Mesleği-
miz Yayıncılık Projesi bir hi-
be projesidir. Bu projeyle, 
Türkiye’de yayıncılık alanın-
daki mesleklerin tanımlan-
ması ve mesleki standart ve 

yeterliliklerin AB standartlarına uyumlu 
şekilde belirlenmesi amaçlanıyor. 

Proje, Türkiye Yayıncılar Birliği bünyesin-
de oluşturulan altı kişilik bir ekiple yürü-
tülüyor. Ayrıca projenin, AB’ye üye ülkeler-
den seçilmiş olan bir ortağı ve iştirakçileri 
bulunuyor. Proje süresi 15 ay olarak belir-
lenmiş durumda ve hedefimiz, projeyi 
öngördüğümüz şekilde Mayıs 2017’de 
tamamlamak. Çalışmaları, proje başvu-
rusunda ayrıntılı olarak açıkladığımız he-
defler, faaliyetler ve bütçe doğrultusunda 
yürütüyoruz. Yayıncılık sektörümüz için 
çok önemli olduğuna inandığımız Mes-
leğimiz Yayıncılık Projesi’nin öncelikli he-
deflerinden bahsetmek istiyorum. 

Sektörde faaliyet gösterenlerin de göz-
lemlemiş olacağı gibi yayıncılık meslek-
leri ve bu mesleklerin standartları konu-

sunda başvurulabilecek ortak bir bilgi 
kaynağına ulaşmak oldukça zor. Bu stan-
dartların belirlenmemiş olması, kuruluşlar 
ve çalışanlar açısından görevlerin tanım-
lanması konusunda belirsiz ve bazen de 
içinden çıkılması zor durumlar yaratıyor.

Projenin sonunda bu tanımlamaların ya-
pılmasının sektör açısından mesleki ku-
rumsallaşmayı getirmesini arzuluyoruz. 
Tabii bunu yaparken, paydaşlarımızla bir-
likte çalışarak ve görüşlerini alarak, onla-
rın da proje hedeflerinin faydasına inan-
maları ve fikir birliğine varılması bizim için 
çok önemli. 

Bu çalışmalarda sektör olarak bu tanım-
ları yapmış ve mesleki kurumsallaşmayı 
sağlamış olan Avrupa ülkelerinden des-
tek almak, projenin temel unsurlarından 
biri. Bu işbirlikleri, sektörlerin de birbiriy-
le yakınlaşmasının, uluslararası yatırım 
ve istihdam olanaklarının da önünü aça-
bilecek.
 

Yurtiçi ve yurtdışı 
faaliyetler

Peki, bu hedeflere ulaşmak için hangi 
faaliyetler planlandı? Projemiz, faaliyet-
ler açısından da çok önemli organizas-
yonlara imzasını atmış bulunuyor. Gerek 
ortağımız Birleşik Krallık Yayıncılar Birli-
ği’nin desteğiyle İngiltere’de yaptığımız 
toplantı ve çalışmalar, gerekse iştirakle-
rimiz olan Media Campus Frankfurt’un 

Mesleğimiz Yayıncılık Projesi

Türkiye Yayıncılar Birliği, Mesleğimiz Yayıncılık Projesi kapsamında, yayıncılığın 
mesleki standartlarını ve yeterliliklerini, Avrupa Birliği kıstaslarına uyumlu bir 
biçimde ve sektörün paydaşlarının katılımıyla hazırlamayı amaçlıyor. Proje 
Koordinatörü Ebru Şenol ve Proje Sektörel Uzmanı Sevengül Sönmez,  
planlanan faaliyetleri, projenin önemini, işbirliklerini ve Mayıs 2017’ye  
kadar devam edecek süreci, Keçi okurları için özetlediler.

Sürdürülebilir bir proje
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desteğiyle Almanya’da gerçekleştirdi-
ğimiz görüşmeler ve Fransız Yayıncılar 
Birliği’ne planladığımız ziyaret, yayıncılık 
sektörü ileri düzeyde gelişmiş olan bu 
ülkelerden iyi örneklerin alınması açısın-
dan çok önemli. 

Bunların yanı sıra yurtiçinde yaptığı-
mız ve yapacağımız faaliyetleri de çok 
önemsiyoruz. Ekim ayında düzenledi-
ğimiz çalıştay, sektörde uzman yaklaşık 
60 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sektör-
de çok farklı görevler yapan uzmanların 
çalıştayımıza gösterdiği ilgi, katılım ve 
destek, belki de bir ilk olması açısından 
da bizim için çok değerliydi. Önümüzde-
ki günlerde çalıştay çalışmalarının daha 
ayrıntılı ele alınması için küçük gruplarla 
toplantılar yapacağız. Hem çalıştay, hem 
de çalışma gruplarının içeriği, proje so-
nunda hazırlayacağımız el kitabının te-
mellerini oluşturacak. 

Bütün bu faaliyetlerin sonunda en önem-
li hedefimiz, projenin bitiminde yayın-
cılık sektörünün bilgisine sunacağımız, 
meslek tanımlarının yer alacağı el kita-
bının hazırlanması. Bu dokümanın gerek 
sektör çalışanları ve kurumları, gerekse 
sektörde yer almak isteyen kişilerin her 
zaman başvuracağı faydalı bir kaynak 
olmasını istiyoruz. 

Proje süreci devam ederken, Mesleki Ye-
terlilik Kurumu ile de yapacağımız çalış-
malardan söz etmek gerekir. Türkiye’de 
sektörel özgün mesleklerin tanımlandığı, 
standart ve yeterliliklerin belirlendiği ve 
resmi gazetede yayınlanarak kabul edil-
diği süreçte de yer alıyoruz. Bu doğrultu-
da kitap editörü ve lektör mesleklerini de 
benzer süreçten geçiriyor olacağız. Pro-
jenin sürdürülebilir olması da, hepimizin 
emeğinin devamı açısından bizim gele-
cek hedeflerimizden biri. Bu konuda da 
öncelikle eğitim konusunun çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. 

Sevengül Sönmez
Proje Sektörel Uzmanı

Yıllardır yayıncılık sektörünün 
farklı alanlarında çalışan biri 
olarak eksikliğini en çok his-
settiğim şey, meslek içi bil-
gilendirme ve eğitim. Bunu 
bir yanıyla usta-çırak ilişki-
sinin kopmuş olmasına da-
yandırıyorum, bir yanıyla da 
her yayınevinin kendi için bil-
gi üretip sektörün bütünüy-
le paylaşmamasına bağlıyo-
rum. Eskiden bir yayınevinde 
çalışmaya başladığınızda si-
zi bu alanda eğitecek usta editörler, usta 
tasarımcılar vardı. Yeni başlayanların da 
öğrenmeye sabrı. 

Öte yandan, başta Almanya olmak üze-
re Avrupa ülkelerindeki yayıncılık sektö-
rüne baktığımızda, eğitim olanaklarının 
çokluğu karşısında şaşırmamak olanak-
sız. Hemen pek çok ülkede lisans düze-
yinden başlayarak lisansüstü ve doktora 
düzeyinde yayıncılık eğitimleri veriliyor. 
Almanya’da Mainz Üniversitesi, Stutgart 
Üniversitesi aklıma ilk gelenler; İngilte-
re’de Kingston Üniversitesi, Oxford Üni-
versitesi vb. pek çok üniversitede içerik 
üretiminden başlayarak, pazarlama-satış 
alanlarını da kapsayan uzun eğitim prog-
ramları var. İtalya da kendi yayıncılar bir-
liğinin eğitimleriyle sektörün ihtiyaçlarını 
gidermeye çalışıyor. 

Yakın zamana kadar Türkiye’de bu alan-
da önemli bir boşluk vardı. Türkiye Ya-
yıncılar Birliği ile Bilgi Üniversitesi’nin 
düzenlediği Yayıncılık Sertifika Program-
ları ve Marmara Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi’nde başlayan Yayıncılık Yüksek 
Lisans programı ve kimi özel girişimler-
le açılan atölyeler bu ihtiyacı karşılama-
ya çalışıyor. 

Meslek içi eğitim projesi
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Ortak dil, tanımlar  
ve standartlar

Bilgi Üniversitesi’nde yaptığımız prog-
ramda şimdiye kadar karşımıza çıkan 
en önemli sorular, meslek tanımlarına 
yönelik oldu. Hem sektöre girmek iste-
yenler, hem de yaptıkları işi iyileştirmek 
için çaba harcayanlar, neyi, ne kadar 
yapmaları gerektiğini sordular. Bu so-
ruların yanıtını “bana göre” ve “yayınev-

lerine göre” diye yanıtlarken tanımlara, 
standartlara ne kadar çok ihtiyacımız 
olduğunu da anladım. Üstelik, tanımla-
maların sadece işin ne kadarını yapaca-
ğımızı değil, yaptığımız işin nasıl değer-
lendirileceğini de bilmek açısından yol 
gösterici olacağını daha çok kavradım.

Mesleğimiz Yayıncılık Projesi bu süreçte 
dahil olduğum ve sektörümüz için çok 
gerekli olduğuna inandığım bir proje. 
Proje, bir yerden başlamak, sektör çalı-
şanlarını bir araya getirmek, soru ve so-
runlar üzerinde konuşmak için oldukça 
önemli bir adım. Bahsettiğim eğitim ih-
tiyacının karşılanabilmesi için, ortak bir 
dil kurmak, tanımlar ve standartlar üze-
rinden hareket etmek gerekiyor. 

Projemizin öncelikli hedefi, bu ortak di-
li kurmak. Sonrasında ortaya çıkan ta-
nımlar ve standartlar üzerinden yayıncı-

lık eğitimlerinin neler olması gerektiğini, 
nasıl yapacağımızı da konuşmaya baş-
layabileceğiz. 

Bir kıvılcım, bir anahtar,  
bir başlangıç... 

Yine Almanya başta olmak üzere pek 
çok ülkede yayıncılık konusunda yazıl-
mış çok sayıda kitap var; Türkiye bu ko-
nuda hayli eksik. Geçtiğimiz 10 yıl içinde 

bazı dergiler, editörlük ve yayıncılık ko-
nusunda dosyalar hazırladı, çok önemli 
yazılar yazıldı; ancak yayıncılıkla ilgili ki-
taplar maalesef hâlâ üretilmedi. 

Proje çalışmamız sırasında yabancı dil-
lerdeki pek çok kitaba ulaştık. Önemli 
bir literatür taraması yaptık. Bu kitapların 
çevrilmesinin ya da benzerlerinin yazıl-
ması için de projemizin bir kıvılcım ola-
cağını düşünüyorum. 

Projenin sonunda ortaya çıkacak el kita-
bı, üzerinde çalışmaya ve tartışmaya de-
vam edeceğimiz (devam etmek istedi-
ğimiz) pek çok konu için anahtar olacak. 
El kitabının yayıncılık konusunda başka 
projelerle sürdürülebilecek çalışmalar 
için bir başlangıç noktası olacağını dü-
şünüyorum. El kitabının eğitimler için bir 
materyal olacağını da eklemeyi unutma-
malı.  :

meslegimizyayincilik.com         /MeslegimizYayincilik        /meslegimyayin
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Yazarlar, çevirmenler, tasarımcılar ve ya-
yıncılar olarak çok zorlu ve yoğun bir dö-
nemden geçiyoruz. OHAL (Olağanüstü 
Hal) koşullarının yarattığı hava, tüm ülke-
de olduğu gibi, yayın dünyasının emek-
çileri için de farklı ve başka bir etki ya-
ratıyor. 

OHAL’in ikinci Kanun Hükmünde Karar-
namesi ile birlikte, 29 yayınevi kapatıldı. 
Elbette, bu darbenin maddi ve manevi 
destekçileri olmuştur, belki de bu yayı-
nevleri töhmet altındadır. Bir şirketin yö-
neticileri suç işleyebilir, ama şirket suç 
işlemez. Suçun şahsiliği ilkesi, hukukun 
temel kavramlarındandır. Sadece yayı-
nevleri değil, gazeteler, televizyon ka-
nalları, radyolar kapatıldı ve kapatmalar 
devam ediyor. Sadece darbeyi destek-
leyenler değil, muhalif konumda olan 
herkes kararnamelerden nasipleniyor. 

Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın isimle-
rinde simgeleşti ama, yazdıkları, yayınla-

dıkları, çevirdikleri, yayın danışmanlıkları 
nedeniyle 100’den fazla yazar, gazeteci, 
tutuklandı. Birçoğu yazarımız, çevirmeni-
miz olan binlerce akademisyen, eğitimci 
işlerinden atıldı ya da haklarında davalar 
açıldı. Bu ortamda nasıl yayıncılık yapa-
biliriz ki ? Siyasi ortam, yayıncılık ortamını 
doğrudan etkiliyor. Bu etki, gündelik ha-
yatın dışında da pratikte de çalışmaları-
mızda da sürüyor. Dolayısıyla, yayıncılı-
ğımızın 2016 başlıkları dediğimiz zaman, 
gündemin birinci konusu, yayınlama öz-
gürlüğü oluyor. 

Eğitim kitaplarının 
egemenliği

Bu durumun, yayıncılık sektörü rakam-
larını nasıl etkilediğine bakalım: Okurun 
gündeme yoğunlaşmasının, kitaptan 
uzaklaşmasına ya da kitapla ilgisini kes-
mesine yol açacağı tahmin edilse de pek 
de öyle olmadı. Bandrol verileri; 2015 yı-
lında 384 milyon adet kitap üretildiğini, 

Yayıncılığımızın  
2016 başlıkları  

Metin Celâl Zeynioğlu 
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı, yayıncı,  

eleştirmen, şair Metin Celâl Zeynioğlu,  

yayıncılığımızın bugününü belirleyen önemli  

güncel başlıkların yanı sıra ekonomik, teknolojik  

ve yasal gelişmeleri değerlendirdi.

6. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2016
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bunun %54’ünün “eğitim” başlığı altında, 
ders kitabı olduğunu gösteriyor. Dünya-
daki yayıncılık verilerine bakıldığında da 
eğitim kitaplarının bu büyüklükte olduğu-
nu görüyoruz. Ancak Türkiye’de küçük 
olan ve hep öyle kalan “yetişkin kurgu” 
kitaplarıyla her ne kadar geliştiğini dü-
şünsek de “çocuk ve gençlik” kitapları. 

2016 verileriyse, ilk 10 ayın üretim tablo-
sunda “eğitim” kitaplarının %58’e yüksel-
diğine işaret ediyor. Eylül ayına kadar 
ders kitaplarının üretildiğini ve Ekim  -  Ka-
sım aylarından itibaren “kültür” kitapları-
nın da üretilmeye başlandığını göz önün-
de bulundurursak, 2015’e göre büyük bir 
fark görünmüyor. 

Yayınlama özgürlüğündeki güç koşullara 
rağmen, yayıncılığımızdaki üretim sürekli 
artıyor. 2011 yılında 289 milyon kitap için 
bandrol alındığı gözlenirken, 2015’te bu 
rakam 384 milyon adet kitaba vardı. Bu 
durumda, Türkiye’deki yayıncılık sektö-

rü dünyada 11. konuma geliyor. Alman-
ya’nın 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fu-
arı’na konukluğu için yaptığım araştırma 
şunu gösteriyor: Almanya, 2015 yılında 
77 bin yeni başlık üreten, dünyanın 3. 

büyük yayıncılık endüstrisi konumunda. 
Türkiye’de ise aynı yıl 56 bin yeni başlık 
üretildi. Rakamlar çok da geride olmadı-
ğımızı gösteriyor. 2016 ISBN (başlık sa-
yısı) verilerinde de, %10’luk bir büyüme 
kaydedeceğimizi tahmin ediyorum.

“  Yayıncı ” devlet

Ancak bizdeki sıkıntı çok başka. Alman-
ya’daki ürün çeşitliliği, eğitim yayıncılı- 
ğı temelinde gelişse de, bizde devlet, 
eğitim yayıncılığını kontrol eden, yöne-
ten, kitapları satır satır yazan ve yazdı-
ran, noktasına virgülüne kadar kontrol 
eden, özetle %40’ını kendisi üreten du-
rumda. Dolayısıyla, eğitim yayıncılığında 
biriken sermaye ve deneyim, kültür ya-
yıncılığına, özellikle de çocuk ve genç-
lik kitaplarına aktarılamıyor. 

Yayıncılığımızın 2016 yılında 29 yayıne-
vinin kapatılmasıyla yetinilmedi, onların 
ürettiği bütün ders kitapları da imha edil-

di. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 
halk kütüphanelerinde bu yayınevlerinin 
ürettiği tüm kitaplar raflardan indirildi, 
imha edildi gibi söylentiler de var. Okul 
ve sınıf kütüphanelerinde de durum ay-

Kaynak: Yayımcı  
Meslek Birlikleri  
Federasyonu 
(YAYFED)

2015-2016 Bandrol Verileri

SEGMENTLER 2015 2016   (Ocak - Ekim)
Adet % Adet %

EĞİTİM 206.020.366 54    203.394.067 58  

KÜLTÜR 166.003.534 43    139.183.053 39  

Yetişkin Kurgu Dışı 63.927.760 17  53.062.745 15  

Yetişkin Kurgu  19.063.842 5  16.554.321 5  

Çocuk ve Gençlik 30.292.818 8  26.373.920 7  

İnanç 52.719.114 14  43.192.067 12  

AKADEMİK 5.218.990 1  4.309.137 1  

İTHAL EDİLEN 6.811.473 2  5.534.913 2  

TOPLAM 384.054.363 352.421.170
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nı. Bu operasyonlar, doğal olarak kita-
bevlerini de etkiledi. 

Bunların dışında, önceki Başbakan Ah-
met Davutoğlu ile Kültür ve Turizm Baka-
nı Mahir Ünal, bir kültür paketi açıklamış-
lardı. “Kültür politikası yoktur,” denilen 
Türkiye açısından oldukça ilginçti, teş-
vikler de vardı. Şirketlerde yöneticiler de-
ğiştiğinde, projeler hemen kadük olur; 
maalesef devlette de öyle. Başbakan ve 
Bakan’ın görevinin sonlanması, bu pa-
ketin de rafa kaldırılmasına neden oldu. 

Üretilen kitap 
ne kadar okunuyor  ?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) 
da gündemimizdeki konulardan. Sırf ya-
yıncılar için değil, tüm kültür dünyası açı-
sından önemli bir konu. Özellikle e - kitap 
teknolojisiyle birlikte, dijital ortamda kor-
sanlık, hak ihlalleri, bilinçsiz çoğaltma-
lar çığ gibi büyüyor. Yaklaşık dört yıldır, 
yayıncılık sektörü temsilcileri olarak ba-
kanlıkla kanun tasarısı üzerinde çalıştık, 
yasa iki kez yenilendi. Ama halen görü-
yoruz ki, dijital ortamda hak ihlalleri gi-
derek artıyor. 

Üretilen kitapların sayısı incelendiğinde, 
geçen yıl kişi başına yedi kitap düşmüş. 
Bu noktada haklı bir eleştiri var: Kitaplar 
üretiliyor, ama acaba okunuyor mu  ? Ne 
kadarı satın alınıyor   ? Sektörel veri değer-
lendirmesi yapmak için, araştırma firma-
sı Nielsen ile çalışmalarımız sürüyor. Bir 
yanda okur bazında; hangi kitabın, kaç 
adet satıldığını ölçebilmeyi; diğer yan-
da, kitabevlerine konulan bilgisayarlar 
vasıtasıyla, hangi kitabın, hangi kitap-
çıda, kaç adet bulunduğunu anlık, haf-
talık ve aylık verilerle takip edebilmeyi 
amaçlıyoruz. 

2016 yılında yapılan çalışmalardan biri 
de Türkiye Kitabevi Envanteri oldu. Tür-
kiye’nin neresinde, kaç kitapçı olduğu-
nu, adresini, iletişim bilgilerini ve daha 
pek çok gerekli bilgiyi çıkardık. Portal 
üzerinden üyelerimizin kullanımına su-
nuyoruz. 

Mesleğimiz Yayıncılık

Şimdi yeni bir Avrupa Birliği projesi yü-
rütüyoruz. 1- 2 Ekim 2016’da “Mesleği-
miz Yayıncılık Projesi” kapsamında ya-
yıncı dostlarımız Şile’de bir araya geldiler 
ve çalıştılar. Bir yayınevinin örgüt şeması 
ne olmalı, yayınevlerinde kimler çalışa-
bilir, yayıncılığın meslekleri nelerdir? Bu 
soruların cevaplarını bulmaya ve tek tek 
tanımlamaya çalışıyoruz. 

Proje sonunda, hem yayınevlerinin ideal 
yayın şemasını çıkarmış olacağız, hem 
de Mesleki Yeterlilik Kurumu’yla birlik-
te, mesleki tanımlamaların resmiyet ka-
zanmasını sağlayacağız. Böylece, res-
mi yayıncılık sertifikası verilebilecek ve 
işe alımlarda sertifika sorulabilecek. 
Sertifika sahibi birinin de Avrupa Birli-
ği ülkelerindeki iş arayışında geçerli bir 
belgesi olacak. Projenin aşamalarını 
meslegimizyayincilik.com’dan takip et-
mek mümkün.  :
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Bu yıl 19 - 23 Ekim tarihlerinde gerçekle-
şen 68. Frankfurt Kitap Fuarı’nın atmosfe-
rini belirleyen ana temalar, Kültürel Kimlik, 
Fikri Mülkiyet ve İfade Özgürlüğü oldu. 
2016 onur konuğu Flandre ve Hollanda 
olan fuar, kültürel kimliğimizi nelerin belir-
lediği ve ülkeler arasındaki sınırları aşan 
bir aidiyet ve paylaşım anlayışının nasıl 
oluşturulabileceğine dair tartışmalara 
sahne oldu. Öte yandan, Frankfurt’ta bir 
araya gelen kitap ve medya endüstrisinin 
en çok tartıştığı konu, gelecekte fikri mül-
kiyet haklarının nasıl belirleneceğiydi.

Türkiye’de hapse atılan yazar 
ve gazeteciler, Suriyeli göç-
men krizi, Brexit ve yaklaşan 
ABD başkanlık seçimleri gi-
bi, dünyanın dört bir yanında 
süregelen sosyal gerilimleri 
yansıtan tartışmaların oda-
ğındaysa, ifade özgürlüğü-
nün koşulsuz olarak savunul-
ması vardı. Alman Yayıncılar 
ve Kitap Dağıtımcıları Birli-

ği Başkanı Heinrich Riethmüller, kitap 
ve yayıncılık endüstrisinin bugüne dek 
hiç olmadığı kadar yoğun bir biçimde 
düşünce özgürlüğü sınırlamalarıyla uğ-
raştığını belirterek, kitap fuarından tüm 
dünyaya özgürlük ve demokrasi çağrı-
sı yaptı. 

Kitap ve yayıncılık endüstrisinin en bü-
yük buluşma noktası olan Frankfurt Ki-

tap Fuarı’na katılan ve aralarında Caro-
lin Emcke, Cees Nooteboom, Elif Şafak, 
Lamya Kaddor, Nujeen Mustafa, Jarett 
Kobek, Can Dündar, Herfried Münkler, 
David Hockney, Jeff Jarvis, Martin Schulz, 
Manuel Valls gibi isimlerin bulunduğu sa-
yısız yazar, sanatçı ve politikacı da ben-
zer mesajlar verdiler.

Türkiye fuara bu yıl da, Salon 5.0’daki 
ulusal stantla ve Salon 3.0’daki çocuk ve 
gençlik kitapları standıyla katıldı. Geçen 
yıllara kıyasla daha resmi bir temsil alanı 
olarak kurgulanmış olan ulusal standda, 
bu yıl yayınevleri bazında temsil ve kitap 
sergilemesi olmaması standın genel al-
gısını olumsuz yönde etkiledi. 

Fuar içinde fuar
 
Bu yıl fuarın ilgi çeken yeniliklerinden bi-
ri, yaklaşık 2.000 m² sergileme alanı üze-
rine kurulan ARTS+ dijital kültürel içerik 
fuarıydı. Bu beş günlük “fuar içinde fuar” 
ve uluslararası konferans, henüz ilk yılında 
aralarında Google Cultural Institute, Sky 
Arts, Taschen Verlag, the Van Gogh Mu-
seum, Kodak PixPro, Steinway ve Euro-
peana gibi önemli kuruluşların bulunduğu 
51 katılımcının yanı sıra birçok yeni giri-
şimin yaratıcı dijital içerik fikirlerini sun-
dukları bir platform oldu. 
 
ARTS+ ziyaretçileri sanal gerçeklik ve 
3D sanatı deneyimleyerek, dijital plat-

Dünya Fuarlarında

Ait olmak ve paylaşmak üzerine
Banu Ünal

Dünyanın en önemli kitap fuarlarından biri olan 68. Frankfurt Kitap Fuarı, 
dünya yayıncılığının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yayıncı Banu Ünal, bu 
buluşmadaki gözlemlerini ve önemli ayrıntıları Keçi okurları için özetledi.
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formlarla ilgili bilgi sahibi oldular. Beş 
gün boyunca 16 ülkeden 150 konuşma-
cının katıldığı seminer, atölye ve labora-
tuvar çalışmaları, ziyaretçilerden büyük 
ilgi gördü. Beş gün boyunca, müzeler-
de sanal ve zenginleştirilmiş içerik kul-
lanımından dijital sanat pazarında telif 
haklarına uzanan geniş bir yelpazede 
tartışılan konuların çeşitliliği, gelecekte, 
dijitalde kültürel içerik alanında karşıla-
şacağımız zorlukları ve fırsatları gözler 
önüne serdi. 

Bu yılın ilklerinden biri de, “Kitap Gece-
si-Booknight ” etkinliği idi. Frankfurt mer-
kez istasyonu çevresinde yer alan sekiz 
kulüp, bar ve lokantada müşterilere özel 
okuma performanslarının yanı sıra, gele-
neksel Flaman yemekleri sunuldu. 

20 Ekim’de gerçekleştirilen “Bir Kitap Bir 
Film Bir Oyundur” adlı yayıncılık, film ve 
oyun endüstrisi buluşmasında, Hollan-
dalı yazar Dimitri Verhulst, “Tek yapma-
nız gereken, kendinize yeterince kötü bir 
yönetmen bulmak; o zaman herkes ki-
tabınızın çok daha iyi olduğunu söyle-
yecektir,” cümlesiyle, kitapları filme çe-
kilmek istenen yazarların içine düştüğü 
büyük çelişkiyi gözler önüne sererken, 
kendisini dinleyenleri de gülümsetti. Bu-
luşmanın odak konusu, türler arası uyar-
lamaydı. 17 farklı ülkeden 180 ajans, telif 
yöneticisi, yayıncı ve oyun uzmanı, izle-
dikleri sunumlar, paneller ve vaka çalış-
malarında, yeni iş olanakları, uyarlama 
sürecinin gizli tuzakları ve başarı faktör-
leri üzerinde tartıştılar.

2016’nın ödülleri 

Bu yıl Frankfurt Kitap Fuarı tarafından ve-
rilen “En İyi Uluslararası Edebiyat Uyarla-
ması Film” ödülünü ise, Austin Wright’in 
Tony & Susan kitabından uyarlanan kor-
ku filmi “Nocturnal Animals” ile Amerikalı 
yönetmen Tom Ford kazandı. Bu yıl ay-

rıca, “Çocuk ve Genç Yetişkin Filmleri” 
dalında da ilk kez ödül verildi. Gilles Pa-
ris’in Autobiographie d’une Courgette 
adlı gençlik romanından Claude Barras 
tarafından sinemaya uyarlanan “Ma Vie 
De Courgette” (My Life As a Courgette) 
bu ilk ödülü alan film oldu.

Geçtiğimiz yıl anons edilen  
Küresel İllüstrasyon Ödü-
lü’nün ilk sahipleri de, bu 
yıl fuarda ödüllerini aldılar. 
Beş farklı kategoride iki 
mükemmeliyet ödülü ile bir 
altın ödüle değer görülen 
isimler şunlar oldu: Kapak 
tasarımı dalında, Jui-Che 
Wu (Taipai, Çin) ve Britta 
Teckentrup (Almanya), Altın 
Ödül Jacques Maes ve Li-
se Braekers (Belçika); bi-
limsel illüstrasyon dalında, 
Jonas Lauströer (Almanya) 
ve Annabelle Buxton (Fran-
sa), Altın Ödül Kunal Kundu 
(Hindistan); çocuk kitapları 
illüstrasyonu dalında, Kat-
harina Grossmann-Hensel 
(Almanya) ve JooHee Yoon 
(ABD), Altın Ödül Tobias Krejtschi (Al-
manya); editöryal illüstrasyon dalında, 
Caroline Gamon (Fransa) ve Xuan Zhang 
(Çin), Altın Ödül Véronique Joffer (Fransa); 
tematik illüstrasyon dalında, Pascale 
Moutte-Baur (Belçika) ve Mareike Engel-
ke (Almanya), Altın Ödül Tobias Krejtschi 
(Almanya).

Yalnızca profesyonel ziyaretçilere ayrılan 
hafta içi günlerde, fuarı geçen yıla göre 
%1.3 artışla toplam 142.300 kişi ziyaret 
etti. Cumartesi ve pazar günleri halka da 
açık olan fuar, bu yılı toplam 277.000 zi-
yaretçiyle kapattı. Önümüzdeki yıl 11-15 
Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 
olan 69. Frankfurt Kitap Fuarı’nın onur 
konuğu Fransa olacak.  :
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Dijital medya nedir, neye hizmet ediyor   ? 
Nasıl bir ekosistem yarattı ? Bugünün ko-
şullarında neleri mümkün kılıyor  ? İnter-
netin geçmişinden buraya nasıl geldik  ? 
Yakın gelecekteki teknoloji, bizi nereye 
evirecek  ? Sosyal medyadan neler bek-
lemeliyiz   ?

İnsanlar, ilk ortaya çıktığında internete, 
önce büyük bir heyecan ve romantizm-
le, sonra da özgürlük ve demokratikleş-
me rüzgârıyla akın etmişti. Ancak, her 
mecranın başına gelen, internetin de ba-
şına geldi. Zaman geçtikçe, internet de 
ana akım bir medya haline dönüşmeye 
başladı. Hatta, bugün sosyal medyaya 
bakıldığında, temelde ana akım medya-
nın güdümündeki içeriğin yer aldığını ve 
büyük yayın kuruluşlarının içerik sağla-
yıcı olarak kullandığı platformlara dö-
nüştüğünü görebiliriz.

1996’da başlayan ve 2010’lara kadar sü-
ren, “romantik dönem” olarak adlandırdı-

ğım bir süreç vardı. 2010’dan itibaren bu 
romantik dönem sona erdi. Facebook, 
Google ve Twitter gibi birçok platform fi-
nans-kapitale kapılarını açtı ve böylece, 
içerik değil, içeriğe yatırım yapanın ön 
planda olduğu bir yapı ortaya çıktı. 

Bu noktaya gelişimizin bir nedeni de, 50 
yılda bir gerçekleşen teknolojik devrim-
ler yerine, hayatımıza yeni bir şeylerin 
beş altı yılda bir girivermesi. Örneğin, 
bundan 10  -15 yıl önce Facebook ya da 
Twitter yoktu, oysa artık pek çok şey var. 
Ama asıl değişim, bu teknolojilere yatırım 
yapılmasıyla başladı. 

Teknolojiye doğan 
dijital yerliler

Özellikle akademide, internetle birlikte 
yaşadığımız bu devrim, “sosyal bir çağ” 
olarak adlandırılıyor. Evet sosyal, ama bir 
tezat da var ortada. Eskiden birey, var  
olduğu ortam olan kırsalda ve doğada 

Dijitalde geleceğe 
dönüş: Nesnelerin  

interneti  ! 
Yiğit Kalafatoğlu 

Yeni medya ve iletişim stratejisti Yiğit Kalafatoğlu, 

bireyin dijital mecraları ve teknolojileri kullanımına ilişkin 

yolculuğunu ve yayıncılık sektörünün bu yolculuğa  

nasıl katılabileceğine illişkin öngörülerini paylaştı.

6. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2016
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daha geniş bir alana dokunabiliyorken, 
kırsaldan kente göçle ve sanayi toplu-
munun oluşmasıyla birlikte daha dar bir 
yapıda, ailede ve apartmanlarda var ol-
maya başladı. Bu endüstri düzeni, metro-
polde büyüyen, kendi kendine de yetebi-
leceğini düşünen ve ekranlar aracılığıyla 
sosyalleşmeyi yeterli bulan bireyler isti-
yor. Dahası, bu bireyler yeni tüketici ola-
rak sunuluyor. Bu tüketici modeli, 2000 
sonrasında teknolojiye doğan ve “dijital 
yerli” dediğimiz bireylerdir. 

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat 
vb. platformlara yalnızca birer internet si-
tesi ya da dijital yerli çocukların girip çık-
tığı sosyal ağlar olarak bakmak yanıltabi-
lir. Her sosyal ağın kendine özgü yaşam 
biçimi, alışkanlıkları ve değerleri var; birin-
de gösterdiğiniz davranış, diğerine ben-
zeyemez. Bu alanları kullanan markalar 
ve tekil kullanıcılar, bunun farkında olma-
lı, her mecranın kendine özgü normlarına 
hâkim olmalı.

Instagram’da Kürk  
Mantolu Madonna’yı  
okumak !

Sabahattin Ali’nin çok okunan roman-
larından biri olan Kürk Mantolu Madon-
na’ya bakalım: Instagram’da şu anda, 
kitap hakkında 40 binden fazla içerik pay-
laşılmış. Bu kadar fazla içeriğin en temel 
nedeni, sosyal medyanın bir çeşit ken-
dini ifade ediş biçimi olmasıdır. Sosyal 
medya ve yeni medya bireye şunu öğ-
retti: Ne olduğun değil, nasıl gözüktü-
ğün önemli; ne düşündüğün değil, ne-
yi düşündürttüğün önemli. Bir edebiyat 
metnini ya da yazarını okumaktan ba-
ğımsız olarak, onu yorumlayıp payla-
şım yaparak bireyin kendine aidiyet ala-
nı yaratması, ilk bakışta kötü gelebilir. 
Ama bir gencin, Sabahattin Ali gibi bir 
yazarla bu yolla tanışması sağlanıyorsa, 
kafasında yeni kapılar açılabiliyorsa, ya-

yıncılık sektörü de yazara ve esere yap-
tığı yatırımın uzun vadede geri dönüşü-
nü alabilir. 

Gençler, gerçekten  
sosyal medyada mı  ? 

Gençler, sosyal medyada değiller aslın-
da. Artık Facebook ve Twitter’dan kaçı-
yorlar. Çünkü, hepimizin çocukluğunda 
yaptığı gibi, anne ve babanın bulunduğu 
yerde olmak istemiyorlar. Bir genç, aile-
si ya da tanıdıklarının da içinde olduğu 
40 milyon Facebook kullanıcısı içinde 
değil; “odasına kapanıp” arkadaşlarıyla 
konuşmak istiyor. Bunun için de dünya-
da en çok büyüyen ağları, “derin sosyal 
medya” olarak adlandırılan Messenger 
ve WhatsApp gibi birebir mesajlaşma 
platformlarını kullanıyor. 

Derin sosyal medya platform-
ları, daha az takip edilebilen, 
marka ve kurumların içeride ne 
olup bittiğini bilmediği, ama 
gerçekten üretimin ve önem-
li içeriğin paylaşıldığı alanlar. 
Medya devleri artık bu alan-
lara yatırım yapmaya başladı. 
CNN gibi ekonomisini haber 
üzerine oluşturan bir kurum bi-
le insanlara ilgi alanları doğrultusunda, 
kişiselleştirilmiş mesajlar göndererek 
haberi ulaştırmayı hedefliyor. 

Bir diğer yanılgı da, sosyal medyanın ço-
luk çocuk işi olduğu görüşü. Son üç yı-
lın verilerinde, sosyal medyada en faz-
la büyüme gösteren demografinin 45 
yaş üstü kullanıcılar olduğu görülüyor. 
Türkiye’de, özellikle 2013’teki Gezi Par-
kı olayları sonrasında, bu yaş grubu-
nun haberin kaynağına, yani Twitter ve 
Facebook’a eğilimi artmıştı. Toplumsal 
olayların yükselmesi ve teknoloji kulla-
nımının giderek basitleşmesiyle bu ar-
tış devam etti.
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Bir zamanlar, “piyasaya ne çıkarsam sa-
tar” diyen pazarlama felsefesi, “tüketiciyi, 
okuru tanırsam, istediğini ulaştırmak için 
kolaylık sağlarım”a dönüşmüştü. Bu- 
gün yeni kuşak, daha değer odaklı, çev-
resini ve dünyayı önemseyen, teknoloji-
den yararlanırken insancıl değerleri de 
ön planda tutan ve işbirliğine açık oldu-
ğunu ifade eden marka ve kurumlara sı-
cak bakıyor. Bu nedenle, sosyal medya-
dan korkmadan, ona doğru yaklaşmak, 
uzlaşmak ve oradaki potansiyelin nasıl 
kullanılacağına kafa yormak gerekiyor. 

Nesnelerin interneti  ! 

Buradan hareketle, sosyal medyanın al-
goritmalarını ölçen, anlayan, bu ortam-
ları istediği gibi kullanabilecek şekilde 
uzmanlık geliştiren şirketler ortaya çık-
tı. Dijital pazarlama ve reklam ajansları 
da bu noktada devreye giriyor. Sosyal 
medyaya yaklaşmak, buralardaki bilgi-
den ve teknolojik yaklaşımdan faydalan-
mak isteyen her iş kolu gibi, yayıncılık 
sektörü de uzmanlarla çalışmalı.

Tüm gelişmelere rağmen, dijital dünyada 
hâlâ en önemli şey, içerik. İçeriği de ya-
yıncılar kadar iyi kimse üretemez. Özel-
likle, konu edebiyat ya da kültür sanatsa, 
hiçbir reklam ya da halkla ilişkiler ajansı, 
yayıncılar kadar içeriğe hâkim olamaz. 
Ajanslar ise içeriğin, hangi formatta, za-
manda ve koşulda ilgili kişiye ulaşma-
sı gerektiği konusunda yol gösterebilir. 

Başlarken sözünü ettiğim 10 yıl önceki 
romantik dönemde şirketler insanlardan 
daha güçlüydü. Sosyal medyanın geli-
şiyle, insanlar şirketlerden daha güçlü 
hale geldi. Önümüzdeki gelecekte ise 
“nesnelerin interneti” var. İnternet, elekt-
rik gibi temel ve yaşamsal bir şeye dö-
nüşürken, hemen her eşya 7/ 24 interne-
te bağlı olacak ve nesneler birbiriyle bilgi 
paylaşacak. Paylaşıma sokulan bilginin 
ve verinin peşine düşen firmalar, artık ya-
pay zekâ üretimine ve bu yapay zekânın 
edebiyat ya da sanat ürünü üretip ürete-
meyeceğine kafa yoruyor. 

Makinelerin bilgiyi işleyip üretebildiği bir 
dünyada, entelektüel birikimi olan ya-
yıncılık gibi bir sektörün, ortadaki bilgiyi 
yarar amaçlı kullanabileceği bir potansi-
yel var. İnsanlar bir araya gelip, birbir-
leriyle konuşarak bilgiyi nasıl faydaya 
dönüştüreceklerini bulmak zorundalar. 

Doğru kişiye, doğru zamanda, doğru şe-
yi ulaştırmak önemli. Instagram sayfasın-
da, Kürk Mantolu Madonna içeriği payla-
şan gence ulaşmak gibi, başka birçok 
okura ulaşmak, hatta iyi edebiyatı sun-
mak, yeni ufuklara doğru zamanda, doğ-
ru biçimde ve doğru okumayla yelken 
açmasını sağlamak mümkün. 

“Z Kuşağı” olarak adlandırılan yeni nesil 
çok rasyonel. “Ne olmadan yaşayamaz-
sın?” diye sorulduğunda, kullanırken pa-
ra ödediği Netflix ya da Spotify cevabını 
veriyor. Madem öyle, düzenli ödeme sis-
temiyle kullanılacak bir e  -yayıncılık plat-
formu neden olmasın ? Üstelik bu kuşak, 
reklam izlemeye de karşı değil. Rekla-
mın kendi iyiliği için olduğunun ve önce 
kendine yarar sağladığının farkında. Do-
ğallıkla edebiyat ve sanat ürünleri, böyle 
bir düzen için çok ideal. Dijital mecrala-
rın yayıncıya, okura iyi ve nitelikli edebi-
yatı gösterme fırsatı sunduğunu unutma-
malı.  :

Nesnelerin interneti (The Internet of Things)
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Yarışmamız altıncı kez sonlandı. Bu yıl 
tema “adalet”ti ve mayıs ayındaki son 
katılım tarihine dek, 500’ü aşkın öykü 
ulaştı Günışığı Kitaplığı’na. Devlet okul-
larından ve özel okullardan katılım bir-
birine yakındı. 6 ve 7. sınıfların ilgisi yo-
ğundu; sınava hazırlanan 8. sınıflarsa, 
yazmak için daha az zaman bulmuşlar-
dı. Erzincan, Uşak ve Van yarışmamıza 
ilk kez katılan iller oldu. 

Bu yıl Cemil Kavukçu, Karin Karakaşlı, 
Nazlı Eray, Yusuf Çotuksöken ve Müren 
Beykan’dan oluşan seçici kurul, dört öy-
küyü ödüle değer buldu ve artık derece-
lendirilmeden ödüllendirilecek olan bu 
öykülerin yanı sıra, dikkat çeken yedi iyi 
öyküyü de, Ödüllü Öyküler Kitapçığı’n-
da yayımlanmak üzere seçti. 

“Adalet”, günümüzün en çok tartışılan ko-
nusu. Genç öykücülerimiz, hem çağımı-
zın acıtan olaylarından etkilenmiş, hem 
de hayatın zaten adaletsiz oluşuna takıl-

mış, onu sorgulamış satırlarında. Öykü-
süyle, genel olarak hayatı adaletsiz bu-
lanlar, öğrencilerin yarıya yakınıydı. Bu 
duyguyla öykü kuranların en az otuz ta-
nesi de doğrudan yoksulluğu ele almış-
tı. Sosyal farklılıklar ya da anne baba 
kaybıyla düşülen çaresizlikler de genç 
kalemlerde sıklıkla ifade bulmuştu. Konu-
yu incelikle işleyenlerden biri, Aysu Çam 
olmuş (“Ayna”, Mersin); büyük bir iştahla 
simit yiyen kadının, içinde sadece su-
samlar kalmış torbayı, sokaktaki yoksula 
verivermesini, 4 -5 susamın bile bir aç 
için önemini çok canlı öyküleştirmiş. 

Adaleti suçtan 
sonra aramak

Bu yıl, savaşın ve terörün dehşetini işle-
yen öyküler yabana atılamayacak kadar 
çoktu. Kentlerimizde büyük acılar yaşa-
tan bomba vahşeti de çıktı karşımıza; 
sığınmacıların çektiği acıları ve memle-
ket özlemlerini neredeyse onlarla birlik-

Bu yıl gençler, “Adalet 
yok  !” diye yazdı. 

Müren Beykan 
Zeynep Cemali Öykü Yarışması Proje Başkanı ve  

Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni Müren Beykan,  

2016 yılında ülke genelinde büyük bir katılımla 

gerçekleşen yarışmanın sonuçlarını değerlendiriyor  

ve genç kalemlerin öykülerinden süzülen  

dikkat çekici ayrıntıları paylaşıyor. 

6. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2016

.
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te yaşamışçasına dillendiren öğrenciler 
de vardı. Ege’de yaşanan dramı en gü-
zel anlatanlardan biri, Zehra Bayraktar’dı 
(“Ben Tam Oradayım, O Denizin Kenarın-
da”, İstanbul). Zehra, sığınmacıları uydu-
ruk can yelekleriyle botlara dolduran, ai-
lesini bu kirli parayla geçindiren babaya 
korkunç bir kader biçmiş ve vicdanı, bü-
yük bir güçle işaret etmiş.

Düşündüren bir konu da, sevdiğinin ka-
tiline ceza verildi diye sevinmekti. Suçu, 
işlenmeden önce önlemek yerine, işlen-
dikten sonra cezalandırmak üzerine ku-
rulu sistemi sorgulamayan genç öykücü-
lerin bir kısmı, kahramanına gözyaşları 
içinde, “Adalet yerini buldu!” dedirtmiş. 
Adalet hep suçtan sonra aranmış. Ege-
men hukuk anlayışı, dolaylı olarak eleş-
tirilse de, toplum yararına bir hukuk an-
layışı irdelenmemiş; saf iyiliğin galebe 
çalacağına inanmış gençlerimiz. 

Çocukları yetişkinlerle evlendirmek, aile 
içi şiddet ve taciz gibi toplumsal yaralar 
da öykülerde sıklıkla karşımıza çıktı. İhti-
yaçtan ekmek çalana verilen hapis ceza-
sını, işlemediği cinayetten hapis yatanı, 
tecavüzcüyü öldürene verilen cezayı, şid- 
det uygulayanı doğru ve adil yargılamayı 
öyküleştirmiş gençler. Ancak, adalet me-
kanizmasının suçu önlemedeki önemini 
yeterince bilemeden, masum bir iyimser-
likle yaklaşmışlar konuya. Naz Özdaba-
koğlu (“Yokuş”, İstanbul), Galata’daki es-
nafın hırsızlıkla suçlayıverdiği Sulukuleli 
çocuğu öyle canlı kişileştirmiş, öyküsünü 
“ötekileştirme” üzerine öyle güçlü kurmuş 
ki, ustaların geleneğinde yazacak genç 
bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu dü-
şündürdü.

Haksızlık mı, 
adaletsizlik mi?

Bazı öykülerdeyse, haksızlık ile adalet-
sizlik birbirine karışmış. “Haksızlık bu!” 

ünlemesinin kulağımızı çınlattığı öyküler 
genelde gündelik yaşamımıza mesnetle-
nenler: Anne baba arasında kalan çocuk-
lar, ebeveynlerin çocuklarına farklı fark-
lı davranması, üvey ebeveynle yaşanan 
sorunlar, işsizlikle ağırlaşan çaresizlikler, 
yaşam koşulları, yoksulluğun getirdiği, 
engellinin toplumsal yaşamdaki kâbusları... 
Eray Çakar (“Beyaz Lanet”, İstanbul), bu 
çerçevede kurmuş öyküsünü ve Afrika’da 
albino olarak doğanlar kadar onların ebe-
veynlerinin de uğradığı haksızlığı, deh-
şeti çok iyi duyumsatmış okuruna. 

Adalet konusundan sapmamaya çalışan 
gençler, genellikle mahkeme sahneleri-
ne tutunmuş; yargıç ve avukatları, öy-
külerinin kahramanı olarak kurgulamış. 
Otuzdan fazla öyküde avukatlar doğru-
nun, adaletin sesi olurken, sekiz on öy-
küde yargıçlar açıkça rüşvet alıp suç iş-
leyen karakterler olarak işlenmiş  ! 

Adalet gibi bir konuyu fantas-
tik ya da alegorik öykülerle, ta-
rihsel kurgularla işlemekten, bu 
zordan kaçmamış olan gençlerin 
varlığı da dikkat çekti bu yıl. Ör-
neğin, Elif Naz Ervatan (Bodrum) 
“Adalet’in Fötr Şapkası” adlı öy-
küsünde adaleti, gri takım elbi-
seli bir adam olarak çok dramatik 
bir mahkeme sahnesinde yargıla-
mış. Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda 
yer alan bu öykü, edebiyata ilişkin 
umudumuzu yükselten pek çok 
öyküden biriydi. 

Evet, bu yıl gündelik bir olayı, bir insan-
lık halini öykülemek için çalışmış çok 
sayıda gençle karşılaştık ki, umut ver-
di bizlere. Şair Birhan Keskin, “Buraya 
umutlu günler koydum. Şimdilik uzak 
gibi görünüyor, ama kimbilir, birazdan 
uzanıp dokunursun...” diyor ya, işte biz 
de yarışmamızla umudu çoğaltmayı ha-
yal ediyoruz.  :

ZCEG.6
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Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Türkiye genelinde 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm yurtta 
duyurduğu Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2016 yılında, öyküler “adalet” temasıyla  

yazıldı. Genç öykücüler, ödüllerini yıllık yayıncılık konferansı 6. Zeynep Cemali Edebiyat 
Günü’nün sonunda düzenlenen törenle, edebiyatımızın usta isimlerinin elinden aldılar. 

Dereceye giren ve seçici kurul üyelerinin dikkatini çeken öykülerin derlendiği Zeynep Cemali 
Öykü Yarışması Ödüllü Öyküler Kitapçığı 2016 da yayımlandı. Keçi, “adalet” için yazan  

ödüllü genç öykücülerin ve “adalet” temasına yaklaşımlarına, yorumlarına yer verdi.  

Gençlerden “adalet” öyküleri
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AYSU ÇAM  •  Ayna  •  Mersin  •  8. sınıf öğrencisi 

‘Adalet’ gibi yaşamın her alanında önemli bir konuda nasıl bir öykü yazacağıma dair net bir fik-
rim yoktu. Ama günlük yaşam ve telaş içerisinde yer alan, belki de bazen umursamadığımız in-
sanların bana ilham kaynağı olacağını bilemezdim. Günlük kargaşa ve telaş içinde gözünüze 
yansıyan insan ilişkileri, zihninizdeki boşluktan içeriye girip, kafanızdaki kilidin anahtarı olup, si-
zi başarıya ulaştırabilirmiş.”

“

ERAY ÇAKAR  •  Beyaz Lanet  •  İstanbul  •  8. sınıf öğrencisi 

Hani, Hayvan Çiftliği ’nde yönetimi ele geçirmiş domuzlar, istenmeyen gerçeği fısıldadığında ku-
lağımıza, yüzümüz buruşmuştu ya… Adalet terazisi bozulmuştu da yenisini almaya gücümüz 
yetmemişti. İhtiyaç var artık buruşan yüzümüze kremler sürüp, gücü aydınlığa taşıyacak bizle-
re ve kırılmaz kalemlerimize. Adaletsizliklerin, beyaz siyah herkesin ayrı ayrı adalet acısı çek-
mesinin sonu gelmeli.”

“

NAZ ÖZDABAKOĞLU  •  Yokuş  •  İstanbul  •  7. sınıf öğrencisi 

Konumuzun ‘adalet’ olduğunu öğrendikten sonra, özellikle neyi vurgulamak istediğime karar ver-
dim. Olayların nasıl gelişeceğini, nereye varacağını ben de merak ediyordum doğrusu. Adaletin 
gücüne en çok ihtiyacı olanlardı seçtiğim kahramanlar: Yani çocuklar… Çocukların sesini duyu-
rabileceği, böylesine anlamlı bir yarışmaya dahil olmak bile çok heyecan vericiydi.”

“

ZEHRA BAYRAKTAR  •  Ben Tam Oradayım, O Denizin Kenarında  •  İstanbul  •  8. sınıf öğrencisi 

İnsanoğlu varoldukça hep sorgulandı adalet; hem varlığı hem de kapsamı. Sahi neydi adalet? 
Mülteci dramları dalga dalga haberleri doldururken adalet temasıyla yazabilme fırsatı, bu insan-
lar için adaletin ne olduğu sorusunu uzun uzun düşünmeme yol açtı. Bu insanlar korkunç acılarla 
dramın içinde yaşarken, üç beş kuruş için şu yıkıcı gerçekliğin bir parçası olmaktan çekinmeyen 
adamın başına gelenleri yazdım ben de; ilahi adaletin bir tecellisi olarak. Onun başına gelen-
ler, gerçekte dramları azaltıyor muydu ? Adalet cezalandırmak mıydı, acıları kaldırmak mıydı ?”

“
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“  Her şey fe l sefenin 
konusuna girebi l ir,  
hatta herkes .” 

Şeyda 9

“  F i l ozof l ar yaş l ı o l ur.  
Ben de kitap l arı yazanın 
yaş l ı biri o l duğunu sandım , 
ama deği l miş . ”

Eray 8

Kaan 10

“  Çıtır çıtır o l ması i l gimi 
çekmişti , merak etmiştim. 
İ l k böy l e baş l amıştım 
okumaya . ”

“  ‘Çıtır Çıtır Fe l sefe’ çok 
başka, çok daha büyük 
bir şey . ” 

Tuna 9

Felsefeyi dünyada milyonlarca çocuğun gündelik yaşamına 
ustalıkla yerleştiren “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinin yaratıcısı 
Brigitte Labbé, 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda  
her yaştan okuruyla bir araya geldi. Fuarın bu yılki  
teması “Felsefe ve İnsan” bağlamında, Labbé’nin  
iki ayrı etkinliğinde, küçük filozofların çıkardığı  
“Çıtır Çıtır Felsefe” sesleri, Keçi’nin yeni  
“Çocuk Sesleri” sayfalarında yankılanıyor.

ÇOCUKSESLERİ

“  Her kitapta birer  
sorun var. On l arın tam  
ne o l duğunu an l atıyor. ”

Deniz 10

“  Fe l sefe , soru l arın 
doğurduğu bir şey . ” 

Can 9

“  İ stediğimiz gibi  
düşünmek  , bence f e l sefe . ” 

Yeliz 9

“Çıtır Çıtır Felsefe”
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“  Neden çıtır çıtır 
o  l  duğunu düşünüyorum. 
Fe  l  sefeyi düşünüyorum. . . ”

Sema 9

Selen 9

“  Dizinin bütün kitap l arının 
kapağı fark l ı bir renk  . 
Fe l sefe de böy l e bir  
şey o l abi l ir. ” 

“  Felsefe gece yapılan bir 
şey bence. Kitapları da o 
yüzden gece okuyorum . ” 

Su 12

Özlem 9

“  Kitap l arın resim l erini  
ve kapak l arını çok 
sevmiştim  . İ l k böy l e 
baş l amıştım okumaya . ” 

“Fe l sefe yok l uk ve 
var l ıktan bahseder.”  

Merve 10

“ ‘Çıtır Çıtır Felsefe’yi 
merak ediyorum  . 
Felsefe en iyi bildiğim 
şey  , ama kitapları 
okuduktan sonra karar 
vereceğim . ”  

Buket 9

Dila 10

“  İyi ve Kötü i l e Cesaret  
ve Korku  , okurken en çok 
zevk a l dığım kitap l ar. ”

“ Yemek yerken hep bir  
şey l er düşünüyorum ben.  
O yüzden ‘Çıtır Çıtır  
Fe l sefe’ koymuş o l abi l ir l er 
dizinin adını . ”  

Sinan 10



ÇATIDAKİ GEZEGEN 

Behiç Ak 
Resimleyen: Behiç Ak

Uluslararası üne sahip  

sanatçı Behiç Ak, bakışlarını  

bu kez roman kahramanları, 

şairler ve hikâyelerle dolu 

gökyüzüne çeviriyor;  

çocuklar için masmavi  

bir düş evreni yaratıyor.

Çocuk Kitaplar

AİLEDE GREV VAR 

Chiara Lossani
Türkçesi: Demet Elkâtip

İtalyan kütüphaneci, yazar  

Chiara Lossani’nin, çocukların 

büyümeye başlamasıyla aile  

içinde değişen dengeleri  

anlattığı romanı, zengin  

temalarıyla polisiye tadında, 

gülümseten bir macera.

Çocuk Kitaplar

BİTLERİMİ GERİ VERİN! 

Yazan ve resimleyen: Pierre Elie Ferrier 
Türkçesi: Azade Aslan

Fransız sanatçı Pierre Elie Ferrier, küçükler için yazıp resimlediği 

kitabında, steril kent yaşamına mizah dolu bir yaklaşımla eğiliyor. 

Çocukların gözünden her şeyin eğlenceli bir macera olabileceğini 

öyküleştiren kitap, sözcük oyunlarıyla okumayı keyfe dönüştürüyor.

İlk Kitaplar

ÇANTASIZLAR KAMPI 

Behçet Çelik

Ödüllü yazar Behçet Çelik’in  

ilk çocuk romanı, aile 

ortamındaki eğlenceli yaz 

kampıyla yaşam alanlarındaki 

köklü değişikliklerin çocuklar  

ve yetişkinler üzerindeki 

etkilerini düşündürüyor.

Çocuk Kitaplar

FESTİVAL MÜHENDİSİ 

Kathr yn Erskine 
Türkçesi: Aslı Anar

Ödüllü yazar Kathryn Erskine, 

çocuklar üzerindeki meslek 

seçimi baskısını mizahi bir dille 

eleştirirken, özgün karakterleri, 

sürükleyici kurgusu ve akıcı 

anlatımıyla eğlenceli bir 

maceraya davet ediyor.

Genç Kitaplar

DONDURMAM TILSIM 

Müge İplikçi

Edebiyatımızın özgün kalemi  

Müge İplikçi, okurlarını güneşli  

zeytin bahçelerine çıkarıyor. 

Zeytinliklerin yok edilmesi  

ve maden kazaları gibi acıtıcı  

konuları, umut dolu anlatımıyla 

aktarıyor; yaşamı ve  

dayanışmayı yüceltiyor. 

Çocuk Kitaplar

KONAKTAKİLER 

Karin Karakaşlı

İlkgençlik kitaplarıyla çok  

sevilen Karin Karakaşlı,  

yeni çocuk romanında, yakın  

tarihte yaşanmış ve iç içe  

geçmiş aile hikâyelerini şiirsel  

bir dille aktarıyor; gerçeklerin 

ağırlığını sevgiyle hafifletiyor.  

Çocuk Kitaplar
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ON8, bir Günışığı Kitaplığı markasıdır.

BENİ BEKLERKEN

Sibel Oral

Gazeteci yazar Sibel Oral,  

iki gencin kendileri ve 

yaşadığı toplumla tanışma 

sürecindeki hesaplaşmasını 

lirik bir anlatımla işliyor. 

YOKUŞ AŞAĞI  

Wolfgang Herrndorf  

Türkçesi: Suzan Geridönmez 

 

Ünlü yönetmen Fatih Akın’ın  

“Elveda Berlin” adıyla sinemaya 

uyarladığı roman, yollara düşen  

iki arkadaşın, hayatı ve kendilerini 

keşfetme sürecini işliyor!

BEN AYRIKOTU  

İrem Uşar
 

Bir gencin yaşamındaki özel bir 

döneme, saklanmak ve görünür 

olmak arasındaki gelgitine 

tanıklık eden roman, yazının 

güvenli ritminde yol alıyor.

OYSA AŞK 
Jordi Sierra i Fabra
Türkçesi: Pınar Savaş 
 

Çağdaş İspanyol edebiyatının çok ödüllü yazarı Jordi Sierra i 

Fabra’nın başyapıtı Türkçe’de! Kadına yönelik şiddeti gençlerin 

dilinden aktaran roman, bir ilişkiyi ilmek ilmek söküyor, güçlü  

ve epik anlatımıyla gençlerin sessiz çığlığı oluyor.

GİZLİ SEVENLER CEMİYETİ  

Ahmet Büke
 

Ahmet Büke’nin 2015 Yılın Telif Kitabı 

Ödülü’nü kazanan İnsan Kendine De 

İyi Gelir adlı öykü kitabıyla başlayan 

yolculuğu komik, hüzünlü, tuhaf,  

hatta gerçekötesi bir seçkiyle  

devam ediyor.

Z YALNIZLIĞI  

Neslihan Acu
 

Sistemin hoyratça kenara  

ittiği gençleri özenli dokunuşlar,  

etkileyici ifadelerle sarmalayan 

Neslihan Acu, ilkgençliğin  

doğal hüzünlerini ve gelecek 

kaygılarını anlatıyor.

ONLARDAN BİRİ

Zoran Drvenkar
Türkçesi: Suzan Geridönmez 

 

Alman yazar Zoran Drvenkar, 

metropolün yuttuğu gençlerin iç 

dünyasına ayna tutuyor; göçmen 

grupların arasına karışarak  

onların gözünden bakıyor.

      Hem özgürdü hem de köle. 

İlk aşk böyle mi olurdu  ?
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Şans dolu, umut dolu 
yeni bir yıl dileriz  !
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