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Sabırla, inatla ve “bir aradayız” 
duygusuyla... 
 

Türkiye’de her kesimden insanın ekonomik hortumun içine sürüklendiği zor  
bir dönemde, kitaba ve yayıncılığa emek verenlerin sektörel buluşması olan 
Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nü geride bıraktık. Kitap fiyatlarının her  
gün daha çok tartışıldığı, kitabın acil ve temel ihtiyaç değil de lüks olarak  
görüldüğü, türlü engellemeye maruz bırakıldığı bir ülkede her endişe, her  
soru daha anlamlı artık. Biliyoruz ki Türkiye’de yayıncılık ezelden beri zor.
Biliyoruz ki yayıncılar “bir aradayız” duygusunu yaşayabilen sabırlı, inatçı 
insanlar. Okurlarımızla, yazarlarımızla ve elbette gece gündüz emek  
verdiğimiz değerli kitaplarımızla. 

E-dergi Keçi 10. sayısıyla, kitaba emek verenlerin ortak endişelerini, ortak  
sesini, ortak meselelerini ve çözüm arayışlarını konu alıyor. 

Pınar Kür, 12 Mart atmosferinde yazdığı ilk romanının yayımlanma sürecini 
paylaşıyor, kendi deyişiyle “ilk aşk”ını. Turgay Fişekçi, yayıncılığın gönül  
köprüleri inşa eden bir uğraş olduğunu 40 yılı aşkın deneyimiyle anlatıyor.  
Mine Söğüt, “güzel günler göreceğiz” büyüsünde yitirdiklerimizi, bizi  
geleceğe taşıyacak olan yüzleşmeleri ele alıyor.

Cem Akaş, Müge İplikçi ve Ömer Erdem, öykü, şiir ve roman arasında daralan, 
zaman zaman dağılan ve eksilen edebiyat üretimimizi tartışıyor, geleceğe  
önemli notlar düşüyorlar. İki deneyimli yayıncı Mine Soysal ve Müge Gürsoy 
Sökmen, 20 yıl sonraya bakıyor, yayıncılığımızın gelecek hayalini kuruyorlar.

Sektörün önemli isimleri Haluk Hepkon, Cem Özyiğit ve Kenan Kocatürk,  
Banu Ünal’ın, vadelerden iadelere, iskontolardan fiyatlandırmaya kadar  
kitap piyasamızın temel sorunları üzerine sorularını yanıtlıyor. Ekonomist  
Fatih Keresteci, yayıncılığımıza ve Türkiye ekonomisine etki eden yerel  
ve küresel gelişmeleri aktarıyor. Gençlere dünyayı öykülerle anlama  
ve anlatabilme fırsatı sunan Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın  
2018 sonuçlarını Proje Başkanı Müren Beykan değerlendiriyor. 

Keçi’nin 10. sayısı yine iki değerli konuk yazarı ağırlıyor. Metin Celâl,  
dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı’na ve 70. yılına  
dair gözlemlerini paylaşıyor. Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri Müdürü 
Şafak Pala, kütüphanelerin toplumsal dayanışmaya, bilgiye erişimdeki  
eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına nasıl etki ettiğini örnekliyor. 

Geride bıraktığımız 9 sayı gibi, Keçi 10 da aynı umut, inat ve gerçeklikle, 
edebiyata ve kitaplara gönül verenlerin güçlü sesini taşıyor. 
 
Halil Türkden
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İlk roman heyecanı, 
ilk aşk gibi bir şey!  

Pınar Kür 
Öyküleri, romanları ve çevirileriyle çağdaş 

edebiyatımızın köşe taşlarından biri olan Pınar Kür, 

yazarlık yolculuğunun ilk durağı olan 1970’li yılların 

edebiyat ve yayıncılık ortamını, 12 Mart atmosferinde 

yazdığı ilk romanının yayımlanma sürecini anlatıyor. 

Attilâ’nın (İlhan) deyişiyle, birbirine, “Ben sana mecburum!” diyebilmesi ge-
reken bir alana emek veriyoruz. Yayıncılık ve yazarlık, birbirine kesinkes 
mecbur, birbirini karşılama ve destekleme sorumluluğu olan iki meslektir. 
Doktor hastasız olmaz gibi bir durum da değil bu, birbirine her daim ihtiyaç 
duyan iki uğraş. Bu hep böyleydi, bundan sonra da böyle devam edecek. 

Hiçbir yazar tanımıyorum ki, kitapların dağıtımından şikâyet etmesin. Girdik-
leri kitapçılarda kitaplarını göremeyince ya da okurlarından mesajlar alınca, 
dağıtım sürecinden şikâyetlerini dillendirirler. Bugüne kadar bir yayıncı, bir 
yazardan, “Kitaplarımı ne güzel dağıtıyorsunuz, kitaplarım her yerde var,” 
sözlerini duymuş mudur acaba  ? 

Yayıncısız yazarlık süreci: Tiyatro.

Yayıncıya ihtiyaç duymayan yazarlık da var ki, benim ilk büyük aşkım oydu: Tiyatro! 
Küçük yaşlarımdan itibaren beni Ankara’da büyüklerin gittiği tiyatroya götürdüler. 1950’li 
yıllar, Ankara’da Devlet Tiyatrosu’nun ilk dönemleri. Babamın Cüneyt Gökçer, Şahap 
Akalın gibi tiyatrocu arkadaşları vardı. Genç, delikanlı tiyatroculardı bunlar. 

Böyle bir çevrede yazarlığa çok küçük yaşta, herkes gibi şiirle başladım. O zaman-
lar daha okumam yazmam yoktu. Anneme söylerdim, o da bunları yazardı. Doğan 
Kardeş’e göndermiş, orada çıkmıştı; adım, şiirim yazıyordu, resmim vardı orada. Bu-
na çok erken yaşta geçmiş olmanın bazı sıkıntıları da yok değildi haliyle. 

Tiyatroyla haşır neşirdim, hem yazıyor hem de takip ediyordum. Radyo tiyatrosu var-
dı hayatımızda. Hiç kaçırmazdım. Radyo tiyatrosu için piyesler yazmaya çalışırdım. 

6 kış 2018
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Sonrasında, küçük yaşta Amerika ve İngiltere’ye gidişimiz... Amerika’nın getirdiği im-
kânlar sayesinde yazarlıktan ziyade oyunculuğa yöneldim. Ne zaman ki Türkiye’ye 
döndüm, yeniden tiyatro, yeniden yazarlık... 

Yazı hayatına çok genç yaşta başlamış olmama rağmen, yayıncılarla ilişkimin olgun-
laşması çok geç oldu. Çünkü uzun bir süre tiyatro ekseninde hareket ettim. Paris’ten 
döndüğüm yıllarda yazdığım oyunlar sahnelendi. Ancak Fransa’dan döndüğüm ilk 
bir iki yıl işsiz kaldım. İşte o zaman çeviriler yaptım ve bu çeviriler yoluyla yayıncılık 
hayatına yakınlaştım. Bana ilk çeviri işi veren, anne babamın okul arkadaşı olan Ra-
mazan Gökalp Arkın’dı. Türkiye’nin en eski yayıncılarından biriydi ve ben de onun 
hazırladığı ansiklopedik yayınlara çeviri yapıyordum artık. 

Tiyatroya veda, Nezihe Meriç ve 12 Mart...

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda bir süre dramaturg olarak çalıştıktan sonra ilginç bir şey 
oldu. Çocukluğumdan beri taşıdığım büyük aşk küt diye söndü. Küçük yaştan beri 
giderek artan tiyatroyla uğraşma isteğinden ve tiyatro çevrelerinde olma motivasyo-
nundan bir anda uzaklaştım. Tiyatroya olan aşkım sona erdikten sonra Devlet Tiyat-
rosu’nda da fazla kalmadım. İlk öykülerimi işte o zaman yazdım. 

Önceleri çokça öyküyle, sonra da romanla uğraştım. O ilk zamanlar kaleme aldığım 
öyküler Ankara’da yayımlanan Dost dergisinde çıktı. Dost dergisinin başında, çok 
büyük sevgi ve saygı duyduğum yazar Nezihe Meriç vardı. O öykülerle birlikte düz-
yazıya geçtim ve artık diyalog yazmaktan vazgeçtim. 

Aslında, Devlet Tiyatrosu’ndan ayrılmadan önce de yazıyordum. Ankara’da 12 Mart 
dönemi boğucu bir atmosferde yaşanıyordu ve o sıkışık, zor günlerde ben de Anka-
ra’daydım. İlk romanımı da o boğucu atmosferde çalışıyordum. Tiyatrodaki işim çok 
vaktimi almadığı için, odamın kapısını kilitler, bazen elle bazen daktiloyla yazardım. 
Sonraları İstanbul’da yazmaya devam ettim.

“Bu kitabı Attilâ’dan başkası basmaz.”

Bir yazar olarak yayıncılarla ilişkim ise, daha önce çeviri 
yaptığım birkaç yayınevine dosyamı götürmemle başladı. 
Dosyamı, E Yayınları ile beraber birkaç yayınevine daha 
götürmüştüm. E Yayınları’ndan bir süre ses seda çıkmadı. 
Sonra sorduğumdaysa, “Biz 12 Mart romanı basmıyoruz,” 
dediler. Ardından Hilmi Yavuz dosyamı okudu ve, “Ben sa-
na söyleyeyim, bu kitabı Attilâ’dan başkası basmaz,” de-
di. Attilâ İlhan daha sonraları, hayatımın en önemli insan-
larından biri oldu.
 
Attilâ İlhan o zamanlar Bilgi Yayınları’nda editör olarak çalı-
şıyordu. Bilgi Yayınları’yla benim bir ilişkim var mı, var; yayı-
nevinin sahibi Ahmet Tevfik Küflü ile kanlı bıçaklı kavgalıyız! 
Ankara zamanlarımda yaptığım ve onun da basmayacak 

7kış 2018
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kadar kötü bulduğu bir çevirim yüzünden, korkunç mektuplaşmalarımız olmuştu. Bu 
nedenle yayınevine gidip gitmeme arasında kararsız kaldım. Bir süre sonra topar-
landım ve bu kitabın yayımlanmasını istiyorsam, Attilâ’nın karşısına çıkmalıyım diye 
düşündüm. 

Attilâ İlhan’ı şair olarak tanıyordum ben o zamanlar. Hiç romanını okumamıştım da-
ha. Gençliğimin çoğu yurtdışında geçmişti ve ben şiirleriyle tanımıştım onu hep. Çok 
çarpıcı şiirleri vardı ve biz kendi aramızda, onun adına yarışmalar yapardık. “Attilâ İl-
han şiiri” diye bir olgu vardı Türkiye’de ve ben de bunun farkındaydım. 

Yayınevinin sahibinden gizli mi  ?..

“Size bir dosya getirmek istiyorum,” diyerek telefon ettiğimde bir de ek yaptım: “Ahmet 
Küflü Bey’le aram iyi değildir. Acaba siz bir okusanız, ondan sonra onu devreye sok-

sak  ?..” Attilâ İlhan, “Ben bu kitabı yayınevinin sahibinden 
gizli mi basacağım  ? İster getirin ister getirmeyin  !” dediğin-
de öylece kalakaldım. Oturdum, sabaha kadar düşündüm 
ve dosyayı götürmeye karar verdim. 

Attilâ İlhan’la görüştük. Bana, “Tek başıma karar veremem, 
yayın kurulumuz var ve onlarla birlikte karar vermeliyiz,” de-
di. Devlet Tiyatrosu’nda çalıştığım dönemde, aynı numara-
yı ben, piyes dosyası getiren yazarlara yaptığım için onu 
gayet iyi anladım; kendisi karar verecekti, ama beni üze-
rinden atmaya çalışıyordu. Böyle düşündüm. Oradan çıkar 
çıkmaz bir kitabevine gittim ve Attilâ’nın ne kadar romanı 
varsa aldım, yolda okumaya başladım. Okudukça, Hilmi 
Yavuz’un beni neden Attilâ’ya yönlendirdiğini anlamaya 
başladım. 

Bir hafta sonra Attilâ’dan, daktiloyla yazılmış bir mektup geldi. (O 
mektup hâlâ Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde durur.) “Romanınızı 
çok ilginç buldum, ancak adı Şu Dağın Ardında. Sizin adınız da 
Havva Pınar Kür. Millet köy romanı zanneder, halbuki köy romanıy-
la bir ilgisi yok,” demişti mektupta. Dosyanın adı, yayımlanan hali 
olan Yarın Yarın değildi ve ailem de bana göbek adı olarak Havva’yı 
uygun görmüştü. “Bir kere bu Havva gidecek, roman için de baş-
ka bir isim düşün,” diye eklemişti. Aylardan mayıstı.

“İlk aşk” gibi bir şey...

Uzun bir süre yayınevinden ses çıkmayınca, Milliyet Roman Yarışması’nı gördüm ve 
romanı oraya yollayıp yollamama konusunda Attilâ’ya haber saldım. Beni telefonla 
arayıp, “Sakın bir yere gönderme, biz basacağız romanı,” dedi. O anki heyecanımı, 
duygumu anlatamam. Keşke tekrar yaşayabilsem o heyecanı. O ilk roman heyecanını 
bir daha hiçbir şeyde hissetmedim, ilk aşk gibi bir şeydi. İlk kitaptan sonra yine güzel 
“aşklar” yaşadım, ama aynı şeyi hiçbir kitapta hissetmedim. 

“

“

Yarın Yarın o yazın 
en çok tartışılan 
romanı oldu. Bu 
açıdan çok şanslı  
bir kitaptı. 

8 kış 2018
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1976’nın mart ayında kardeşim (Işılar Kür) getirdi, önüme bir kitap koydu; adı Yarın 
Yarın. Parasını verip kitabevinden almış. Kitabım çıkmış, haberim yok  ! Yayınevi lüzum 
görmemiş haber vermeye. Bir ay içinde, kitap hakkında çeşitli dergi ve gazetelerde 
40’tan fazla yazı çıktı. Cumhuriyet’te de Rauf Mutluay çok beğendiğini yazmıştı. An-
kara’da ve İstanbul’da çıkan edebiyat dergileri ve gazeteler nisan ayı sonuna kadar 
romandan bahsetmişti. Bunu, dönemin atmosferini yansıtması için söylüyorum. 

2016’da yayımlanan son romanım hakkında beş yazı bile çıkma-
mıştır. O döneme göre, bugün en çok biten şeylerden biri eleştiri 
ve eleştirmen. O ilk romanım hakkında yazılanların hepsi de olum-
lu değildi. Örneğin, Politika gazetesinde Memet Fuat dokuz hafta 
boyunca kitabı yerin dibine batıra batıra bitiremedi. “Bu adam ben-
den ne istiyor?” diyerek Ankara’ya gittim. Yayınevinin sahibi Ah-
met Küflü, Memet Fuat’ın tüm yazılarını duvara asmıştı. “Ne yapı-
yorsunuz Ahmet Bey  ?” diye sorduğumda, “Hiç merak etmeyin 
Pınar Hanım, onun her yazısında kitabın satışı artıyor,” dedi. 

Yarın Yarın o yazın en çok tartışılan romanı oldu. Bu açıdan çok 
şanslı bir kitaptı. Benim yazarlığımı perçinlemesi açısından da çok 
önemliydi.  :

9kış 2018
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Büyük bir birikim, 
mirastır yayıncı  

olabilmek. 
Turgay Fişekçi    

Edebiyat yayıncılığına ve dergiciliğine 40 yıldır emek  

veren, saygın şiir ödüllerinin sahibi, şair Turgay Fişekçi, 

genç kuşakların yolunu aydınlatan birikimiyle  

geçmişten bugüne “yayıncı olmanın” görkemini  

ve duygusal kazanımlarını anlatıyor. 

8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2018

Yayıncılık dünyasına adım attığımda, bugünkünden çok farklı bir ortam vardı. Kitap-
lar ve kâğıtlar at arabasıyla taşınırdı. Kurşun harflerle dizilirdi kitaplar. Bunların hepsi 
yok oldu ve yayıncılık çok daha kolay bir iş haline geldi. 

O yıllarda yayıncılık yapan, tanıdığım ilginç insanları hiç unutamam. Bunlardan biri 
Vedat Günyol’du. Paris’te hukuk doktorası yapmış, çok seçkin bir aydındı. İsterse üni-
versitede profesör olabilirdi. Ancak, çok sevgili arkadaşı, bir başka kültür insanı olan 
Orhan Burian’la birlikte Ufuklar adlı bir dergi çıkarmayı yeğlemişti. Dergi sadece bir 
yıl yayımlanabildi. Çünkü Orhan Burian genç yaşta yaşamını kaybetti. Vedat Günyol, 
arkadaşının anısını yaşatmak için Orhan Burian’ın ardından 25 yıl boyunca, aylık Ye-
ni Ufuklar dergisini çıkardı. 

Aydınlanma için basılan kitaplar...

Vedat Günyol’un yayımladığı kitaplarsa, genelde Fransız Devrimi üzerineydi. 
Aydınlanma düşüncesine inanıyordu ve bu düşüncenin ülkemizde yer bulma-
sını, yayılmasını ve okunmasını istiyordu. Yalnızca o dönemin önde gelen dü-
şünürleri, Jean-Jacque Rousseau ya da Montesquieu’yu basmadı, Saint - Just 
adında, yine Fransız Devrimi’nin kahramanlarından birinin Devrimle Gelen ad-
lı kitabını da çevirip yayımladı. Bunun için büyük bir sevinç de duyardı. O ki-
tabın satışının birkaç yüz adedi geçmiş olabileceğini hiç sanmıyorum ben.

Unutamayacağım insanlardan biri de Memet Fuat’tı. Onun da yayıncılığa baş-
lama hikâyesi çok ilginçtir. Çevresine yararlı olmak isteyen bir gençti Memet 
Fuat. Mahallesindeki çocuklara tiyatro oynatır, onlara oyunlar bulur, tek per-
delik oyunlar çevirirdi. Bu oyunları yayımlatırsam, daha çok genç yararlana-

10 kış 2018
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bilir, okullar da onları sahneleyebilir, diye düşündü. Birkaç yayıncıya gitti, ancak on-
lar da oyun kitapları basmak istemedi. Bunun üzerine, tek perdelik oyunları bastığı 
De Yayınevi’ni kurdu. Böylesi bir yarar için yapılan bir işti onun yayıncılığı da. 

Memet Fuat’la 90’lı yıllarda birlikte çalışıyorduk. Yayıncılık bugün-
kü serüvenine yeni yeni başlıyordu. Sektörleşmesi, endüstri hali-
ne gelmesi, büyük sermayelerin yatırılması o günlerde başlamıştı. 
Memet Fuat o zamanlar, “Ben edebiyatın bu kadar düşeceğini, 
yararsız bir hale geleceğini bilseydim edebiyatçı olmazdım. İn-
sanlara yararlı olmak için edebiyatı seçtim. Yoksa, sözgelimi mi-
mar olurdum ve insanlara güzel evler yapmak için uğraşırdım,” 
demişti. 

“Abidin orospu oldu, resimlerini satıyor   !”

Eski kuşaklara gidersek daha çok, daha uç örnekler bulabiliriz. Örneğin, büyük res-
samımız Abidin Dino ilk resim sergisini açtığı zaman, abisi Arif Dino –o da büyük bir 
kültür insanıdır– dehşet içinde kalmış. Sokağa fırlayarak, her rastladığı tanıdığını dur-
durup, “Biliyor musunuz, Abidin orospu oldu, resimlerini satıyor  !” demiş. 

Edebiyatın ve sanatın parayla buluşmadığı bir dünyadan, bugün çok iyi bildiğimiz bü-
yük satışların, büyük başarıların dünyasına geldik. Bu noktada şu soru akla geliyor: 
Yayıncılıkta başarı çok satmak mıdır, yoksa bu işin kültür odağından ayrılmamak mı? 

Eskiden Sinematek’te filmler gösterilirdi. O zamanlar, filmleri simultane çeviriyle alt-
yazısız seyrederdik. Büyük çevirmenimiz Hasan Âli Ediz, bir Rus filmini çeviriyordu. 
Eline mikrofonu aldı ve perdede oynayan filmdeki konuşmaları, adam şunu dedi, ka-
dın bunu dedi diye çevirmeye başladı. Sonra birdenbire, ekranın sağında gördüğü-
müz mangalı Rusların ne amaçla kullandığını, yerdeki halının Ruslar için önemini de 
anlatmaya başladı. Bunu neden yaptı ?.. 

Çünkü çevirmenlik de, yazarlık da, yayıncılık da kültür hayatının bir parçası. Bu uğ-
raşları kültürden alıp başka bir şeye dönüştürdüğünüz zaman, yaptığınız işin çok an-
lamı kalmıyor. Yazarların eserlerinin üzerindeki haklarını, ölümlerinden itibaren 70 yıl 
muhafaza eden telif hakları koruması var. Yazarların hakları korunuyor, ama o hakla-
rı alan yayıncılara karşı okurları koruyan hükümler var mı ?.. 

Okyanus balığı mı, tatlısu balığı mı ? 

Hemingway’in İhtiyar Balıkçı kitabının Ülkü Tamer tarafından yapılmış 
özel bir çevirisi var. Hemingway’in yayın haklarını alan yayınevi, bütün 
kitaplarını yayımlıyor. Ben de merak ettim, bu çok bilindik kitabı aldım. 
Romanda, okyanustaki bir balıkçının büyük bir balıkla mücadelesi an-
latılır. Kitabın elime aldığım yeni baskısında, hikâyede geçen bir tatlısu 
balığıydı, göl balığıydı. Daha bunun gibi inanılmaz hatalar vardı. Bunun 
önüne nasıl geçeceğiz ? Sahip olduğumuz değerlere, Ülkü Tamer’in o 
çevirisine kim sahip çıkacak ? Yayıncılara büyük bir sorumluluk düşüyor. 

Yayıncılıkta başarı çok 
satmak mıdır, yoksa  
bu işin kültür odağından 
ayrılmamak mı ?

“ “
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Yayıncı, kültür insanı değil de salt ticaret insanı olduğunu düşünmeye başladığı an 
bütün dengeler değişiyor. 

Dünya şiirini dilimize aktaran Cevat Çapan’ın derlediği Seferis’in kitabının Yunan hak 
sahibini, yayın haklarını almak istediğimi söylemek için aradım. Bana, “Şiirler hangi 
dilden çevriliyor?” diye sordu. “İngilizce,” dedim. “Yunancadan çevrilmezse vermiyo-
ruz,” dedi. Bu oldukça şematik bir yaklaşım. Acaba Yunancadan çeviren –üstelik şiir 
gibi bir sanatı– daha mı doğru, daha mı yetkin çevirecek ? 

Bunun tam tersini gösteren bir anekdot da var. Dergide şiirlerini bastığım genç bir 
delikanlıyla karşılaştık, tanıştık. 23 yaşında, Amerika’da Princeton Üniversitesi’nde oku-
yan parlak bir öğrenci. “Ben Cevat Çapan yüzünden Yunanca öğrenmek zorunda kal-
dım,” dedi. Nasıl olduğunu sorduğumda, “Kavafis’in şiirlerini okudum ve Türkçesi’ni bu 
kadar beğendiysem, acaba Yunancası nasıldır diye oturdum Yunanca öğrendim. Oku-
duktan sonra da Yunanca öğrenmeme gerek olmadığını hissettim,” dedi. 

İleride bir gün Kavafis’i Cevat Çapan’dan değil de başka bir çevirmenden okumak 
zorunda kalırsak böyle bir şey maalesef olmayacak. Kavafis öleli 70 yıldan fazla ol-
du, ama çağdaş yazarlar için böyle bir tehlike var. “Yayın hakkını aldım, kendim çe-
vireceğim ya da birine çevirteceğim,” diyen biri çıkabilir. 

“Sana dostlarımı 
bırakıyorum.”

Yayıncılığın iki unsuru var. Biri gönül, öte-
ki kültür unsuru. Yayıncılığı bu iki kavram-
dan soyutlayıp uzaklaştırırsak, yaptığımız 
işin pazarda domates patlıcan satmak-
tan farkı kalmaz. Ticaretin insanları bü-
yüleyen bir tarafı var. Bu kaçınılmaz, çün-
kü para sıcak ve insanı çeken bir şey. 
Ama yayıncılığın daha yüce yanları var. 
Yayıncı olduğunuzda, kimsenin tanışa-
mayacağı insanlarla tanışabilir, kimsenin 
kuramayacağı dostluklar kurabilirsiniz. 
Büyük bir birikim, mirastır yayıncı olabil-
mek. 

Fransa’nın en büyük ve köklü yayınevi olan 
Gallimard’ın sahibi yaşlanıp oğluna yayı-
nevini devredeceği zaman, “Ben sana 
para pul, servet bırakmıyorum, sadece 
dostlarımı bırakıyorum. O dostlar da ya-
yınevimizin kataloğunda bulunan, kitap-

larını bastığım insanlardır,” demiş. Yayıncılık sektörünün bu özelliği çok kalıcı bir öne-
me sahip. Ticaret yaptığımızı değil de, gönül köprüleri ve dostluklar kurduğumuzu 
düşünmek, hepimize daha iyi gelecektir.  : 
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z 8 Aralık Cumartesi   10:30 
 “Zuzu’nun Çöplerini  

Geri Dönüştürüyoruz”
 Görkem Kantar Arsoy

z 15 Aralık Cumartesi   14:00 
 “Can Ablayla İnce ile Uzun”
 Can Gürses

z 22 Aralık Cumartesi   10:30 
 “Kar Benek Kara Benek”
 Şiirsel Taş

Programdaki olası değişiklikler ve son dakika eklemeleri için 
web sitemizdeki Sezon Programı bölümüne bakabilirsiniz:

www.kiraathane.com.tr

Asmalı Mescid Mahallesi,
Yemenici Abdüllatif Sokak, 1

Beyoğlu – İstanbul 34430
Telefon: (0212) 2529389

ÇOCUKLARLA 
OKUYORUZ

Cumartesi günleri “Çocuklarla Okuyoruz” 
etkinliklerimize 3-8 yaş arası çocukları  
ebeveynleriyle birlikte bekliyoruz. 
Kitaplarla büyümek için!



8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2018

Müge İplikçi: Hamlet ’ten bir cümleyle başlamak istiyorum: “Kim dayanabilir zamanın 
kırbacına !” Yayıncılığa ve edebiyata emek verenler olarak, oldukça zor bir dönemden 
geçiyoruz. Yayınevleri yayın programlarını hazırlarken pek çok etkeni göz önünde bu-
lunduruyor. Sevgili Cem, genel yayın yönetmenliğini yaptığın Can Yayınları’nda türle-
re göre nasıl bir dağılım gözetiyorsunuz ? 

Cem Akaş: Can Yayınları bir edebiyat yayınevi olageldi. 2019’dan sonra ağırlıklı ola-
rak edebiyatdışı kitaplara da yöneleceğiz. Edebiyatdışı olarak, bir düşünce felsefe di-
zisi olarak “Kırkmerak” dizisi zaten var. Ama okurlar, Can Yayınları’nı bir edebiyat ya-
yıncısı olarak tanıyor. Ağırlıklı olarak öykü ve roman basıyoruz. Zaman içinde bu iki 
tür arasındaki iç dengeler değişebiliyor. Bazen öykü bazen de roman öne çıkabiliyor 
yayınevi programında. Yine de daha çok roman basıyoruz. 

Yayıncı olmak mı, kitap basmak mı ? 

Mİ: Hakikaten roman, satış anlamında da daha önde değil mi ? 

Ömer Erdem: Genelde romanın bir yükselişi var. Sadece Türkiye’ye ait bir grafik de-
ğil bu, dünyada da böyle. Galiba insanlar hem öykü anlatmak hem de öykü okumak 
istiyor. Doğal olarak, yayın programlarına bakıldığında roman hep önde görünüyor. 
Ancak, ben her zaman edebiyatın sağlık derecesinin romanda ya da şiirde değil, öy-
küde aranması gerektiğine inanan, ona bağlanan biriyim. Çünkü zor olan asıl okur-
luk, öykü üzerinden ilerler. Öykünün son zamanlardaki ivmesi, şiirle roman arasında 
ayakta kalabilmesi, uzun vadede edebiyatımızın sağlığı açısından önemli bir veri. 

Mİ: 21. yüzyılın dinamiklerini düşündüğümüzde öykü bu çağa daha uygun sanki. 

Cem Akaş, Müge İplikçi, Ömer Erdem    ZCEG 8

Öykü Dergide, Şiir  
Sokakta, Roman Rafta !   

Cem Akaş, Müge İplikçi,  
Ömer Erdem    

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cem  

Akaş; çağdaş edebiyatımızın her yaşa seslenebilen  

yazarlarından Müge İplikçi ve şair, eleştirmen  

Ömer Erdem, edebiyat yayıncılığımızın önemli  

türlerinin güncel durumunu ele alıyor.

14 kış 2018
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CA: Kısalığı yüzünden olabilir. Gerçi roman da artık bu kısalığa yaklaştı. Son zaman-
larda daha kısa romanlar yazılıyor, belki daha çabuk yazılıyor. Roman tanımına girip 
giremeyeceği tartışılacak kitaplar yayımlanıyor. Ben de bir şeyler yazmayı ilk düşün-
düğümde öyküyle başladım, çok öykü okudum. Öykü, insana hem karakter ve hikâ-
ye anlatma hem de bir kurgu yaratma açısından önemli pratikler sağlıyor. 

ÖE: Hem okur hem de yaratma anlamında, işin ciddiyetinin kilitlendiği yer aslında öy-
kü. Bu noktada, topluma olumlu anlamda yön verecek insanların –yayıncıların, şairle-
rin, yazarların ya da eleştirmenlerin– neyin üzerinde, nasıl ürettiğine, neyde ısrar etti-
ğine bakmalıyız. 

Mİ: Peki, yayıncılar nitelikli eser konusunda ısrarcılar mı ?

ÖE: Israrcı olanlar var, ama çoğu da çeşitli nedenlerle ısrar edemiyor. André Malraux’ 
nun bir sözü var: “Fransa’da sonuçta her şey kültüre çıkar.” Bu, yayıncının bir kültür 
yayıncılığı kaygısının olup olmamasıyla, gerçekten bir yayıncı olup olmamasıyla ilgili 
bir şey. Israr edeceğimiz şey, aday olduğumuz ya da uzun vadede beklediğimiz şe-
yin ruhunu ortaya çıkarıyor. Yayıncı mı olmak istiyoruz, kitap mı basmak istiyoruz ? İki-
si birbirinden çok farklı kaygılar.

Yayıncılık aşkla yapılabilecek bir iş. 

CA: Katılıyorum, çünkü yayıncılık, parası için yapılacak bir iş değil. Ya-
tırımcısı olarak da çalışanı olarak da düşündüğünüzde bu böyle. Tür-
kiye’de bir yayınevinin ortalama kâr marjı %10-15 civarındadır. Para ya-
tırıp, uzun vadede iyi para kazanmayı bekleyen birinin yayıncılığa 
girmesi tamamen saçma bir tercih olur. Sektördeki maaşlar ya da telif 
ücretleri de aynı şekilde. 

Yayıncılık ancak aşkla yapılabilecek bir iş. Bir metni çok sevdiğin için, 
o metne duyduğun sevgiyi başkalarıyla paylaşmak gibi amatörce bir 
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Öykü, insana hem 
karakter ve hikâye 
anlatma hem de  
bir kurgu yaratma 
açısından önemli 
pratikler sağlıyor. 

“

“
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duyguyla yapılabilir. İşin işletme tarafı elbet-
te profesyonellik gerektirir, ama insan bir met-
ni çok sevmelidir ki, başkalarıyla paylaşmak 
istesin.
   
Mİ: Amatörce bir tutku, ama profesyonelce 
yapmak zorundasın, değil mi ? Satış denge-
lerini de gözetmek gerekiyor. Yayınevinin ka-
pısını çalıp başvuran insanlara, “Tamam, iyi 
bir metin yazmışsın, hemen basıyoruz !” di-
yebiliyor musunuz ? Tüm başvuruları okuyor 
musunuz ?

CA: Hemen basıyoruz demeyi çok istiyoruz. 
Ama büyük yayınevlerinin durumu ortada, 
çok başvuru geliyor. Bunların hepsini okumak 

başlı başına bir iş. Biz üç dört kişi hepsini okuyoruz. Ayrıca başvuruları okuması için 
bizimle dışardan çalışanlar var. Bir kişinin raporuyla yetinmiyoruz. En az iki rapor üze-
rinden yayın kurulunda tartışılıyor. 

Yazarın yerine geçmek mümkün mü?..

ÖE: Bu yayıncılığın normalidir. Editörler ve yayın yönetmenleri şunu 
açıklıkla söyler: “Bu metin iyi değil, ama çok ısrar ediliyorsa basıla-
bilir.” Bazen umut verene de şans vermek gerekir, çünkü her zaman 
karşınıza şaheser çıkmaz. Bunu beklersiniz, ama neticede Türkiye’de 
üretilen niteliğin köpüğüyle karşı karşıyasınızdır. Yayın yönetmeni, 
eleştirmen ya da editör, yazarın yerine geçip üretimi şekillendiremez. 
Karşınıza çıkan gerçekliği, risk alarak, birikimlerinize ve vizyonunu-
za göre değerlendirebilirsiniz.

CA: Denge de çok önemli. Hakikaten bir yelpaze bu. Diyelim 100 ki-
tap basıyorsunuz. 100’ünün de 90 üzerinde not alması olanaksız. Öyle bir üretim yok 
zaten edebiyat ortamında. Dolayısıyla, altına yayınevi olarak imzamızı koyabileceği-
miz, satmayacağını bilsek de arkasında duracağımız, niteliğine ve Türkiye’deki okur-
la buluşma gerekliliğine inandığımız kitapları basıyoruz. 

Mİ: Bu öykü kitapları için de geçerli mi ?

CA: Tabii, en çok da öykü için geçerli. Bunun yanı sıra, yayıncı olarak kişisel zevkinle 
uyuşmayan, ama okuru olduğunu bildiğin ve yayımlanmayacak kadar da kötü olma-
dığını tartabildiğin kitaplar da geliyor. Sonuçta, amatörce yapılması gerektiğini söyle-
sem de, yayıncılık maddi yönü de olan bir iş. Satmayacağını düşündüğünüz kitapla-
rın da maliyetini karşılayacak, satmasını beklediğiniz birtakım kitaplar da yapmak 
zorunda kalabilirsiniz. Bu kitap satacak ki, öteki çok iyi kitap yayımlanabilsin. 

Mİ: Roman tüm dünyada yükseliyor; katılıyorsunuz buna. Bir yandan da Hollywood, 
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de şans vermek  
gerekir, çünkü her  
zaman karşınıza  
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Bollywood ve Netflix gibi alanlarda roman uyarlaması dizi filmler yükseliyor. Bunun 
nedeni nedir sizce ? 

Roman değişken, şiir ve öykü daha rafine.

ÖE: Uzun süredir yeni bir çağda yaşıyoruz. Cervantes, Don Kişot ’u 
yazdığından beri yeni çağı yaşıyoruz. İnsanlar kolaylıkla bir yerlere gi-
dip gelebiliyor, farklı kültürlerle rahatlıkla iletişim kurabiliyor. Hayatlar 
birbirinin içine girebiliyor. İranlılar’ın hayatı, Hintliler’in hayatı, Fransız-
lar’ın hayatı, Amerikalılar’ın hayatı... Onların meseleleri bizim de ilgimi-
zi çekiyor. Bu modern ve çağdaş durumu da en kolay, en geniş anlam-
da romanla ifade edebiliyoruz. 

Şiir ve öykü, biraz daha rafine, daha içe kapanan, hatta olumlu anlam-
da daha yerel ürünler. Sanayi Devrimi sonucunda oluşan kentleşme, 
yeni yaşam ve tüketim biçimleri, yeni zihniyet dünyaları romanla açığa 
çıkar. Zaten roman da sanayileşmenin bir ürünü. Modern çağ devam 
ediyor, teknolojiyle sürekli ivme kazanıyor. Haliyle romanın dışına çık-
mak da söz konusu değil. Romandan şikâyetçi olmadan konuşmak 
gerekiyor. Romanımızı nasıl yazacağımıza, nasıl bulacağımıza ve na-
sıl yayıncısı olabileceğimize kafa yormalıyız bence. 

CA: Roman çok değişken bir yapıya sahip. Tanımlaması zor, çünkü sürekli değişiyor, 
farklı biçimler alıyor, içeriği ve dili yenileniyor. Günün diline daha kolay adapte olabi-
len bir karması var. Öykü daha damıtılmış ve yoğunlaştırılmış bir tür. Yazarın zihinsel 
olarak da dilsel anlamda da yoğunlaşmasını gerektiren, süzülen bir şey. Roman tam 
öyle değil, günceli ve günlük yaşantıyı daha kolay içine alabilen, olduğu gibi aktar-
ması daha kolay bir biçim. 

ÖE: Roman her yerde okunabilir. Romanı uçakta, trende, parkta okuyabilirsiniz. Da-
ha kolay iletişim kurabileceğiniz bir türdür roman. 

Mİ: Yazmaya öyküyle başlamış biri olarak düşünüyorum da, öykünün başına geçti-
ğimde kendimi kandıramıyorum. Kişisel tecrübem bu yönde. Ama roman, kendimi 
daha çok oyalayabildiğim bir alan. Oysa öyküde bir şey beni tutuyor. Etik duygusu-
na, insanlara, yaşamın içindeki o sahiciliğe dair bir şey bu. 

Öyküde gündelik hayattan soyutlanmıyorum, yaşamı nasıl algılıyorsam onu yansıta-
biliyorum. Romanda öyle olmuyor ama; belki de romana karşı sizin kadar geçişken 
değilim galiba. Ben roman da yazan biriyim. Yine de özellikle klasiklerin çok satma-
sının nedeni bir biçimde okurun kaçışıyla, yüzleşmemesiyle ilgili gibi geliyor bana. 
Peki, öykü ve romanda durum böyleyken, şiiri nasıl konumlayabiliriz ? 

Vezinli, kafiyeli tıp kitapları !

ÖE: Şiirde durum çok başka. Neredeyse son 50 yıldır, şiiri sürekli köşeye sıkıştırıyo-
ruz. 1960’ların sonuna kadar, Türkiye’de edebiyatın merkezinde hep şiir ve şairler vardı. 
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Bizim edebiyatımızın orijini şiirdir zaten. Şiirden çıkıp gelmişiz, bin yıl 
içinde şiir toplumu olmuşuz, her şeyi şiirle anlatmışız. Tıp kitaplarımız bi-
le neredeyse vezinli, kafiyeli. Seyahatnamelerimiz, masallarımız, mes-
nevilerimiz, gazellerimiz, divanlarımız öyle. Biz bir şiir toplumuyuz. 

Ama 1960’ların sonundan sonra Türkiye’de şiir geriye düştü. Bu, ya-
zılan şiirin niteliğiyle ilgili bir şey değil; yazılan şiirin toplumla kurduğu 
iletişimle ve geri dönüşüyle ilgili bir aksama. Aksayan, şiirin artık, gün-
delik yaşayan insandan daha fazla şey talep etmesi. Oysa gündelik 
yaşayan insanın şiirin taleplerini karşılayacak zamanı yok. Kafasını 
karıştırmak, daha derin düşünmek, birtakım meseleleri kendine so-
run edinmek istemiyor. Bugünkü şiirin efekti –nicel anlamda okur kar-
şılığı var, ama şiir okurunun yeterli niteliği yok. 

Eleştirmeni kendi içinden çıkan şiirimiz...

Mİ: Romanı, öyküyü ve şiiri yakından ilgilendiren bir türümüz de eleş-
tiri. Bu dengesizliği, ülkemizdeki eleştirmenin nadir varlığına borçlu 
olabilir miyiz ? 

ÖE: Türe katkı anlamında eleştirmen sayısı çok olamadı edebiyatımızda. Çünkü eleş-
tirmenin, varlığını sadece o işi yaparak sürdürebileceği bir mekanizma yok. Bizim şi-
ir eleştirmenlerimiz yine şairler. Bugün hâlâ Cemal Süreya, Behçet Necatigil, Oktay 
Rifat ve Melih Cevdet Anday’ın yazdıklarını okuyoruz. Türk şiiri kendi eleştirmenini de 
kendi içinden çıkarmış. 80 kuşağı şairlerimizden Metin Celâl de bu geleneği sürdü-
ren eleştirmenlerden. 

CA: Gerçek edebiyatın yer bulabildiği mecra kı-
sıtlandıkça, edebiyat üzerine yazılacak metnin de 
mecrası yok oluyor. Bugün eleştirmen olsa nere-
de yazacak ? Kim okuyacak ? Eleştirmenin yazdı-
ğını kim okumuş ki zaten ? Bu probleme rağmen, 
bugün herkes bir şeyler yazıyor, herkesin bir met-
ni var. Blogda ya da sosyal medyada yazıyorlar. 
Herkesin okuduğu metin üzerine yazmayla ilişki-
si var. “Bir şey okudum ve bunun üzerine bir sö-
züm var,” demek hâlâ önemli bir şey.  :

Soru Cevap

Irmak Zileli: Başlıkta “öykü dergide, 
şiir sokakta, roman rafta” diyoruz. 
Öykünün dergide, şiirin sokakta ol-
ması bu türleri bağımsızlaştırıyor, 
özgürleştiriyor özellikle. Romanın 
rafta olması ise acaba romanı ve ro-
mancıyı piyasa kurallarına daha çok 
mecbur bırakan bir özelliği mi ? Ro-
mancıyı piyasa kurallarından nasıl 
koruyacağız ? 

CA: Öykü ve şiir, satması çok bek-
lenmediği için daha özgür bir yara-
tıcılık alanına sahipler. Oysa roman, 
dediğiniz gibi, sanki satması daha 
çok beklenen bir tür. Yazdığına, sa-
tıp satmayacağından endişe ederek 
bakmak zorunda kalan romancılar 
var. Bence bunun panzehiri yazarın 
kendisinde saklı. Bu biraz da yayı-
nevinin desteğine bağlı.
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8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2018

Banu Ünal: 2017’de ülkemizde 60.335 adet başlıkta, 408 milyona yakın bandrollü ki-
tap üretildi. Perakende değeri olarak yaklaşık 5 milyar 800 milyon TL büyüklüğüne 
ulaşmış bir yayıncılık sektöründen söz ediyoruz. 2017 kurlarına göre, sektörün karşı-
lığı yaklaşık 1,6 milyar dolar civarındaydı. Ancak güncel kura göre bu büyüklük 1 mil-
yar dolar dolaylarında. Piyasadan söz ederken, öncelikle ürün, fiyat ve vade gibi te-
mel belirleyicileri ele alalım. Öncelikle doğru fiyatlandırma modelinin kullanılması, 
ürünün piyasadaki konumu ve alıcının tepkisi açısından çok önemli. Maliyete dayalı, 
rekabet odaklı ve değer odaklı olmak üzere üç yaygın fiyatlandırma modeli var. Ha-
luk Bey, bir yayıncı olarak, kitaplarınızın etiket fiyatını belirlerken siz nasıl bir yöntem 
izliyorsunuz ? 

Haluk Hepkon: Teoride bu üçü de olabilir, ama maalesef Türkiye’de maliyet odaklı fi-
yat çalışması yapmanın ötesine geçemiyoruz. Çoğu yayıncının da bildiği üzere, bu-
nun dışında bir strateji izlenemiyor. Kâğıt masrafı, telif ücretleri, reklam bütçesi, dağı-
tımcı ve kitapçı payı derken, fiyatlandırma koşulları inanılmaz bir noktaya geldi. Son 
yayımladığımız kitaplardan Yılmaz Özdil’in Mustafa Kemal ’i için 35 TL gibi bir fiyat be-
lirledik ve piyasadan çok tepki aldık. Önceki kitabı Adam’ın fiyatı 26 TL idi. Yayımlan-
dığı 2016 yılında fiyatı 8 dolar gibiydi. Mustafa Kemal ise şu an 5 dolar ediyor. Dolar 
bazında ucuzlamış görünüyor, ama kurdaki artış elbette maliyete ve fiyata da yansı-
yor. Okuru da haklı olarak isyan ettiriyor. 

BÜ: Kurdaki inanılmaz artış, maliyetlerde de her gün değişen bir noktaya getirdi ya-
yıncıları. Bu doğrultuda, fiyat güncellemelerini ne sıklıkla yapıyorsunuz ? 

Üretimden Okura Kitap  
Piyasası Sorunlarımız   

Haluk Hepkon, Cem Özyiğit, 
Kenan Kocatürk, Banu Ünal               

Kırmızı Kedi, Arasta ve Emek Kitap’ın sahibi  

Haluk Hepkon; D&R Genel Müdür Yardımcısı  

Cem Özyiğit ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı 

Kenan Kocatürk, Günışığı Kitaplığı Genel Müdür 

Yardımcısı Banu Ünal’ın sorularını cevaplıyor. 

Sektörün önemli isimleri, vadelerden iadelere, 

iskontolardan fiyatlandırmaya kadar kitap  

piyasamızı etkileyen önemli konuları tartışıyor. 
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HH: Geçmişte, sene başlarında yapıyorduk bu çalışmayı. Ancak bu yıl içinde birkaç 
kez müdahale etmek zorunda kaldık. Çünkü biten ürünü daha pahalıya üretiyorsunuz. 
Bir kitabınızın stoğu tükendiyse ve tekrar basacaksanız, yurtdışına telifi ödenen eser-
ler ve iki katına çıkan kâğıt maliyetleri nedeniyle eski iskonto oranları ve fiyatlarla de-
vam etmek mümkün değil. Kâğıt zammı ve kurdaki dengesizlik devam ettikçe, gele-
cek dönemde de fiyatlara müdahale etmek zorunda kalacağız. 

Kitap gerçekten pahalı mı ?

BÜ: Kâğıdın dışında, teknoloji kullanılan her alanda olduğu gibi, baskı fiyatlarında da 
artış söz konusu. Kenan Bey, Türkiye’de hem kültür yayıncılığı hem de akademik yayın-
cılık yapmanın yanı sıra, yurtdışından kitap ithal eden deneyimli bir yayıncısınız. Fiyat-
landırma konusunda yurtdışıyla bizim aramızda nasıl bir karşılaştırma yapabilirsiniz ? 

Kenan Kocatürk: Yurtdışıyla hiçbir benzerliğimiz yok gibi bu konuda. Öncelikle, Tür-
kiye’de hiçbir şeyin fiyatı bu kadar uluorta tartışılmazken, kitabın fiyatı tartışılır. Hatta 
bazen lince varan bir tepkiyle karşılaşır yayıncılar. Batı’yla aramızdaki en önemli fark, 
bizden daha profesyonel bir bakış açısı geliştirmeleridir. Gönüllülük ve işin duygusal 
tarafı hep olmuştur, ancak sonuçta yayınevi bir işletmedir. Bir ürünü tasarlıyor, geliş-
tiriyor, onun ötesinde bir de içerik geliştiriyor. Zaten bizde de son yıllarda yavaş yavaş 
endüstriyel bir yapı oluştu. 

Amerika’da akademik bir kitabın yayımlanması, maliyet anlamında sa-
dece yayıncıyı ve eser sahibini ilgilendirmiyor. Konu editörü, dil editö-
rü, tasarım editörü gibi, bir kitap için çalışan yedi sekiz editör olabili-
yor. Okullara, üniversitelere giden özel pazarlama elemanları var. 
Acente ve bayilik organizasyonları var. Bunların hepsi birer maliyet un-
suru. Kültür endüstrisinin yapısal bir örgütlenmesi var. 

Ne yazık ki bizde tek sorun yapısal örgütlenme değil, fiyatlama me-
selesinde de sıkıntı yaşıyoruz. Maliyet kalemlerinden biri de geliştir-
me giderleri. Benzer ürünün tekrar geliştirilmesi, yapılması... Yayıncı, 
yatırdığı maliyeti koruyabilmek için zam yapma noktasına geliyor. Tür-
kiye’deki yayıncılık dünyası, büyük bir basiret örneği göstererek, diğer 
sektörlerdeki %50-60 gibi oranlar yerine, %10-15 civarında mütevazı 
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oranlarda zam yaptı. Çünkü yayıncının 
okuruyla arasında bir bağ var. Yaza-
rından illüstratörüne, çevirmeninden 
editörüne kadar, yayıncılık sektörüne 
emek verenlerin bu fiyat tartışmaların-
da dik bir duruş sergilemesi lazım. 

BÜ: Cem Bey, siz kitabı okurla buluş-
turan taraftasınız. Türkiye’deki okurlar 
hakikaten kitabı pahalı buluyorlar mı, 
size gelen geribildirimler neler ?

Cem Özyiğit: Yayıncılık sektörünün 
2017’de sağladığı yaklaşık 6 milyar 
TL’lik perakende büyüklüğü, Türkiye 

ekonomisine çok önemli bir katkı. Bu katkıyı oluşturan sektörün dikkate alması gere-
ken ve sürekli güncellenen maliyet yapıları var. D&R mağazaları olarak biz, kültür ki-
tabı odağında bir perakende satış noktasıyız. 2017 ile 2018’in benzer dönemlerini kar-
şılaştırdığımızda, kitap birim fiyatları yaklaşık %14-15 seviyesinde artış gösteriyor. 
Üretici fiyat endeksiyle tüketici fiyat endeksi arasındaki uçurum, bu oranı yansıtmıyor. 
Dağıtımdaki farklı maliyet yapılarının da etkisiyle aslında kitap fiyatları, olması gereke-
nin biraz daha altında şu anda. Buna rağmen okur, kitap fiyatını yüksek görüyor ya da 
görmeye başladı diyebiliriz. 

“Çay içersen çeki alamazsın !”

BÜ: Mağazalarınızdan ve satışlarınızdan gözlemlerinize bakıldığında, fiyata hassa-
siyet gösteren bir okur kitlemiz var. Maliyete dayalı fiyatlandırmada temel belirleyici-
lerden biri de tahsilat vadeleri ve iadeler. Sektörümüzde vadeler o kadar uzadı ki, ko-
nu neredeyse kendi lügatını bile oluşturdu. Örneğin, “teneşir vade”! Kenan Bey, nedir 
bu “teneşir vade”, açıklayabilir misiniz ? 

KK: Vade konusu yayıncılığın yapısal sorunlarından biri. Aslında asıl 
sorun, yayıncının başlangıçta anlaştığı değil, sonuçta önünde bul-
duğu vadeler. Normal bir anlaşma kapsamında, belli bir sürede 
ürünlerinizi dağıtıyorsunuz, ödeme almaya gittiğinizde başka senar-
yolarla karşılaşıyorsunuz. Yayıncılıktaki ilk yıllarım –90’ların başında, 
Cağaloğlu’na tahsilat yapmaya gidiyordum. “Abi hoş geldin,” deyip 
çay ısmarlıyorlardı. Bir, iki, üç... her gidişimde çay içtim ve çek ala-
madım. Dördüncü gidişimde çay ısmarlamadan, “Abi buyur öde-
men,” deyip zarfı verdiler. Metin Celâl bana, “Ne safsın ! Çay ısmar-
lıyorlarsa ödeme yapmayacaklar demektir. Çay içme sakın,” dedi. 
Sonraki gidişlerimde, çayı reddedip, “Çeki ver,” demeye başladım. 

Dağıtımcıların kullandığı bir deyim vardır: “Altı boş, altı dolu”! Bu, ilk altı ayın boş ge-
çilmesi, altıncı aydan sonra da “sıra çek” denilen, altıncı aydan on ikinci aya kadar gi-
debilen çekler demek. Yayıncılar, ödeme bekledikleri dağıtımcı ya da tedarikçilerden, 
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ürünü sattıkları yerlerle yaşadıkları tahsilat sorunlarını duyabiliyor. Gerekçesi doğru ya 
da yanlış, ödeme yapmamak, ek vade süresi kazanmak isteyenlerden türlü açıklama-
lar dinliyor. Teneşir vade de, bilemediğiniz bir süre içinde gelecek olan ödemedir. Hiç 
alamamaktan iyidir, deyip alırsınız.
 
BÜ: Vadelerden iadeler konusuna geçersek... Cem Bey, D&R olarak tedarik zinciri-
nizde sizin uyguladığınız bir iade sistematiği var mı; nasıl işliyor bu sistem ? 

İade sorunu nasıl çözülür ?

CÖ: Akıllı bir ürün yönetim sistemimiz var; planlamamızı ona göre ya-
pıyoruz. İadelerde birkaç noktaya dikkat ediyoruz. Biri çok önemli: 
Mümkün olan bütün çeşitliliği korumak. 200 mağazamızda yaklaşık 
ciromuzla da orantılı bu. %50’ye yakın bir metrekare ve kapasitede 
ciddi sayıda kitap çeşidi bulunduruyoruz. 

Müşteri mağazada çeşit göremezse, memnuniyeti sağlayamıyoruz. 
Çeşit olunca satışın arttığını da rahatlıkla gözlemliyoruz. Biz yayıncı-
lık sektörüyle aynı gemideyiz. Daha fazla okuyucu, daha yüksek oku-
ma oranları, daha fazla okura ulaşalım gibi bir misyonumuz var. Bu 
misyonu yansıtan da bir iade sistemimiz var. Bulundurduğumuz faz-
la çeşidin 180 gün hareketsiz kalan kısmını, satmayan ve “uzun kuy-
ruk” dediğimiz bölümünü mağazalarımızdan iade olarak çekiyoruz. 
İadeler bunun üzerine kurulu. Yayıncılardan bu konuda bazen tepki 
de alabiliyoruz. Ancak mağazalardaki stoklarımız konusunda, mer-
kezi ve şeffaf verilerle sorunları birlikte çözebiliriz. 

İkinci nokta da, ilk baskı adetleri. İlk alım adetleriyle ilgili asıl konu talebin tahmin edil-
mesi. Müşterinin neyi ne kadar beğeneceği net değil. Oysa bu konu, hepimizin ma-
liyet yapısını etkiliyor. İlk alım adetlerinin belirlenmesinde ortak çalışmalar yapmak, 
tahminlerin altında ya da üstünde sattığımız durumlarda nasıl manevralar yapacağı-
mızı belirlemek yayıncıyı da, bizi de rahatlatacaktır. Yeni çıkan bir kitaptan üç bin adet 
alıp rafa koyduğumuzda, ilk 30 günden sonra mağazalar arasındaki dengesizliği gi-
dermek için satmayandan satana transferler yapıyoruz. Hâlâ fazlamız varsa, onları da 
toplayıp iade olarak yayınevine gönderiyoruz. Genel sistemimiz bu. 

KK: Cem Bey’in vurguladığı, yayınevleriyle iletişim içinde olma meselesini çok önem-
siyorum. Birçok yayıncının önemli koleksiyonları var. Yaşar Kemal kitapları, birbirinden 
koparılmaması gereken koleksiyonlara en iyi örneklerden biri. Özellikle büyük mağa-
zalarda bu koleksiyonları korumak gerekir. Yayıncının, çoksatanın rafa konulması dı-
şında, rafa konulunca satan kitaplar için önerilerde bulunması kıymetli. Her iki tarafın 
da samimiyetle ve içtenlikle verilerini paylaştığı, arayan okurun aradığını bulabildiği, 
kültürel çeşitliliğin korunabildiği bir işbirliği geliştirmeliyiz.  

Havada uçuşan iskontolar...

BÜ: İade sistematiğinde işbirliğine olan ihtiyacımız ortada. Bir diğer önemli konumuz 
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da iskonto oranları. Yayıncıların dağıtımcılara, dağıtımcıların kurum-
sal müşterilerine ya da kitabevlerine, kitabevlerinin bireysel müşte-
rilerine verdikleri iskontolar. İskontolar havada uçuşuyor. Haluk Bey, 
bu iskontolar üzerinden rekabet modeli doğru ve sürdürülebilir bir 
model mi?

HH: Doğru olmadığı çok açık. Bu konuda biraz karamsarım. Önü-
müzdeki dönemde, bir toparlanmanın aksine daha büyük bir çökü-
şün olacağını öngörüyorum; umarım yanılırım. İskonto oranları konu-
sunda, hem yayıncı hem de dağıtımcı olarak işin içindeyim. Yayıncı 
olarak zaten çok zorlandığımız oranlar var ortada. Dağıtımcı olarak 
baktığımda ise, yayıncıdan aldığımızla kitapçıya verdiğimiz vade ara-
sındaki fark bizde yaklaşık 35 gün. Dağıtımcı tahsil etmeden 35 gün 
önce yayıncıya para ödemek zorunda olduğu için bu parayı da kre-

diyle karşılamak zorunda. Üstelik, kredi faizlerinin bu kadar arttığı bir dönemde, sür-
dürülemez bir sistemden bahsediyoruz. Hem yayıncı hem dağıtımcı olarak diyebilirim 
ki, iskonto ve vade oranlarını tekrar gözden geçirmek zorundayız. Yoksa hepimizi çok 
sıkıntılı günler bekleyebilir. 

BÜ: Cem Bey, siz hem Prefix kanalıyla kurumsal müşterilerinize hem de mağazaları-
nızdan bireysel müşterilerinize satış yapıyorsunuz. Mutlaka yayınevlerinden aldığınız 
iskontolar üzerinden bazı indirim kampanyaları uyguluyorsunuz. İskonto konusunda 
eklemek istedikleriniz var mı? 

CÖ: Biz daha çok perakende konsantrasyonu olan bir firmayız. Kurumsal satışlarımız 
toplam cironun %5’i kadar. O tarafta da mevcut piyasa şartlarını bozacak bir hareket 
yapmıyoruz. Orada var olma amacımız, vadelerin ve iskontoların havada uçuştuğu bir 
dünyada, bazı kitabevlerine tahsilatı güvence altına alan bir sistemle hizmet sunmak. 
Dolayısıyla e-ticaret özelinde ayrı bir rekabet söz konusu, çünkü iskontolar çok farklı. 

Nedir bu Sabit Fiyat Yasası ?

BÜ: Piyasada, yayınevlerinden alınan iskontolar %35-60 yelpaze-
sinde değişiyor. Dağıtımcılar ve kitabevleri, bu iskontoları kendi 
kârlarını ya da özsermayelerini arttırmak yerine, birbirleriyle reka-
bet aracı olarak kullanıyor. Bu da aynı kitabın okura farklı noktalar-
da birbirinden çok farklı fiyatlarla sunulmasına neden oluyor. Bu 
durum, yayıncılık sektörünün bir süredir gündeminde olan Sabit 
Fiyat Yasası’nın bugünlerde daha çok konuşulmasına yol açıyor. 
Kenan Bey, Türkiye Yayıncılar Birliği olarak uzun zamandır bu ko-
nuda çalışmalar yapıyorsunuz. Nedir bu yasa ? 

KK: Sabit Fiyat Yasası, kültür endüstrisini tanımlayan ve ayakta kal-
masını, sürdürülebilir olmasını sağlayan bir sistemdir. 1890’larda 
Almanya’da başlayarak önce Fransa’ya, daha sonra tüm Avrupa’ya 
yayıldı. Bu yasa, salt fiyat meselesi değildir. Temeli, belirli bir süre 
boyunca kitabın, yayıncının belirlediği fiyatın dışında satılmaması-
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dır. Özellikle internet mağazalarındaki yıkıcı indirimleri or-
tadan kaldırabilir. 

Yayıncı, yayınladığı kitabın maliyetini ilk dağıtıma çıkar 
çıkmaz karşılayıp yeni kitaplar üretebilecek, kitabevleri 
de maliyetlerini karşılayabilecek satışlarla ayakta kalabi-
lecek. Devlet de halk kütüphanelerine, okul kütüphane-
lerine yayınevlerinden %10 indirimle iyi kitaplar alabile-
cek. Dengeli bir yapıdan söz ediyoruz. Kitaplar, eskiden 
olduğu gibi kitapçılarda satılacak. Küçük kasabalarda 
bile kitapçıların hayatta kalması, büyük kentlerdeki kitap-
çıların rafta çeşit bulundurabilmesi çok önemli. Kitapçılar 
kültür endüstrisinin başlayacağı ve büyüyeceği yerlerdir. 

BÜ: Sabit Fiyat Yasası, tüm perakendecilerin ürünü, yayıncıların belirlediği etiket fiya-
tından satması anlamına geliyor. Yayıncılar kitap fiyatlarını diledikleri zaman diledikleri 
şekilde değiştirme hakkına sahip; yani fiyatlandırmada dışarıdan bir müdahale söz ko-
nusu değil. Haluk Bey, yayıneviniz Kırmızı Kedi, Yılmaz Özdil’in Mustafa Kemal kitabıy-
la, henüz yasalaşmamış olsa da sabit fiyatı uygulamaya başladı. Amazon da dahil, 
kimse 35 TL’den bir kuruş bile ucuza satamıyor kitabı. Bu deneyiminizi anlatır mısınız  ? 

Sektörün taleplerini dile getirmek.

HH: Sabit Fiyat Yasası’nın çıkacağını düşünüyorum, çok da önemsiyorum. Bunu bir 
bilgiye dayanarak değil, bir analiz sonucunda söylüyorum. Dev bir perakende firma-
sı Türkiye’ye giriyorsa, doğal olarak rakipleri de böyle bir yasanın çıkmasını isteye-
cektir. Ancak yasanın bir iki şirketinkine değil, bütün piyasanın ihtiyaçlarına cevap ver-
mesi gerekir. İskontoların, vadelerin ve iadelerin havada uçuştuğu şimdiki düzen 
sürdürülebilir değil; önemli sayıda yayıncı artık işini yapamaz hale gelecek. Bu ne-
denle, hem dağıtımcıları hem perakendecileri hem de yayıncıları rahatlatacak olan 
Sabit Fiyat Yasası çok önemlidir. Sektörün taleplerini dile getirmek açısından özellikle 
Yayıncılar Birliği’ne büyük iş düşüyor.

Mustafa Kemal kitabı çok büyük bir projeydi, ciddi bir yatırım yaptık. İlk üç haftada 
750 bin baskı adedine ulaştı, 400 bin satış adedini geçti. Böyle bir kitabın kâğıt fiyatı 
bile çok yıkıcı. Ortada bir yasa olmadığı için sınırlı olanaklarımız vardı. Rica ederek ve 
konuşarak, bu kitabın fiyatı ne olursa olsun satacağını anlattık, kârdan zarar etmeye-
lim dedik. Karşılıklı anlayışla herkes kazandı. Tabii bunu her kitapta yapamayız, her-
kesle konuşmamız mümkün değil. Ancak, bu çalışmanın pratikte hemen gözlemledi-
ğimiz bir faydası da, kitapçılarda satılan kitap sayısını çok ciddi oranda artırması oldu. 
Önümüzdeki dönemde özellikle bağımsız kitapçıların hayatta kalması, ticari faaliyet-
lerini sürdürebilmeleri açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

BÜ: Cem Bey, Sabit Fiyat Yasası çıkarsa online mağaza ile kitabevi arasındaki satış  
dağılımında bir değişiklik olur mu sizce ?

CÖ: Mutlaka olacaktır. Özellikle online mağazadaki satış rakamlarında düşüş bekle-
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niyor. Ancak biz de bu yasayı sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü fiyatta rekabet ol-
madığında, asıl kalitede ve hizmette sıkı bir rekabet olacak. Online alışveriş tarafında 
da dağıtım ve teslimat gibi hizmetlerde iyileştirmeler olacak. Yayınevlerinde daha ka-
liteli ürünün, perakende satış noktalarında da tavsiyenin ve daha iyi hizmetin öne çı-
kacağını söyleyebiliriz.

Dağıtımcı lojistik firma mı, toptancı mı ?

BÜ: Sektörün belirleyicilerinin ardından bu piyasanın önemli aktörleri olan dağıtım ve 
satış kanallarına gelelim. Dağıtımcı, yayıncının ürettiği kitabı belli bir hizmet bedeli kar-
şılığında perakende noktalarına ulaştıran bir lojistik firması mı, yoksa kitapları belirli 
koşullarla satın alıp kendi müşterilerine istediği koşullarda satan bir toptancı mı ? Ke-
nan Bey, sizin dağıtımcı tanımınız nedir ?

KK: Kavramların doğru kullanılmadığını düşünüyorum. Dağıtımcı aslında, İngilizce-
deki distrubutor ’dür. Bizdeki dağıtımcının karşılığı ise supplier, yani tedarikçidir. Ba-
tı bu meseleyi çözmüş. Eğer yayıncı büyük bir firmaysa, kendi ürünlerinin pazarlama-
sını, dağıtımını ve satışını tek elden yaptırıyor. Tüm koşulların kararlarını da yayıncı 
veriyor. Eğer küçük ya da orta ölçekli bir yayıncıysa ve bu organizasyonu tek başına 
yapamıyorsa, tanıtım ajanslarıyla ve yine yayıncının kararları uyarınca lojistik hizmet 
veren bir dağıtımcıyla çalışıyor. Küçük ve orta ölçekli yayıncılar, bu hizmet bedelini 
belirli bir yüzde ile ödüyor. Yani, her yayıncının bir dağıtımcısı var. Böylece, yayıncı 
piyasaya sürdüğü ürününü rahatlıkla izleyip, veri elde edebiliyor. 

Bizde, her yayınevi birden fazla dağıtımcıyla çalışır. Türkiye’deki yayıncı, ne çalıştığı 
kitabevlerinden ne de dağıtımcıdan sağlıklı bir veri toplayabiliyor. Dolayısıyla kararlar-
da da söz sahibi olamıyor. Haluk Bey’in altını çizdiği karamsar tabloya katılıyorum, o 
fırtına her an sektörümüzü vurabilir. Sektörün tüm paydaşlarını korumak için yeni mo-
deller geliştirmek zorundayız. 

Acil ihtiyaç: Sürdürülebilir bir model !

HH: Hakikaten, dağıtım bu işin en önemli aktörlerinden biri. Dağıtımcıların da tedarik-
çilerin de kendine çekidüzen vermesi, çılgın iskonto oranlarından arınması gerekiyor. 
Büyük dağıtımcılar işlerini yapamaz hale geldiğinde, bundan en büyük zararı yayıncı-
lar görüyor. Dolayısıyla, sürdürülebilir bir modele acilen ve hep birlikte kafa yormalıyız. 
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Veri toplama ve analizi de çok önemli. Veriyi analiz etmeden yapılan yayıncılık, özellik-
le tekrar baskıları planlama gibi konularda kör uçuşuna dönüşüyor. Yeni yayımlanan 
kitapların sektördeki payı %25-27 civarında. Bu veri, katalog kitaplarının ne kadar 
önemli olduğunu gösteriyor. Bizim verilerimize göre, yetişkin edebiyatının sektördeki 
payı %38 civarındayken, çocuk kitapları inanılmaz bir yükselişte. 2015’te %18 iken, 
2017’de bu kategorinin sektör payı %22,4’e ulaştı. Ancak akademik yayıncılıkta ciddi 
bir erime söz konusu. 

Yayıncı, kitapçı ya da dağıtımcı olalım, hepimiz aynı masanın etrafın-
da oturuyoruz. Yayıncılığı sadece ticari amaçla yapmıyoruz. Memle-
ket için gerekli olduğuna inanıyoruz. Kitap okunsun, daha çok okun-
sun, daha çok insana, daha çok kitap ulaşabilsin istiyoruz. 

BÜ: Kitap perakendesine de göz atalım. Yani, bağımsız kitabevleri, 
zincir perakende ve online satış siteleri... 2015-2016’da Yayıncılar 
Birliği’nin yaptığı “Kitabevi Envanteri” çalışmasına göre, o dönem 
D&R mağazaları hariç sadece 1.536 perakende satış noktası kal-
mıştı. Ne yazık ki kan kaybı sürüyor. Üstelik bu noktaların çoğu da 
kitabı ancak sipariş olduğunda getirten, okulların etrafındaki kırtasi-
yeci kitapçılar. Bazısı bilerek ya da bilmeyerek korsan satışına da 
aracı olan işletmeler. Kenan Bey, kitapçıların konumu ve geleceği 
için neler söyleyeceksiniz ? 

KK: Bağımsız kitabevlerinin ayakta kalması, kapanmaması için onlar da okullara gi-
rebilmeli. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni genelgesi, yayıncının da kitapçının da 
tanıtım amacıyla okullara giremeyeceği bir yapıyı savunuyor. Sadece ders kitapları-
nın yeterli olduğunu, başka kitaplara ihtiyaç duyulmadan eğitim öğretimin yapılabilece-
ğini savunan ve yayıncılığı itibarsızlaştıran bir çizgi izleniyor. Bu dönemde, yayıncının 
okullara gidip öğretmenlere kitaplarını tanıttığı, öğretmenlerin de siparişlerini kitapçıya 
yönlendirdiği bir yapıdan söz etmek kolay olmuyor.
 
Karşı koyulamayacak bir pratik: Online mağazalar !

BÜ: Zincir perakende konusunda Cem Bey size söz vermek isterim. Özellikle son bir-
leşmeden sonra Türkiye’nin en yaygın zincir perakendesi olarak siz perakende sek-
törünü nasıl yorumluyorsunuz ? 

CÖ: TveK kitabevlerinin D&R’ye dönüştürülmesiyle 51 ilde 207 - 208 mağaza olaca-
ğız. Şu anda 46 ilde 200 mağaza var. Birleşmenin etkisiyle büyümeye devam ediyo-
ruz. Ama biz asıl amacımızı, okurla yayıncıları ve yazarları bir araya getiren yaygın bir 
platform yaratmak olarak görüyoruz.

BÜ: Online mağazalar, kitabevlerinin ulaşamadığı noktalara ulaşmak için tek seçene-
ğimiz. Haluk Bey, online satış noktalarında ne durumdayız ? 

HH: Online alışverişin yoğun olduğu iller, kitap okuma oranının, kitap satışının ve nü-
fusun yüksek olduğu illerle aynı. Çünkü online sistem için altyapı en önemli belirleyici 
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ve maalesef bazı bölgelerimizde bu altyapı hâlâ sağlıklı kullanılamıyor. 
Öte yandan, günde 200 bin kitap satılan bir internet mağazası düşünün. 
Türkiye’nin en büyük kitap mağazasına 200 bin kitabı yerleştiremezsiniz, 
satış operasyonunu da sağlayamazsınız. Oysa bir online dükkâna girdi-
ğinizde, Konya’daki ufak ve yerel yayınevinin çıkardığı bir akademik kita-
ba ulaşabiliyorsunuz. Sadece yayıncılığı değil, tüm perakende sektörünü 
etkileyecek ve karşı koyulamayacak bir pratik bu. 

BÜ: Cem Bey, D&R’de online kitap satışlarınızın oranı nedir ? 

CÖ: Toplam ciromuzun %17-18’i online satışla oluşuyor. İki platformumuzdan birin-
de kitabın payı %90, diğerinde %70. Bu oranların artarak devam edeceğini düşü-
nüyoruz. Tabii ne olacağını, asıl Sabit Fiyat Yasası devreye girdiğinde hep birlikte 
göreceğiz. 

Yayıncılık sektörünün veritabanı hayali...

BÜ: Online satışların en önemli artılarından biri de bize veri sağlayabilmesi. Sektörü-
müzü sadece bandrol sayıları üzerinden, yani üretim verileriyle tanımlıyoruz. Oysa 
bastığımız kitabın hangi illere ve kaç kitabevine dağıldığı, rafta kaç ay beklediği gibi 
verilere ulaşmamız çok kıymetli. Kenan Bey, bu veritabanını oluşturmak Türkiye’de kı-
sa dönemde mümkün mü ?

KK: Dünyada ISBN verilerinin tutulması ve işlenmesi işi devletin elinde değil. Ulusla-
rarası Yayıncılar Birliği (IPA), bütün verilerini yayıncılarla beraber derliyor ve ortaya da-
ha zengin bir veritabanı çıkıyor. Bizim de Yayıncılar Birliği olarak Kültür Bakanlığı’nın 
himayesinde işleyen ISBN Ajansı’ndan bu veriyi almamız ve sektörün tüm paydaşla-
rının katılacağı bir çalışmayla sağlıklı bir veritabanı oluşturmamız, nasıl değerlendire-
bileceğimize bakmamız gerekiyor. Hem zaman kaybını en aza indirecek, hem de 
doğru yorumlamalar yapmamızı sağlayacak bir veritabanı oluşturabiliriz. 

Bunun için, perakende satış noktalarında, satış ânında ölçümler yapan birtakım pro-
fesyonel sistemler gerekiyor. D&R ve Kırmızı Kedi gibi zincir kitabevlerinde, bağımsız 
kitapçılarda bu satışların anlık ölçümü için teknolojik bir yapılanma yeterli. Böylece 
yayıncı da dağıtımcı da istediği her türlü veriyi izleyebilecek. Satışlarımızı izleyebilmek 
için, ya yerel bir yazılımla bu yapılanmayı çözmek ya da bu işi yapan uluslararası fir-
malarla işbirliği içinde gerekli teknik yapıyı kurmak zorundayız.  :
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Büyük bir umut,  
büyük bir yüzleşme...   

Mine Söğüt    
Yazarlık veriminin yanı sıra gazeteci kimliğiyle de tanınan 

Mine Söğüt, günümüz dünyasında edebiyat ve medya 

gibi iki apayrı disiplin arasında tanık olduğu endişeleri 

dillendiriyor, gelecek umudu kurabilmemiz için  

geçmişten gelen kabullenişleri düşündürüyor. 

Beni 68 kuşağı büyüttü. Çocuğuna, kendi öğrendiği ve yeni keşfettiği şeylerin dışın-
da farklı bir eğitim vermeye çalışan bir anne babanın çocuğuydum. Daha okuma 
yazma öğrenmeden önce, Nâzım Hikmet şiirlerini ezberlerdik babamla. Beş altı yaş-
larımda, “Trrrrum trrrrum trrrrum ! Trak tiki tak  !” diye dolaşırdım evin içinde. O yaşla-
rımda bir şiir yazmışım, korkunç karanlık bir şey: “Kara kara adamlar / Beyaz dam-
lara çıktılar / Beyaz damları karaya boyadılar. ” 

Annemle babam büyük bir umutla çocuk yetiştiriyor, bunun için de bana Nâzım oku-
tuyorlardı. Sonra Samed Behrengi’nin kitaplarını aldılar. Önce onlar okudu, sonra da 
ben. Heceleyerek okuduğum ilk kitap, “Cin Ali” kitapları yerine Küçük Kara Balık ’tı. 
Kitap, büyüklerin ve baskıcı ortamın onu durdurmasına izin vermeyip, hayallerini ger-
çekleştirmek için, yaşadığı küçücük ama güvenli yeri terk edip, açık denizlere giden, 
başkalarını kurtarmak için canını feda eden muhteşem bir kahramanı anlatıyordu. 

“Güzel günler göreceğiz” büyüsü...

O kitapta beni etkileyen, hikâyeden çok Behrengi’nin biyografisiydi. Samed Behren-
gi çocukları çok seven bir ilkokul öğretmeniymiş ülkesinde. Şah’a karşı duran fikirle-
ri varmış ve günün birinde ölüsü Aras Nehri’nde bulunmuş. Bir yandan Küçük Kara 
Balık ’ın kahramanından etkilenirken, öte yandan da masalın yazarının iktidar tarafın-
dan öldürüldüğünü öğrenmiştim. 

Ne olduğunu anlamadan büyüdü benim kuşağım, gerçeklerle yüzleşmede eksik kal-
dık. Hiç dertlenen bir kuşak değildik. “Güzel günler göreceğiz çocuklar” dizesinin 
büyüsüne kapılmanın, bizi ne kadar yanlış yerlere götürebildiğine tanık oldum. O yüz-
den, sonraları gerçeklerle yüzleşirken, biraz daha acımasız ve sert yaklaşma taraf-
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tarı oldum. Karamsar değil, aşırı gerçekçi ve fazla yüzleşmeci oldum. Uğraştığım iki 
alan olan gazetecilik ve edebiyatta da hep sert şeyler yazasım geldi. Hep o “güzel 
günleri” niye göremediğimizi ve göremeyeceğimizi, bizi bu günleri görmekten alıko-
yanın ne olduğunu düşündüm. Bunun nedeni, yaşadığım ortam, ülke, maruz kaldı-
ğım politik dil ve mesleğimdi. 

Gazeteciliğimin ilk zamanlarında, 1990’dan itibaren Güneş gazetesinde bir buçuk yıl 
muhabirlik yaptım. Sonra da dergilerde. Derken bu işi yapamayacağımı anladım. Çün-
kü bugün o çok kızdığımız ve sevmediğimiz, ülkenin bu hale gelmesinde rol oynadı-
ğını düşündüğümüz gazetecilerin neredeyse yüzde doksanı benim neslim. 

İçten sarsılmak, yeni bir dil aramak...

Daha uzun bir sürecin sonucu olsa da, bugün geldiğimiz noktanın önemli bazı to-
humları 90’larda atıldı. Yeni dil, yeni ahlak, yükselen değerler... Bunları pazarlamaya 
başladık. Daha da kötüsü, bu yeni gazetecilik diline önce kendimiz ikna olduk. Yok-
sa ikna edici bir dile çeviremezdik. 

Bugüne ve bugün üzerinden geleceğe bakarken, o çok umutlu ve pozitif isteklerle 
dolu dilin önemini asla gözardı etmemeliyiz. Çünkü gerçekten ne istediğimizi bilme-
miz gerekiyor. Ancak, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara varamayız. Oysa aynı şey-
leri yapmaya devam ediyoruz ve doğal olarak bir parıltı göremiyoruz. Politikacılar, 
edebiyatçılar, gazeteciler, sanatçılar, işçiler, halk... Yıllardır yaptığımız “aynı şeyler”in 
dışında bir şey yapmıyoruz. Umutlarımızda da aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Hâlâ “güzel 
günler göreceğiz” dizelerinin peşindeyiz. Sarsılmaya ihtiyacımız var. Ama dışarıdan 
bir sarsılma değil bu. Zaten sürekli dışarıdan sarsılıyoruz, içeriden sarsılmıyoruz. 
Üzüntülerimiz, yıkıntılarımız bile bize verilen, kabul ettiğimiz şeyler. 

Bu kabullenişler coğrafyasında ve ikliminde yaşadığımız, büyüdüğümüz ve çalıştığı-
mız için devamlı kendimizi kurcalamalıyız. Kendimizi kabul etmeden ve aynı hataları 
yapmadan önce, yeni bir dil aramalıyız. Edebiyatta da, gazetecilikte de... 
Her ikisinde de seçtiğimiz kelimeler, kurduğumuz cümleler ağır bir kor-
ku, büyük bir otosansür endişesi barındırıyor. Otosansür uygulamayan 
bir yazar bile, acaba gerçekten bunu mu söylemek istiyorum, endişe-
siyle hareket etmeye başlıyor ve hiçbir zaman emin olamayacağı, içsel-
leştirdiği bir kontrol mekanizmasının gölgesinde üretmeye çalışıyor. 

Hayır, güzel günler göremeyeceğiz!

Aldığımız nefesin bile tehlikeye dönüşebileceği, ufacık bir gülüşümü-
zün bile suç sayılabileceği, artık suçu bile tanımlayamadığımız bir ik-
limde yazmaya, üretmeye çabalıyoruz. Birbirimize artık soru sormuyo-
ruz, sadece hayatta kalmayı istiyoruz. Bize düşen sorumluluğu dahi 
düşünecek durumda değiliz. Sorumluluğumuz olduğunu bile zannet-
miyoruz, büyük bir kabullenişin içindeyiz. Bu kabullenişin özünde de 
yüzleşmeme, adını koymaktan kaçış ve bulduğumuz ufacık bir umu-
da inanma eğilimi yatıyor.
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Bu oldukça ağır bir şey. Çünkü politik tercihlerimizde, ha-
yattaki duruşumuzda büyük tartışmalar yaşıyoruz. Ancak 
geldiğimiz nokta yine aynı. Neye nasıl bakarsak iyi his-
sederiz, diye düşünüyoruz, buna göre üretiyoruz. Başka 
bir dünya hayal etmemiz mümkün değilmiş gibi geliyor. 
Bunların hepsi karanlık ya da umutsuz gibi görünen ama 
umudun bulunduğu noktalar. Yüzleşmeyi, sorgulamayı 
ve itirazı önce kendimize yapmalıyız. 

Kendimize karşı hoyrat davranabilmeliyiz belki de. “Gü-
zel günler göreceğiz” umudunu değil, “Hayır, biz çok 
güzel günler göremeyeceğiz; çünkü hâlâ aynı hataları 
tekrarlıyoruz!” yüzleşmesini yaşamalıyız. Karşı çıktığı-
mız şeylerin bedellerinin çok ağır olacağını görüyoruz. 
Vazgeçeceğimiz şeylerden sonra, elimizde kalacaklar-
la aynı hayatı yaşayamama korkumuz var. Korkulardan 
ya da birtakım değerlerden vazgeçmeyi neden tartışa-
mıyoruz ?

Tiyatro festivali, 1980’li yılların sonunda başlamıştı. Festivale gelen yabancı bir tiyat-
ro topluluğunun oyuncuları sahneye çırılçıplak çıktı. Devlet Tiyatrosu sahnesinde oy-
nanan bir dans tiyatrosuydu. Birkaç gazeteden itirazlar yükselmişti bu çıplaklığa, an-
cak o oyun oynandı ve kıyamet de kopmadı. Genç bir üniversiteli olarak, yazar 
olursam neler yazabileceğimi, oyuncu olursam sahnede neler yapabileceğimi, dra-
maturg olursam nasıl bir oyun kurgulayacağımı hayal edebilmiştim. 

100 yıl geriye gitsek...

1980 sonrası zordu, ama yine de hızlı değişen, yeni bir dilin kurulduğu bir dönem-
di. Bugün, o büyüdüğüm dünyada yaşamıyorum. Bu çok ağır bir şey. Ne benden 
önceki kuşak ne de benden sonrakiler... Hiçbirimiz doğup büyüdüğümüz dünya-
da değil, bambaşka bir ülkede yaşıyoruz. 

Sosyal medyada dolaşan, sevdiğim bir söz var; “Şu anda 100 yıl geriye gitsek, 100 yıl 
ileride olacağız.” Çok ağır, ama çok gerçek. Bugünün gençlerine, üniversite yıllarımda 
izlediğim tiyatro oyununu anlattığımda inanmıyorlar. Böyle bir oyunun Türkiye’de oy-
nanabilmesini, sanatta hiçbir sınırın olmamasını, neler üretebileceğimizin sınırı ola-
mayacağını hayal bile edemiyorlar. 

100 yıl geriye gitsek 100 yıl ileriye gideceğimiz bir ülkede, gelecekle ilgili 
kuracağımız umutları, hatırlamamız gerekenleri düşünürken, bugün bunla-
rın neden bizden bu kadar uzaklaştığını ve nerede hatalar yaptığımızı ha-
tırlamalı, bunlarla yüzleşmeliyiz. Belki sonra bu umutları, hayalleri yeniden 
kurabiliriz. Tıpkı çocukluğumda Samed Behrengi’nin bende bıraktığı iz gi-
bi. Büyük bir umut aşılarken, büyük bir gerçekliği de gösteren bir iz. Tıpkı 
Nâzım Hikmet’in Don Kişot şiirinde dediği gibi: “Yolu yok, Don Kişot’um be-
nim, yolu yok, / Yeldeğirmenleriyle dövüşülecek  ! ”  :

Birbirimize artık  
soru sormuyoruz, 
sadece hayatta 
kalmayı istiyoruz. 

“ “
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Frankfurt Kitap Fuarı’na ilk kez 1989’da gitmiştim. Bu yıl 30. kez oldu. Fuar da 70. yı-
lını kutladı. Aradan geçen 30 yılda fuarın nasıl bir değişim geçirdiğini düşündüm. O 
yıllarda Frankfurt’ta yeni kitap tanıtımlarına önem verilirdi. Büyük gösteriler yapılır, da-
vetler verilirdi. Umberto Eco’nun Gülün Adı ’nın tanıtımı için fuarda ortaçağ giysili in-
sanların yürüyüş yaptığını, Paulo Coelho’nun bir kitabının tanıtım partisinde orkestra 
ile şarkı söylediğini, Muhammed Ali Clay’in kitabı için gerçek ölçülerde boks ringi ku-
rulduğunu anımsıyorum.

Fuar o yıllarda hızla büyüyordu. Hem katılımcı sayısı artıyor hem de alanı genişliyor-
du. Salon 8.0’ın açılması, 1. ve 3. binaların yıkılıp yerlerine çok daha büyüklerinin inşa 
edilmesi bu yıllara rastlar. Zamanla fuarın niteliği değişime uğradı. İş görüşmeleri 
ağır bastı, tanıtımlar geri plana düştü. Başta Amerikan yayıncılarınınkiler olmak üze-
re stantlar, onlarca masayla birer büro görünümü almaya başladı. ABD’li yayıncılar 
örnek getirmek yerine kitap kapaklarının posterlerini asmaya başladı.

Küçülen stantlar, yükselen siyasi söylemler.

Fuar yönetimi belki de bilinçli olarak bu yönelimi destekledi, ama 
stantların bürolaşması, fuarın amaçlarından biri olan yeni kitapları 
tanıtmak niteliğini kaybettirdi. Bunun neticesinde ve global olarak 
yaşanan krizle birlikte artık yayıncılar fuarda daha az kalıyor, stant-
lar da gitgide küçülüyordu. Fuar hem gün kaybetti, hem de alan 
olarak küçüldü. Nihayetinde Salon 8.0 kapatıldı, 30 yıl önceki ko-
numa geri çekildiler.

Son iki yıldır Almanya ve Avrupa’daki gelişmelere koşut olarak fu-
ar siyasallaşıyor. Siyasiler fuarı gövde gösterisi için bir alan olarak 
kullanmaya çalışıyor. Geçen yıl aşırı sağ partiler fuarda boy gös-
termeye çalışmıştı, bu yıl da açılıştan itibaren Alman devlet temsil-
cileri, başta cumhurbaşkanı ve yardımcısı, panellerde söz aldı.   

KONUK

Yenilenme zamanı! 

Metin Celâl
Deneyimli yayıncı Metin Celâl, dünyanın en  

büyük kitap fuarı olarak kabul edilen Frankfurt  

Kitap Fuarı’na ve 70. yılına ilişkin izlenimlerini  

paylaşıyor; yayıncılığımızın yurtdışında  

temsiline ilişkin güncel bir çerçeve çiziyor. 
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Biz Türkiyeli yayıncılar olarak uzun yıllar 
alıcı konumundaydık. Fuara telif hakkı al-
maya gidiyorduk. Türk yayıncıların az sa-
yıda stantı vardı. Kültür Bakanlığı’nın katı-
lımı da daha çok devletsel görünümlüydü,  
Türkiye yayıncılık sektörünü yansıtmıyor-
du. Türkiye Yayıncılar Birliği bu görünümü 
kıracak girişimler yaptı. Hem bakanlıkla 
birlikte hem de sponsorların desteğiyle 
kendi başına Türkiye Ulusal Stantları açtı. 
Bunun karşılığı da hemen alınmaya baş-
landı. Az da olsa telif satışı yapıldı. Bu 
satışlar birer umut ışığıydı, ama yeterli 
değildi. 

Sonra art arda üç önemli gelişme yaşandı: Kültür Bakanlığı TEDA Çeviri Destek Prog-
ramı’nı başlattı; Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı ve Türkiye, Frank-
furt Kitap Fuarı Onur Konuğu oldu. Böylece 2005’ten itibaren telif satışı ivme kazan-
dı, Türk yazarların kitapları yabancı dillerde daha çok yayımlanmaya başladı. Kasım 
2018 başı itibariyle 2.692 eserin yabancı dillere çevirisi desteklenmiş (bkz. teda.gov.
tr). 13 yıl için büyük bir başarı.

Yeni politikalar geliştirme zamanımız geldi. 

2018’de Frankfurt Kitap Fuarı’na baktığınızda ne görünüyor, derseniz, cevabım pek 
iç açıcı değil. Geçtiğimiz yıllarda Türk yayıncıların fuara katılımı sürekli artarken, bu 
yıl trajik bir düşüş var. Güvenilir kaynaklara göre, Türkiye’den gelen yayıncı sayısın-
da %70 azalma var. Hemen her yıl gelen birçok yayıncıyı bu yıl göremedik. Birçok ya-
yınevi de geçen yıla göre daha az sayıda çalışanıyla gelmişti fuara. Oysa Salon 5.0’a 
bakıldığında, konuk ülke olduğumuzdakine benzer bir görünüm vardı. 

Türkiye bu yıl fuara Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası ve İBB Kültür 
A.Ş.nin destekleriyle güçlü bir şekilde katıldı. Fuarda ulusal stantlara katılan 30 yayı-
nevi yer buldu. Çocuk kitabı yayıncılarının bulunduğu Salon 3.0’da da Türkiye’den 
çocuk kitabı yayıncıları bir aradaydı. Az sayıda da olsa kendi özel stantlarını açanlar  
vardı. Bu görünüme bakan yabancılar Türkiye’de bir ekonomik kriz yaşandığına, bun-
dan da en çok yayıncıların etkilendiğine inanmazdı. Oysa hem yayıncılar ve ajanslar, 
hem de yanlarında getirdikleri Türkiye Yayıncılar Birliği’nin konuya ilişkin mektubu, kri-
zin derinliğini açıklıkla ifade ediyordu; koşullar yumuşatılmazsa, Türk yayıncılar artık 
daha az çeviri eser yayımlayacak. 

Telif eser satma konusuna gelince, TEDA’nın 2.692 eserlik listesinin ışıltısı yeterli de-
ğil. Türkiye birkaç yıldır gündemden düştü. Artık yabancı yayıncılar heyecan içinde 
Türkiye stantını ziyaret etmiyor. Yayıncılarımız ve ajanslarımız telif hakkı satışı için ya-
pılan görüşmelerin sayısının azaldığını, sırf bu amaçla Frankfurt’a gelmenin anlam-
sızlaştığını söylüyor. Bu gelişmeler de Türk edebiyatının dışa açılımında yeni politi-
kalar geliştirmenin zamanının çoktan geldiğini gösteriyor.  :
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2040 yılında 
yayıncılığımız!

Müge Gürsoy Sökmen 
Mine Soysal 

20 yıl sonra nasıl bir yayıncılık olacak? Kitaba, 

yayınevlerine ne olacak? Metis Yayınları’nın 

kurucularından, editör, çevirmen Müge Gürsoy 

Sökmen ile Günışığı Kitaplığı’nın kurucusu, 

Genel Yayın Yönetmeni, yazar Mine Soysal 

yayıncılığımızın gelecek hayalini kuruyor. 

8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2018

38 kış 2018

Mine Soysal: 20 yıl sonraya gidiyoruz, yıl 2038-2040. Hâlâ kitap var mı ?

Müge Gürsoy Sökmen: Ben iyimser şapkamı takarak konuşacağım. Öncelikle, “Dün-
ya hâlâ var mı ?” sorusuna “evet” diye cevap veriyorum. Evet, 20 yıl sonra dünya var. 
Hamamböceklerine bırakmamışız dünyayı. (Nükleer savaştan sonra bir tek onlar ka-
lacakmış, malum.) İnsanlar hâlâ var, dolayısıyla kitap da var. Kitap bizim hayallerimizi, 
umutlarımızı, sorularımızı, meraklarımızı taşıyor kamuya, ister sanal ortamda ister kâ-
ğıt üstünde olsun. 

MS: Dijital iletişimin katbekat hızlandığı, başkalaştığı bir dönemden söz ediyoruz. Yi-
ne de gerek biçim gerekse işlev olarak kitap her şeyiyle var mı diyorsun ?

MGS: Tabii, çünkü basılı kitap küçük bir sermayeyle üretilip çok düşük bakım maliye-
tiyle elden ele gezebilen şahane bir ürün. %100 geri dönüştürülebilir, doğaya zarar 
vermez, zannedildiği gibi ormanları katletmez. Fişe takmanızı, enerji kaynaklarına ulaş-
manızı, pahalı ve sürekli modeli değişen cihazlara sahip olmanızı gerektirmez. Size 
benzeyen bir grup insanın sizin için ürettiği ve her türlü sorumluluğuna imza attığı, ka-
lite kontrolü yapılmış, üreticiden hesabını sorabileceğiniz bir ürün. Kendi köşenizde 
değil, kamusal alanda ulaşıyorsunuz kitaba. Aramasanız da, hayatın akışı içinde önü-
nüze çıkıyor. İktidarlarca sevilmeyen görüş ve duyguların da sokakta, kamusal alan-
da yer bulabilmesi demek basılı kitap. Azınlığın hakkını koruma açısından demokra-
sinin yaşatılması demek. Dolayısıyla ben öneminin süreceğine inanıyorum.
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Kitap bizim 
hayallerimizi, 
umutlarımızı, 
sorularımızı, 
meraklarımızı taşıyor 
kamuya, ister sanal 
ortamda ister kâğıt 
üstünde olsun.

“

“

“Zazaca’dan gir, Çince’den çık !” 

MS: 2040’ta ülkemizde nasıl bir kültür sanat iklimi var ? Sansür ve otosan-
sür gündemden düşmüş mü, yoksa hâlâ düşünce ve ifade özgürlüğü ödü-
lü veriliyor mu ? 

MGS: İnsanlık varlığını sürdürüyor diye varsaymıştım, malum. Ders kitap-
larında biz nasıl 2. Dünya Savaşı’nı okuduysak, çocuklar da bugünlerimi-
zi öyle okuyor 2040’larda. İbret-i âlem olsun diye; “Bak, zamanında böyle 
yaşıyorlarmış, ifade özgürlüğü ödül alıyormuş !” diye gülüyor, inanmıyorlar. 

MS: Ülkede anadilde yayıncılık özgürce yapılıyor mu ? Her isteyen anadi-
linde istediği yayını, istediği biçimde yapabiliyor mu ? 

MGS: Bunu aşmamış olmayı tahayyül etmek güç. Gelecek için iyimser olacağım, in-
sanlık kalacak diye iddia ediyorsam, altyapısını da buna göre kurmalıyım. Anadilde 
yayıncılık elbette var. 21. yüzyıl başında çok yeni olan elektronik çeviri olanaklarını dü-
şünelim; artık diller arasında geçiş yapmak ne kadar kolaylaştı. 20. yüzyılın son çey-
reğinde, çeşitli dillerdeki sözlükleri elde edebilmek için bir sahafı temizlemek zorun-
da kalmıştım. Hâlâ onları kullanıyorum. Artık böyle bir derdimiz yok; Zazaca’dan gir, 
Çince’den çık... 

MS: 20 yıl sonra Türkçe için nihayet ortak bir sözlüğümüz olmuş mudur ? Okullarda 
öğretilen dilbilgisiyle yayıncının kullandığı seçimler yine birbirinden farklı mı ?

MGS: Hayır, ortak bir sözlüğümüz hâlâ yok. İyimser olalım dediysem abartmayalım; 
biz de bir şeylerden vazgeçtik. Öyle mi’leri, da’ları kimse ayırmıyor artık. Yayınevlerin-
de artık yeni bir kadro var: Yorumcu kadrosu! Felsefecilerden ve şairlerden yardım 
alıyoruz, metinlerin ne dediğini anlamak için. 

Hakikat sonrası dünyaya geçmek...

MS: Edebiyatta, şiir ve felsefe gibi alanlarda niteliksel bir sıçrama yaşanmış mı ? Yok-
sa şimdiki gibi popüler olan mı daha çok prim yapıyor ?

MGS: 21. yüzyılın başında bir hikâye bombardımanına tabi tutulduk. Filmler, dizi film-
ler, çoksatan kitaplar derken, gerçeğimizi örtüp sahte bir âlem yaratan, yaşantımızla 
bağ kurmamızı imkânsızlaştıran, bize bizi yadırgatan bu hikâyelerden yıldık. Derken 
fark ettik ki, 20. yüzyılın sonunda hakikat sonrası dünyaya geçmişiz: Ne masal ne ha-
ber ne gerçek, hepsi birbirine karışmış ! Ne yazık ki, bu süreçte edebiyat kan kaybetti; 
özel örnekler dışında insanı kendiyle tanıştırıcı, keşfe çıkarıcı niteliğini yitirdi. 2040’lar-
da insanbilimleri, psikolojik, fiziksel varlığımızla yeniden irtibata girmemizi sağlayan 
kitaplar popülerlik kazandı. Sahte dünyalardan usandıkça, romantik aşk hikâyelerinin 
dumura uğrattığı beyinlerimize evliliklerin yüzde şu kadarının şiddet, bu kadarının en-
sest saldırıyla sonuçlandığını hatırlatan, toplumsal koşullarımızın bilgisini açıklıkla ak-
taran kitapların önemi anlaşıldı... Bir de neyse ki felsefe ve şiir, bize dilin ve insanın 
olanaklarını hatırlatmayı sürdürüyor hâlâ ! 
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MS: 2040’lara geldiğimizde yazarlık nasıl bir evrim geçirmiş ? Yazar daha mı yalnız-
laşmış, daha mı içekapanık, yoksa tam tersine daha mı dışa açık, hatta daha mı med-
yatik ?

MGS: Bizim zamanımızda olduğu gibi medyatikler dolu dizgin gidiyor. Ama başka bir 
kol olarak gidiyorlar artık. Buna edebiyat adı konur mu konmaz mı, orası karışmış du-
rumda. İnsanın kültürlerarası tarihsel arayışı kahramanlar tarafından sürdürülüyor. On-
lar bugünün üretiminin illa bugün tüketileceğini zannetmeden ve bunu beklemeden, 
bir gün okurlarını bulacaklarını umarak kendilerini ifade etmeyi sürdürüyorlar. 

MS: Peki akademide neler oluyor ? Edebiyat ve yayıncılık için yetkin programların uy-
gulandığı bölümler var mı nihayet ? 

MGS: Bildiğimiz üniversiteler yok artık; yüksek teknik okullara dönüşmüş, teknik ve ti-
cari yetenek geliştirme peşindeler. Edebiyat, sosyal bilimler bölümleri kapanmış. Ney-
se ki üniversite dışı kolektif oluşumlar güç kazanmış; biriken bilgi, görgü ve tecrübeyi 
aktarmak için, insanların oluşturduğu inisiyatifler kamusal hak olarak devlette birikmiş 
olan paylarını almak üzere mücadele veriyor, üniversitelerin işlevini üstleniyor... 

Elma almaya giderken karşımıza yazar çıkaranlar ! 

MS: İnsanın okuma ihtiyaçları ve alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik olmuş mu-
dur 20 yıl sonra ? 

MGS: Çocukken kitaplarımızı koca koca çantalarda taşırdık. 21. yüzyıl başında göz-
lük de, saat de taşımaz olduk. 20 yıl sonra ise artık üzerimize yerleştirilen çipler sa-
yesinde istediğimiz zaman istediğimiz kitabı okuyoruz ! Asıl sorun şu: 20 yıl önce elek- 
trikli arabaları yapanlar, gereken madenleri Afrikalı çocukların köle emeğiyle elde edi-
yordu. Sorun hâlâ aynı. Teknoloji çok ilerledi, biz çok ilerledik, kitap taşımadan kitap 
okuyoruz. Ama bize o olanakları sağlayan, bazı yerlerdeki kölelik. Üretimdeki sömü-
rü değişmediği için sorunlar azalmadı, teknolojik ilerlemenin bedelini zayıflara ödet-
me âdeti değişmedi ne yazık ki...
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Biz yayıncılar fark 
etmişiz ki, bağımsız 
kitapçıların yok olması, 
bizim yok olmamız 
demek. 

“

“

MS: İnsanlar kitapları nereden ediniyorlar ? Bağımsız kitapçılar yaşıyor mu, yoksa ki-
taplara sadece dijital platformlar üzerinden mi ulaşılıyor ?

MGS: İnsanlığın ve yayıncılığın yaşadığı varsayımıyla buraya geldiğimize göre, elbet-
te bağımsız kitapçılar da yaşıyor. Biz yayıncılar fark etmişiz ki, kitapçıların yok olması, 
bizim yok olmamız demek. Çünkü kitap anaakım olmayan görüş, duygu ve kimlikleri 
yaşatmanın, taşımanın başlıca imkânlarından biridir ve en iyi satış yeri de kitapçılar-
dır. Sokaktaki bağımsız kitapçı, ben elma almaya giderken karşıma yazarı çıkarandır. 
Ya da bir yazarın kitabını almaya gittiğimde başka bir düşünceyi bana hatırlatandır. 
Büyük sermayeli medyada asla yer verilmeyen kültür ürünlerini kamusal alanda ya-
şatan, okura sunan yerdir kitapçı. 2040’lara vardığımızda biz yayıncılar da akıllanmış, 
işbirliği yapmışız ve bağımsız kitapçıları yaşatmışız. 

Gözlerine bakıp Dostoyevski okuduğunu anlamak...

MS: Belki de kitapçı yerine bir yapay zekâ sistemi kurulacak ve insanın bütün ihtiyaç-
ları çok daha küresel yollarla gündelik yaşamına aktarılacak. Şimdi yayınevleri için ko-
nuşurken daha iyi ifade ederiz, ama “iyi niyetli” bir gelişim içinde olamaz mıyız ? 

MGS: Ben Kropotkin’in “sarkaç”ına inanıyorum; inişte olmamız çıkışa atıfta bulunur. 
Keza sorun varsa direniş de olacaktır. İnsanın potansiyeli, dünyanın bize hissettirdi-
ği kadar dar, kısıtlı değil. Köleleştirilmemizin de, robotlaştırılmamızın da, otomatlaş-
tırılmamızın da sınırları olacak. İşte o sınırlardan, o çatlaklardan sızanlarsa kitapları-
mız, kitapçılarımız olacak. Eğer otomatlaştırma dayatılırsa, “Retinandan anlaşıldığına 
göre sen Dostoyevski okumuşsun, o zaman sana şu kitabı vereyim,” diyecek bir ki-
tapçı için direneceğim ben ! 

MS: Büyük kentlerde yaşamayan insanlar da dilediği kitaba ula-
şabiliyorlar mı artık ? 20 yıl önce (bugün) Türkiye’de 81 milyon nü-
fusa hizmet eden yaklaşık 1600 belediye ve halk kütüphanesi var-
dı. Bu hesapça 50 bin kişiye bir kütüphane düşüyormuş. Diyelim 
ki, ben Şırnak’ta yaşayan bir gencim ve şu kitap dikkatimi çekti. 
Nereden ulaşabiliyorum o kitaba ?

MGS: 20 yıl önce (bugün) kamusal taleplerimizi unutmuştuk. Şır-
nak’taki genç, belediye başkanını seçerken, “Ben belediye kü-
tüphanesinde kitap okuyacağım. Talep ettiğim kitaplar kütüphanede olacak mı ?” di-
ye sormayı aklına getiremiyordu. Oysa geçen 20 yılda okur ve yayıncı kolektifleri 
oluştu. Haklarımızı tanımlamaya başladık. Birey olarak haklarımızı değil, bir araya 
gelip kolektif halinde kamusal haklarımızı almaktan söz ediyorum. Nereye gittiğini 
bilmediğimiz kamu bütçeleri inanılmaz büyük servetler. Bunlardan payımızı istediği-
miz zaman, Şırnak kütüphanesi mis gibi kitaplarla dolacak. Tabii bu, okur ve yayıncı 
kolektiflerinin, kamu bütçesini elinde bulunduranlarla yaptığı zorlu pazarlıklardan son-
ra gerçekleşecek. İnsanlara, “Kitaba para vermek zorunda değilsiniz. Gidin kütüp-
hanede okuyun,” hatırlatması yapılmış, kütüphanenin bir imkân olduğu hatırlanmış, 
okurlar seçilen kitaplarda söz sahibi olmuş: Bunun tadı çıkarılıyor ve kütüphaneler 
çok güzel.
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Kitaplar mutlaka paylaşılır, ama nasıl ? 

MS: Korsan kitap konusunda ne durumdayız ? Gençlerin gittikçe daha çok kitap PDF’i 
indirmesi ve kullanmasıyla korsan arasındaki ince çizgi için neler diyeceksin ? 

MGS: Paylaşma ile hırsızlık arasındaki ayrım, 20 yıl önce (bugün) kafalarımızda net de-
ğildi. Korsan dediğimiz, Robin Hood taklitlerinin para kazanmak için yayıncılığı öldür-
mesi süreciydi. Korsan şunu diyor: “Türkiye’nin bütün iyi satan kitaplarına el koyayım, 
ne emekçisine ne üreticisine para vereyim. Sektöre dönmesi gereken parayı çekeyim, 
bir tek tüketiciyi gönendireyim: Bak, sana ucuza veriyorum kitabı, boş ver hırsızlık ma-
lı olmasını. Sana ne, sen çalmadın ki ! Sen çıkarına bak !” Paylaşmak ise farklı bir şey. 
Gençken beş kişi bir kitap alır, paylaşıp okurduk. Şimdiki PDF paylaşımlarının çoğu 
aynı nedenle yapılıyor. Yine de bu bize korsanı hatırlatıyor. Türkiye’de birçok küçük, 
bağımsız yayıncıyı korsan yüzünden kaybettik. Bunun getirdiği bir korku var üzerimiz-
de, ama yeni çözümler de üretmek zorundayız. İnsan kitabını paylaşmak ister. Peki, 
paylaşmanın yolu ne ? Paylaşan insanla çalıp ondan kâr eden arasındaki farkı anla-
mak, çözüm üretmek zorundayız, diyorum.

MS: Kitap ekleri, edebiyatla ve kitapla ilgilenen gazeteler fa-
lan var mı hâlâ ? 

MGS: Dergiler var, ama gazete neydi hatırlamıyorum. Gazete 
var mıydı 20 yıl önce ? Yok, bugün de yok.

MS: Sosyal medyada durum ne ? Terbiye olduk mu, yoksa hâlâ 
haddimizi bilmiyor muyuz ?

MGS: Terbiye, öncelikle yüz yüze bakabilmek demek. 20. yüz-
yılda, “Kavga bile etsen yüz yüze bakacak halin kalsın,” de-
nirdi. Oysa yüz yüze olmadığında, hele takma isimlerin arka-
sına sığındığında böyle bir gözetme gerekmiyor. 21. yüzyılın 
başındaki eski kötü günlerde “iktidarsız öfke” yaygınlık kazan-
mıştı. Öfkeni asıl istediğine yöneltemiyordun. Ağzını açtığında 
öyle büyük bir cezalandırmaya uğruyordun ki, öfkeni ya zayı-
fa ya düşene ya da seni göremeyene, yani sana ceza vere-

meyecek olana yöneltiyordun. Sosyal medya da bunun için ideal ortamı sağlıyordu . 
İnsanın karşısındakini muhatap almayı, ona kendini anlatmaya çalışmayı öğrenmesi 
için, tartışma yoluyla değişim yaratabileceğine inanması gerekir. Oysa toplumun çö-
züldüğü durumlarda, toplumsal bir tartışma da mümkün olmuyor. Neyse ki artık bu 
durumları hallettik. Kendimize, geleceğimize, kamusal haklarımıza sahip çıktık. Kar-
şımızdakine edeple hitap etmeyi öğrendik, çünkü birbirimizden ümit duyuyoruz. 

Metinle kamu arasındaki çevirmen: Yayıncı !

MS: Artık yayınevlerine bakalım biraz da. Dışardan tam tersi sanılıyor, ama yayıncılık 
çok ağır bir iş. Yedi yirmi dört ağır çalışmayı, odaklanmayı, adanmışlığı, sabrı, titizliği, 
eleştiri kaldırmayı gerektiren zor bir iş. Uzmanlaşma dediğimiz şey, on yıllarla edinilen 
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Yayıncılık, yedi yirmi dört ağır çalışmayı, odaklanmayı, 
adanmışlığı, sabrı, titizliği, eleştiri kaldırmayı gerektiren  
zor bir iş. Yayıncılıkta uzmanlaşma, on yıllarla 
edinilen bir şey. 

“ “

bir şey. Oysa genç kuşakların hayatı hız üzerine kurulu. 
Bu hızın içinde kendilerini tanımlarken, ifade etmeye ça-
lışırken, yayıncılığın özündeki saydığım meziyetlerle baş 
edebiliyorlar mı ? Neler oluyor yayınevlerinde ?

MGS: Yayıncı, metinle kamu arasındaki bir tür çevirmen 
gibi. Bir ayağıyla yazarın, edebiyatın, sosyal bilimlerin 
dünyasına; öbür ayağıyla da okurun dünyasına basmak, 
ikisinin birbirini anlayacağı dilin kurulmasını sağlamak zo-
runda. 20 yıl önceki hız, bence anlaşma ihtimalinin olma-
dığını düşünmekten kaynaklanıyordu. İletim başka, ileti-
şim başka bir şeydir. Karşındakine sözlerini dayatmaya 
çalışmakla, anlamasını gözetmek, bu süreçte kendin de 
değişmeye açık olmak arasında fark vardır. Eskisi, gele-
ceksizlikle, iktidarsızlıkla, hakkın verilmemesiyle bağlan-
tılı bir dönemdi. 21. yüzyıl başının genç yayıncıları bunu 
fark edip son 20 yılı iletişimsizlikle mücadele ederek geçirdiği için, yayıncılığın daha 
yavaş sürecine imkân tanımışlar; etkileşimin, iletişimin anlamı tekrar kurulmuş...

MS: Yayıncılığın en önemli geleneklerinden olan usta-çırak dönüşümü sürüyor mu ? 
Bunu nasıl tanımlayabilir, yorumlayabiliriz ?

MGS: Sürmesi zor. Biz uzun bir kuşağın çocuklarıydık. Ben 78 kuşağıyım. Ta 1945 
sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrası kuşağına kadar geri giden bir yayıncılık anlayışının 
devamıyım. Geleceğin iyiye doğru değişeceğine inanan bir kuşaktı bu. Daha güzel 
olacak bu geleceğe, ben de umutlarımla ve çabalarımla katkıda bulunacağıma inanı-
yordum. Oysa bizden sonraki kuşaklar, “Gelecek olacak mı acaba ?” diye yetişmeye 
başladı. Genelde, “Gelecek var mı, varsa nasıl bir gelecek olacak, onu değiştirebilir 
miyim ? Nasıl değiştirebilirim ki !” sözleriyle ifade bulan bu kopuşla yetişmiş insanların 
ruh haliyle bizim aramızda bağ kurmak kolay değil. Babamın sevdiğim bir lafı vardı; 
“Hayat aşağı doğru akar,” derdi. Daha yaşlı olanlar, dünyaya daha önce gelip çok şe-
ye şahit olmuş olanlar kendilerinden sonra gelenleri kınamadan, yargılamadan, itek-
lemeden önce anlamaya çalışmalı. Kendi üzüntümüzü, hayal kırıklığımızı toparlamayı 
becerirsek o zaman bu –usta-çırak ilişkisi demeyeyim de– “elden ele” ilişkisi kurula-
bilir ve kurulmalı diye düşünüyorum.

MS: 2040’ta yayınevlerinde yayın kurulları mı karar verici, yoksa sadece patron ya da 
tek bir editör mü karar veriyor hangi kitabın yayımlanacağına ?
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İyi niyetle konuşmak, 
hayallerimizi 
toparlamamıza, sabahları 
uyanabilmemize yarıyor. 

““

Soru Cevap

MGS: Büyük sermayeli yayınevlerinde tabii ki patron karar veriyor. Çünkü, bu şirket-
ler petrol ticareti de yapıyor, silah ticareti de; medya kanallarına da sahip, her şeyi 
kontrol etmek için kurulmuş bir yapı. Ama öteki yayıncılar tam da buna direniyor. Tek-
seslileştirmeye, merkezileştirmeye, merkezi olmayan her şeyin marjinal olduğu iddi-
asına direnmeye gönül vermiş olan yayınevleri, editör kurulları tarafından yönetiliyor. 

Arzu devredilebilir mi ?

MS: Yayınevleri kurumsallaşırken ve işlerini daha iyi yapmak için birtakım yenileşme 
adımları atarken bir şeylerden vazgeçmiş oluyorlar mı ? 

MGS: Kurumsallaşmaya çalışırken, “Ticaret mi, zanaat mi, endüstri mi; biz neyiz, ne 
yapıyoruz?”, bunları da düşünmemiz gerekiyor. Kendimizi ileri teknolojili bir sanayi 
zannedersek, bahsettiğimiz pek çok şeyi kaybederiz. İnsanı kaybederiz, iletişimi, et-
kileşimi, sorularımızı kaybederiz bence. 

MS: El bebek gül bebek büyüttüğümüz, bir ömür emek verdiğimiz yayınevleri kimle-
re miras kalıyor ?

MGS: Evet, bir ömür verdik yayınevlerimize. Çünkü böyle arzu ettik. Ben arzunun dev-
redilemeyeceğine inanıyorum. Hayallerimiz vardı ve bu hayalleri gerçekleştirmenin 
yolunun yayıncılıktan geçtiğini düşünmüştük. 
Ama kime devredeceğimize biz karar vereme-
yiz. Arzunun sahibi karar verir. Kim devralmak 
istiyorsa o karar verir. 

MS: Bizim işimizin özü “az kibir çok umut” de-
miştik içerik çalışırken. Bununla bitirelim... 

MGS: Tiyatro için söylenen ve Haldun Taner’e 
atfedilen iki kalas bir heves lafını çok severim. 

Necati Tosuner: 20 yıl sonra bir kâğıt fabrikamız olacak mı ?

MGS: Tabii ki olacak, hiç endişe etmeyin. 

NT: Türkiye bir daktilo makinesi bile yapamadı. Acaba 20 yıl son-
ra bir baskı makinesi yapabilecek miyiz ?

MS: Baskı makinelerinin teknolojisi çok değişmiş olacak ve eğer 
Müge’nin çizdiği gibi bir toplumsal yapı kurabilmişsek, sanıyorum 
bizim genç bilim insanlarımız da böyle makineleri üretebilir hale gel-
miş olacak. Niye olmasın diyorum; yaparız, onu da yaparız ! 
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Soru  
Cevap

Gerçekten yayıncılık da iki kalas bir heves, “az kibir bol umut” işi. Mümkünse yazarın 
gerisinde, kitabın gerisinde durmayı bilmek, okurun temsilcisi olduğu umudu unutma-
mak demek. Enseyi karartmamak ancak böyle mümkün.  :

Metin Celal: İyimser bakış güzel, ama ka-
ramsar projeksiyon ne olur ?

MGS: 1980’de, 12 Eylül İhtilali’nden sonra 
yayıncılık yapmaya başladım. Karamsar 
baksaydım, Metis diye bir yayınevi olmazdı. 
Birçok arkadaşım içerideydi, sürekli tehdit 
altındaydık. 80’li yıllarda 16 yayınevi bir ara-
ya geldik ve, “Kitabı geri getirelim” kampan-
yası yaptık. Celil Oker bize çok güzel metin-
ler yazmıştı, Cumhuriyet gazetesi bilabedel 
yayımlamıştı. Kitaplar, silahlarla beraber suç 
aleti diye televizyonda sergileniyordu. Kitap-
çılar kitap bulundurmaktan korkar olunca, 
Anadolu’da tek tek kitapçılara destek ziya-
retlerine gittik. 1984’te Van’da Ölen Bir Kül-
tür Üzerine İncelemeler kitabımızı vitrinde 
gördüğümde şükran duymuştum. Yedi bu-
çuk yıl hapis cezasıyla yargılanma tehdidi 
altındaki o kitabı, o ağır şartlarda bir kitapçı, 

vitrinine koymuştu ! Ben buradan bakmayı 
seçtim, iyimser taraftan... 

MS: İyi niyetle konuşmak, hayallerimizi to-
parlamamıza, sabahları uyanabilmemize 
yarıyor. Açıkçası şu andaki olumsuz koşul-
ları değiştirme gücünün bizim elimizde ol-
duğuna da inanıyorum. Zincir perakende-
den bağımsız kitapçıya, dağıtım firmasından 
yayınevine, kitaba emek veren kuruluşların 
kendini gözden geçirme ve yeniden organi-
ze olma zorunluluğu var. Sürekli olarak, ala-
nın büyük aktörlerini suçlayarak ya da sorun 
kendimizde değil de öbüründe sanarak işin 
içinden çıkamayız. Keşke beş yıl sessizlik 
olsa, herkes kendi yayınevinde, kurumunda 
sadece işini yapabilse... İşini daha iyi yapa-
bilir hale gelse ve sonra tekrar bir araya gel-
sek. Böyle yapıcı, sessiz zamanlara ne çok 
ihtiyacımız var. 
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8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2018

Gençler en çok meslek 
seçme kararlılığında 

zorlanıyor.  
Müren Beykan

Zeynep Cemali Öykü Yarışması Proje Başkanı, Günışığı 

Kitaplığı Editörü Müren Beykan, yarışmanın 2018 yılını 

değerlendiriyor, gençlerin yazdığı 500’den fazla öyküde 

kararlılık temasını işleyiş biçimlerini anlatıyor.

Geçen mayıs ayında yarışmamız, 500’ün üzerinde öyküyle sekizinci kez sonlandı. 
Gençler bu yıl, “kararlılık” temasını, çeşitli insanlık halleriyle ve hatta hayvanların dün-
yasında biçimlemişlerdi. Ustaca öyküleri, seçici kurulumuzu hayran bıraktı. 

Etkileyici öykülerin arasından, “kararlılık”ı bir öykü kurgusu içinde en iyi ifade eden üç 
gencimiz eşit ödüllendirilmeye hak kazandı. Seçici kurulda benimle birlikte emek ve-
ren Çiğdem Sezer’e, Fadime Uslu’ya, Semih Gümüş’e ve Turgay Fişekçi’ye, ayrıca ra-
portörümüz Hande Demirtaş’a teşekkür borçluyuz. Her yıl olduğu gibi seçici kurul, 
ödüllerin yanı sıra dikkati çeken yedi öyküyü de Ödüllü Öyküler Kitapçığı için seçti.

Duran saati çalıştıran bir kararlılık...

TED Ankara Koleji’nin geçen yıl 6. sınıf öğrencisi olan sevgili Kaan Bayri, annesini 
yitirmiş bir çocuğun dünyası ne olur diye düşünmüş ve kahramanını, yaşamın yine 
de akması gerektiğine ikna etmiş; onu, duran saati çalıştırma kararlılığıyla çok yük-
seklere sürüklemiş.

“Ağlayan bir bebeğin gözyaşları, küçük bir çocuğun yaladığı dondurma-
nın akan damlaları, çocuklara gofret uzatan bakkal, televizyon dükkânın-
da televizyonların ekranlarındaki insanlar, ebelemece oynayan çocuklar, 
ağzında yavrusuna yemek taşıyan kuş, renk renk arabalar ve onların eg-
zozlarından çıkan kara dumanlar... Her şey, her şey donmuştu.” 

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ankara Ortaokulu’nun geçen yıl 7. sınıf öğrencisi olan 

.
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Ali Onur Özkan ise, çocuğun daldaki meyveye ulaşma kararlılığını, ustalara yakışır 
akıcı bir Türkçe’yle anlatmış.

“Düşüşünü diğer dallar yavaşlatmasına rağmen sol kolu yere çarpmanın 
şiddetiyle incinmiş, bacaklarını taş merdiven çizmiş, üstü başı toz toprak 
içinde kalmıştı... Kopardığı kara incir ise biraz ileride, yarılmış bir şekilde 
yerde yatarken, çevresinde dolanan iri, kırmızı karıncaları davet eder gi-
biydi, ama Eşref koparmak için bu kadar uğraştığı incirin elinden kolayca 
kayıp gitmesine göz yumacak biri değildi.”

Konya’dan gelen ödüllümüz Duygu Hatipoğlu da hastane yatağındaki bir çocuğun 
düşle gerçek arasında gidip gelmesini, hastalığı yenme kararlılığını gerçeküstücü di-
yebileceğimiz bir öyküye dönüştürmüş. Duygu, Özel Konya Alp Koleji’nde (ODTÜ 

GVO) geçen yıl 8. sınıf öğrencisiydi. Artık eğitimine İstanbul’da, Kadıköy Anadolu Lise-
si’nde devam ediyor.

“Yoğun duyguların arasında birkaç fincan aradım. Buldum ve kavanozu 
ters çevirdim, içlerini doldurdum. Karnımı deşip çıkan ve dışarı uzanan 
erik ağacına baktım. Eriklerden birer tane koparıp fincanların içine attım 
ve hepsiyle oturma odasına döndüm.”

İki astronot, bir grafiti sanatçısı ! 

Delikanlılar bu yıl “kararlılık” gösterdi ve ilk kez, ödüllerin ikisini birden almayı başar-
dılar. Gençler iyi yazmak, dikkat çekecek öyküler oluşturmak için büyük çaba gös-
termiş. En çok da meslek sahibi olmak, bir meslek seçmek konusundaki kararlılığı, 
bu uğurda ailelerle verilen mücadeleyi yazmışlar. 120 dolayında öykü bu konuyu iş-
lemiş. Bunların 31’inde kahramanımız doktor olmayı, 20’sinde öğretmen olmayı he-
defliyor. 13’ünde dansçı ya da balerin, bir başka 13’ünde müzisyen, 11’inde ressam, 
üçünde ünlü bir şarkıcı ve ikisinde astronot olmaya çabalıyor. Birinde de grafiti sa-
natçısı olmaya can atan bir kahramanımız var.

Meslek seçimlerinin bazısında, kararlılıkla aşılması gereken engel, ge-
nellikle fiziksel bir sakatlık olarak işlenmiş. Gençler en çok sporcu olma-
yı düşleyen karakterler yazmış, onları türlü türlü sakatlıklara uğratmışlar. 
63 öyküde azimli olmakla kararlılığı, 18 öyküde de inatçılıkla kararlılığı 
iç içe düşünmüşler. 33 öyküde en çok basketbolcu, futbolcu yazılmış, 
maçlarda galip gelme ülküsü baş tacı edilmiş. Voleybol, yüzme, atle-
tizm ve kayak da öykülerde hedeflenen öteki sporlar olmuş. 

Yarışmalara hazırlanma ve karşılaşılan sakatlıklar üzerinden kişinin kararlılık sınavını 
işleyen 30’dan fazla öykü okuduk. 35 öyküde de kahraman sakat kaldı, 10’unda bu-
nu aşmayı başardı. Sakatlığın başlıca nedeni trafik kazalarıydı. 52 öyküde ya kahra-
manımız ya da ailesi trafik kazası geçirdi.
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Gençler iyi yazmak, 
dikkat çekecek öyküler 
oluşturmak için büyük 
çaba göstermiş. 

“ “
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Her türlü sınavda kararlılık.

Okul yaşamı sınavlarla dolu geçen gençle-
rimizin, her tür sınavı önemli bir kararlılık ala-
nı olarak görmesi doğal. “Sınavda kararlılık” 
üzerine 51 öykü okuduk.

Gençlerimiz meslek seçmede ve yarışma-
larda kararlılık göstermek ve çok çok iste-
mek, hedefe ulaşmak için yeterli olur diye 
düşünmüşler. Hatta “Kararlılık, başarının ta 
kendisidir,” demişler. 44 öyküde “hayallerin 
peşinden gitmek” gerektiğini dillendirmiş, 
tutkuyu vurgulamışlar.

Anne ve babaların tutumları arasındaki bü-
yük uçurum, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu 
yılın öykülerinde de dikkatimizi çekti. Anne-
ler hep destek veren fedakâr kişi, çalışarak 
çocuklarını okutuyor, üzülüyor ama dıştan 
belli etmiyor; babalarsa hep asabi ve sert. 
Sadece sekiz öyküde baba şiddeti ele alın-
mışsa da, 17 öyküde kız çocuğunu okutma-
ma inadında babalar başı çekiyor. 

Kararlılık, hep kişisel kararlılık.

Bu yılki öykülerde dikkatimizi çeken bir başka sonuç, gençlerin “kararlılığı” hep kişi-
sel boyutta ele almış olması, toplumsal kararlılık üzerine kafa yormamasıydı. Bu ko-
nuları onlarla daha çok konuşmak, tartışmak gerektiği ortada.

Öte yandan, öykülerden, gülümseten düşünceler de yansıyordu. Örneğin, büyük bir 
ameliyat geçiren kahramanımız bir haftada hastaneden çıkıp sınavına, sporuna ko-
şabiliyor. Bir yayınevi, camına “köşe yazarı arıyoruz” ilanı yapıştırıyor. Liseli bir kız 
barda şarkı söylüyor. Lokantada çalışan temizlikçi anne, kazancıyla ev alıyor... 

Bazılarında gerçeküstü bölümlere rastlasak da, gençler genellikle gerçekçi öyküler 
yazmış. Yalnızca 16 öykü fantastik, dört öykü de polisiye tadındaydı. Bu yıl da ya-
bancı isimlerle öykü yazan 10 öğrenci oldu. Sadece hayvan kahramanlarla kurgu 
yapan beş, ağaçları dillendiren bir gencimiz vardı. Hayvan ve doğa sevgisinin arttı-
ğını gözlemlesek de, sayıca yeterli olmadığını belirtmek zorundayız. 
 
2019 yarışmasının hazırlıkları tamamlandı. “Yalan” teması gençlerin hayal gücünü 
uçuracak mutlaka. Bu kez, Ayşe Sarısayın, Mine Söğüt, Murat Yalçın, Tolga Gümü-
şay’la zorlu bir görev üstleneceğiz seçici kurulda. 

Yolunuz açık, kaleminiz güçlü olsun gençler !  :
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Zeynep Cemali  
Öykü Yarışması  
2018 Ödül Töreni’nde  
ödüllerini alan genç 
öykücüleri edebiyat  
ve yayıncılık  
dünyası alkışladı.

Günışığı Kitaplığı’nın, 2011’den beri düzenlediği Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın sekizinci 
yılı sonlandı ve Ödüllü Öyküler Kitapçığı 2018 yayımlandı. Yeni seçkide, bu yıl dereceye giren 
üç öykünün yanı sıra, “Okumalık Öyküler” bölümünde de yedi öykü yer alıyor. 2018 ve önceki 
yıllara ait tüm Ödüllü Öyküler Kitapçıkları’nı gunisigikitapligi.com adresinden ücretsiz okumak 
ya da indirmek mümkün.

Ödüllü Öyküler Kitapçığı 2018 yayında!
#ZeynepCemaliÖyküYarışması



Hızına yetişemediğimiz bir dünyada soluk alıp veriyoruz. Sanki, bir gün 24 saat değil, 
bir yıl 365 gün hiç değil. Bir saniyeymiş gibi geçen saatler, bir saatmiş gibi geçen 
günler, bir günmüş gibi geçen haftalar, yıllar yaşıyoruz. Hızla geçen bir hayatı solu-
duğumuz duygusuyla, bir şeylere yetişememenin kaygısıyla debeleniyoruz. Yalnızca 
zamanı algılayışımız değil değişen, bir de üstüne bilgi bombardımanı altında yaşa-
maya çalışıyoruz. Günümüz dijital dünyasında bilgi, güvenli bir süzgeçten geçmeden 
her mecrada bize sunuluyor. Aklımız karışıyor, bir kaos içinde duyumsuyoruz kendi-
mizi. Ne okuyacağımızı bilememekten tutun da, neyi bilip bilmediğimiz konusunda 
bile karmaşa yaşıyoruz. İleride bu dönem “Anlık Çağ” diye anılabilir kanımca. Sözün 
özü, bu kargaşa ortamında karışığız, şaşkınız, hatta kimi zaman panik içindeyiz.

Tam da böyle bir zamanda kütüphaneler, bizi ana kucağı gibi içlerine almak için dim-
dik ayakta duruyor. Bir durup ne yapıyorum, diye düşünmemiz için yalınlaşabilmemiz 
adına gizli birer mabet gibi bizleri bekliyor. Birçok hayatı içinde barındıran, insana ve 
dünyaya dair yazılmış bütün kitaplar bize anlam katmak için kütüphanelerde sayfala-
rının açılmasını bekliyor. Neşe, tutku, keder, başarı, hüzün, kin... İnsana ilişkin bütün 
duygular, insanlığın kendisi orada. 

Kütüphaneler yaşayan yerler...

Hep sessiz olunması hatta konuşulmaması gereken yerler olarak düşünülen kütüp-
hanelerin aslında içinde birçok sesi barındırması heyecan verici değil mi? İşte bu 
yüzden, Nilüfer Kütüphaneleri’nin kendini tanımladığı gibi, “kütüphaneler yaşayan 
yerlerdir”, sözünü çok seviyorum. Barındırdığı kaynaklar kadar binaları da insanlara 
çok farklı duygulanımlar yaşatır. Dünyanın birçok kentinde kütüphane binaları hem 
saygı hem de içeri girmek için merak uyandırır. 

Birkaç yıl önce Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu’nun 
(IFLA) bir kongresi için Amerika’ya gittiğimizde, dünyanın en önemli kütüphanelerin-
den New York’taki Public Library’yi ziyaret etmiştik. Yapı, daha içeri girmeden, insa-
nı etkisi altına alıyordu. Roma sütunları, taş merdivenlerin iki yanında dikili duran as-

KONUK

“Anlık Çağ”da Kütüphaneler 

Şafak Pala
Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri Müdürü  

Şafak Pala, bugünün dünyasında kütüphanelerin 

toplumsal dayanışmaya ve bilgiye erişimdeki 

eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına etkisini,  

çağı yakalayan kütüphanecilerin okuma  

kültürü için önemini anlatıyor. 
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lan heykelleri insanda önemli bir yere girdiği duygulanımı yaratıyor, merdivenleri 
çıkarken binanın taş duvarlarında yaşanmışlıkların izlerini duyumsuyordunuz. Kütüp-
haneyi bize tanıtan yetkili, Büyük Buhran yıllarında halkın bu kütüphanenin önünde top-
landığını ve o dönemin New York belediye başkanının da halka buradan hitap ettiğini 
söyledi. Başkan halka birlik mesajları verirken, konuşmasında bu aslanlardan da bah-
setmiş. Aslanlardan birinin gücü, diğerinin de sabrı temsil ettiğini, zor günlerin geçe-
ceğini, ancak güçlü ve sabırlı olmak gerektiğini söyleyerek sözlerini bitirirmiş. Kütüp-
haneden çıktığımızda aslanlara bakmış, Alberto 
Manguel’in bir sözünü düşünmüştüm. “Kütüphaneler 
varlıklarıyla yalnızca iktidarın otoritesini göstermekle 
kalmaz, aynı zamanda onu sorgular.”1 Çok büyük bir 
güçtü bu. 

Son yıllarda yerel yönetimler tarafından açılan farklı kü-
tüphanelerle karşılaşmaya başladık. Özellikle, geçmiş-
ten günümüze ulaşan yapıların restore edilip kütüpha-
ne olarak halkın kullanımına sunulması, insanların 
kütüphanelere aidiyet duygusunu artırıyor. Bursa Ni-
lüfer’de Demirci Mahallesi’ndeki hamamın restore edil-
mesiyle oluşturulan Demirci Kütüphanesi ve Misi’deki eski bir evin restorasyonuyla ha-
yat bulan Nilüfer Belediyesi Çocuk Kütüphanesi bu tür yapılara örnek gösterilebilir. 

“Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Kütüphanelerin son dönemlerde işlevleri de değişti. Kişilerin ilgi alanlarına uygun kü-
tüphaneler açılmaya çalışılıyor. Kentlerde çocuk kütüphaneleri artmakta, hatta ço-
cukların ve gençlerin ilgisini çekmek adına tren, uçak, gemi gibi düzenlenen kütüp-
haneler açılmakta. Temalı kütüphaneler için, ülkemizin şiir belleği olma hedefiyle 
kurulan Türkiye’nin ilk şiir kütüphanesi Nilüfer Şiir Kütüphanesi ve Kadın Eserleri Kü-
tüphanesi ilk aklıma gelen örnekler.

“Anlık Çağ” diye adlandırdığım bu zamanlarda insanların bilgiye ulaşması için kütüp-
hanecilere önemli roller düşüyor. Bilgiye erişim açısından insanlar arasında büyük 
bir eşitsizlik var. İşte bu yüzden kütüphaneci; hayatında hiç kitap kavramının yeri ol-
mayan insanlara da, tek tuşla bilgiye erişebilen ama okuma alışkanlığı geliştireme-
miş insanlara da yol gösterici olmalıdır. 

Kütüphaneci, okuma kültürünü geliştirmek adına hazırladığı programlara, insanların 
katılımını oturup beklememeli; programlarını topluma tanıtmak için sahada olmalıdır. 
Okullara, öğretmenlere, velilere, kırsal mahalle muhtarlarına, mahallelerde kurulmuş 
olan kadın derneklerine ulaşmalıdır. Böylece bilgiye ulaşmadaki eşitsizlikler bir neb-
ze de olsa azaltılabilir. 

Bu çağı yakalayan kütüphaneciler güçlerinin farkındadır. 2016’da Amerika’nın Ohio 
kentinde gerçekleştirilen IFLA Kongresi’nde bir kütüphaneci, elindeki pankartla ken-
dinden emin bir şekilde çevresindekilere gülümsüyor ve şöyle diyordu: “Dünyayı de-
ğiştirmeye çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” :

1 Geceleyin Kütüphane, Alberto Manguel

53kış 2018

New York Halk Kütüphanesi

53kış 2018



Fatih Keresteci    ZCEG 8

8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, Ekim 2018

Türkiye’nin bugününü anlamak için dünü bilmek, yarını okumak içinse ikisini toparla-
yıp ortaya bir sonuç çıkarmak gerekiyor. Türkiye ekonomisini doğru yorumlayabilmek 
içinse önce dünyayı anlamalıyız. 

Dünya majör bir değişim yaşıyor. 1989’da Berlin Duvarı yıkıldığında, dünyadaki son 
duvarın yıkıldığını düşündük ve, “Artık duvarlar yok !” dedik. Küreselleşme hayatımı-
zı öylesine esir aldı ki, dünya için “sınırsız köy” yorumları bile yapıldı. 2000’lere ge-
lindiğinde küreselleşme sayesinde, tüm dünyada milliyetçilikten uzaklaşan bir anla-
yış egemen oldu. 

Sınırsız köyler yıkıldı, duvarlar yeniden inşa edildi.

2010, 2020 ve 2030’larda artık sınırların olmayacağı bir dünya hayal ediyorduk. Oy-
sa önce 2001’de İkiz Kuleler yıkıldı. Derken 2008’de büyük ekonomik kriz yaşandı. 
Krizden sonra sistem duraksadı ve şunu düşündü: Devletlere ihtiyaç var, devletler 
olmalı ki, bizi ve ekonomik yaşamı korusun. Duvarlar yine ana gündemi oluşturmaya 
başladı; bu kez yıkılan değil, yeniden dikilen duvarlar!.. Döndük dolaştık yine ulusal-
cılığa geldik. 

Ulusalcılığın geldiği nokta ilginç. Dünyanın en sosyalist devletlerinden İsveç, dönem-
sel seçim yapıyor ve aşırı milliyetçi parti ikinci oluyor. Almanya, Fransa, Hollanda, 
Avusturya, İtalya... pek çok ülkede milliyetçilik yükseliyor. İngiltere o kadar milliyetçi 
ki, Brexit (British exit from the European Union - Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden 
ayrılması) ile Avrupa’dan çıkmak istiyor. ABD’de de Donald Trump yönetime geliyor. 

Bu gidişat, doğal olarak bize de sirayet etti ve “tek millet, tek bayrak, tek devlet” söy-

Ekonomimiz  
nereden geliyor,  
nereye gidiyor?   

Fatih Keresteci    
Ekonomist Fatih Keresteci, yayıncılığımıza ve  

Türkiye ekonomisine etki eden yerel ve küresel  

gelişmeleri, geçmişten bugüne eksilerimizi ve  

artılarımızı değerlendiriyor.  
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lemi yükseldi. Kavramlar değişir, dünya bir yerden bir yere hızla meylederken, bütün 
bunları iyi okumalıyız. Dünya, ticari ve ulusal çıkarlara yönelik olarak korumacılık nok-
tasına geldi. Ticari ve siber savaşlar, uluslararası terörizm her yerde. Yanı başımızda 
süren vekâlet savaşları var. Bu çatışmacı ve korumacı ortam, gelecek beş on yılımı-
zı şekillendirecek. 

Dünya bu duruma nasıl geldi? 2008 yılında dünyada yaşanan büyük krizde Ameri-
ka’daki konut kredileri battı. Krizin sonrasında sistem inanılmaz ölçüde para bastı ve 
parasal bir gelişme yaşandı. Dünyadaki altı büyük merkez bankasının bilanço bü-
yüklüğü 3 trilyon dolar iken, şu anda 22 trilyon dolar. Ancak bu para, paradan para 
kazananları daha da zenginleştirirken, işgücü daha da fakirleşti. 

Ekonomimiz, grinin bütün tonları gibi. 

Son 10 yılda ABD’nin işgücünün reel geliri %2 arttı, ama sermaye 3,2 katı 
büyüdü. Gelir dağılımı bozulunca işler değişti, bugünkü gibi bir ortamla 
karşılaştık. Dünya devinim halinde ve bu devinim hayatlarımıza her zaman 
olumlu yansımıyor.  

Peki, biz bu devinimin neresindeyiz? Türkiye yapısal anlamda her zaman 
sorunlu bir ekonomiye sahipti, bu hiç değişmedi. Ülkemiz, ne beyaz ne de 
siyah bir ekonomiye sahip oldu; grinin bütün tonlarını taşıyoruz. Konjonktür 
pozitif olduğu zaman, griyi beyaza çalar gibi görüyoruz, ama aslında açık 
gri. Hava olumsuz olduğunda, griyi siyaha çalar görüyoruz, ama aslında 
koyu gri. Türkiye, açık gri ile koyu gri arasında gidip gelen bir ekonomi. 

Yedi yılda bir, kriz yaşıyoruz. 1973, 1980, 1987, 1994, 2001, 2008, 2015... 2015’te 
dünyada o kadar çok para vardı ki, bu kriz ötelendi, halının altına süpürüldü. Halının 
altı öyle doldu ki, şimdilerde hep takılıp düşüyoruz. 

2008’de basılan paralarla bir tür parti havası verildi ekonomiye. Güzel yemekler, içe-
cekler, müzik... Çağırdılar, biz de gittik o partiye. Ancak yıl 2013 olduğunda, Amerikan 
Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, “Parti bitebilir. Çok yiyip içiyorsunuz, biraz da 
geleceği düşünün,” dedi. Parti 2016’da bitti, eve döndük. Evde yemek bile yoktu.
 

1989’da Berlin 
Duvarı yıkıldığında, 
dünyadaki son 
duvarın yıkıldığını 
düşündük ve,  
“Artık duvarlar  
yok !” dedik. 

“

“
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Kazanmadan harcamak, üretmeden tüketmek...

Hiçbirimiz masum değiliz. Durmadan, kazandığımızdan fazlasını tükettik, tasarruf et-
tiğimizden fazlasını harcadık. Bir yurtdışında varlıklı insanların kullandığı arabalara, 
telefonlara bakın; bir de bizde asgari ücretle çalışan insanımızın cebindeki iPhone’a 
bakın. Böyle bir tüketim, böyle bir hayat tarzı dünyada yok. Elbette bir bedel ödene-
cek ve bunu hep birlikte ödeyeceğiz. 

Bu bedel ödeme halini öncelikle finansal piyasada görüyoruz. Dolar-Türk Lirası kuru-
nun 6,20’ye çıkması, büyük zahmetlerle kurulan SEKA kâğıt fabrikasının özelleştirilip 
kapatılması, kâğıdı ithal etmeye başlamak ve bir top kâğıt fiyatının 7 liradan 25 liraya 
gelmesi... Tüm bunları yaşayınca krizi de anlamaya başlıyoruz. 

Kazanmadığımızı harcadığımız, üretmeden tükettiğimiz için önümüzdeki dönemler-
de daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalma olasılığımız var. Ama yine de bu sıkın-
tılar bile bizim için siyah olamaz, sadece grinin koyu tonları olabilir. İnsana, topluma 
güvenimiz tam, ancak önemli hataları çözmemiz de gerekiyor. 

Çürük elmalar dökülecek...

Öncelikle üretmeye başlamalıyız. Üretmek önce fikirle başlar. Fikir 
üretilmeden hiçbir ürün ya da hizmet ortaya çıkmaz. Fikir üretmek için 
de eğitim sistemine odaklanacağız. Daha sonra, fikri mülkiyeti koru-
yacağız ki, fikri mülkiyet para kazansın, ortaya bir eser çıkabilsin. Bu-
nu hukuk sistemiyle çözemezsek yine çatışmalarla karşılaşacağız. 
Çatışma ortamında hiçbir fikir değerini bulamaz, üretime geçemez. 
Biz buna, yapısal reform diyoruz. 

Tabloya mikro bir açıdan bakarsak, herkes yaşasın, kimse batmasın istiyoruz. Oysa 
bu mümkün değil, doğanın yaradılışına aykırı. Sistem çürüğü atar, atmazsa o yapı 
sorunlu hale gelir. Amasya’nın meşhur elma ağaçlarını önce budarlar ki, ağacın gü-
cü dallara gitmesin, meyveye gitsin. Mayıs gelip elmalar olmaya başlayınca da, ağaç-
ları sallarlar. Çürükler dökülsün ki, ağacın suyu güçlü elmalara gitsin. 

Bizse ekonomimizde herkesi kurtaralım derdindeyiz. Hayatta kalmak için fiyat düşü-
ren, kalitesiz mal satan, işini kötü yapan örnek teşkil ederken, işini iyi yapan ortada 
kalıyor, emeğinin karşılığını alamıyor. 

Türkiye’deki iş dünyasına bakıldığında, mikro ölçekte gözlemlenen diğer sorun da ne-
reye ve nasıl yatırım yapıldığı. Bir yatırımın kararı, bazen haftalarca, hatta aylarca sü-
ren inceleme ve analizlerin sonucunda verilir. Dünyada bu böyledir ve bu nedenle her-
kes aynı sektöre giremez. Bizde ise, “Amcaoğlu inşaat yapmış ve iyi para kazanmış, 
o zaman ben de yapayım !” kafası var. Bu kafa yüzünden kalite ve kârlılık düşüyor. 

Küçülmeyi bilmeyen büyüyemez. 

Ekonomimizin geldiği bu noktadan sonra neler olacak? Reel kesim, borçları ödeme-

Bazı şeyleri 
farklılaştırmamız 
gerekiyor. Hep aynı 
şeyleri yaparak 
ekonomide de  
öteye gidemeyiz. 

“
“
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ye çalışacak. Ödeyebilecek mi, göreceğiz. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca, Türkiye 
ekonomisi “stagflasyon” etkisi altında kalacak. Stagflasyon, yüksek enflasyon ile ne-
gatif büyümenin, yani resesyonun bir arada görüldüğü bir durumdur. Ekonomi dur-
gun da olsa fiyatların hızla yükselmeye devam ettiği bir tablo. Elbette zor bir ortam. 
Ama bu duruma karşı da herkesin kendi ev ödevi var. 

Böylesi bir süreçte, birkaç ticari ilkeyi benimsemek gerekiyor. Birincisi, bugün küçül-
meyi bilmeyen, yarın büyüyemez. İkincisi, devir kâr devri değil, ar devridir, yani de-
ğerlerini koruma devridir. Uzun vadede ülkemize ve insanımıza güvenmemiz gere-
kiyor. Biz geçmişte de suyu, hep dar boğazlardan çıkarıp, akacağı bir yatağı illa ki 
oluşturmuşuzdur.

Her talebe göre arz yaratma devri... 

Bazı şeyleri farklılaştırmamız gerekiyor. Hep aynı şeyleri yaparak ekonomide de öte-
ye gidemeyiz. Çok kitap basmak, aşırı sayıda bina dikmek, her yere üniversite aç-
mak... Bu kadar “çok ve aynı” yapmak yerine, bir şeyleri “az ama nitelikli” yapmayı 
denemeliyiz. Gelecek için nicelik ve nitelik sorunumuzu bir an önce çözmeli, deği-
şen dünya şartlarını doğru okumalıyız, önümüzdeki mikro sorunları düşünmeliyiz. Ya-
yıncılık ve kitap sektörü de mevcut sorunlara göre kendi mikro önlemlerini almalı. 

Değişen dünya şartları şunu getiriyor: Biz belirleyici değiliz, sektör bizim dışımızda 
belirleniyor. Dünya değiştikçe oluşan yeni koşullar, yeni bir ürünü ya da hizmeti de 
beraberinde getiriyor. 1800’lerde doğan, “Her arz kendi talebini doğurur” hikâyesi 
geçerliliğini yitirdi. Artık her talebe göre bir arz yaratmamız gerek. Nitelikli olanı üret-
meye devam etmeliyiz, ama toplumun taleplerini de göz ardı etmemeliyiz ki, ortaya 
daha makul bir yapı çıkabilsin.

Döviz kurunun gidişatı da önemli bir belirleyici unsur. Bundan sonra daha da yukarı 
gidecek, bu çok net. Kısa vadede sorunlu bir tablo bizi bekliyor. Ancak mesele, ku-
run nereye gideceğinden çok, ufkumuzu geniş tutmak, uzun vadeli düşünmek. Eko-
nomik anlamda Türkiye’yi daha zor günler bekliyor. Böyle bir dönemde kendimizi, 
olabildiğince üretim odaklı ve tasarrufa eğilimli konumlamalıyız. Yoksa, Amasya’daki 
elma ağacı gibi, ilk sallamada düşen elmalardan olabiliriz. İşini doğru yapan herkes, 
uzun vadede ayakta kalacak.  :
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“  Yazarların kitapları  
yazdığı yerler yayınevleri.”

Nil 8

Ümit 1 1

“ Annem de yazıyor. Bir 
yayıneviyle ya da editörle 
tanışmasını çok isterim.”

“  (Editörler) Kitapları  
yapan yazarlara  
yardım ediyorlar.”

Cansu 9

Çocuklar yayınevlerini ne kadar biliyor? Yayınevi, yazar ve editör üçgeninde 
kafaları ne kadar karışık? Keçi KIŞ 2018, 37. İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret 
eden çocuklarla yayıncılık sektörü üzerine konuştu ve çocukların gözünden 
yayıncılığın gülümseten portresini çizmeye çalıştı.

Melek 9

“  (Yayınevi) hiç duymadım, 
ama okullarda da olsa  
iyi olur. ” 

ÇOCUKSESLERİ

“  Kitabın içinde adı yazan 
kişilere editör denir.”

Özlem 9

“  Öğretmenimiz bahsetmişti 
yayınevlerinden. Ben de 
kitabını imzalatmam 
gereken yayınevi için  
geldim fuara.” 

Ozan 13

“  Editörü hiç duymadım,  
ama yayınevleri yazarın 
kitaplarını satıyor. Daha 
iyi ve daha çok yazması 
için onun durumunu 
iyileştiriyor. ” 

Gizem 1 1

“  Kitap okumayı sevmeye 
devam edersem, ileride 
editör olmayı düşünebilirim.”

Çağla 12



ZCEG 8

“  Okulum bitince bir 
yayınevinde çalışmak 
isterdim. Bakardım  
nasıl yapıyorlar diye. 
Meraktan yani. ” 

Mehmet 1 1

“  Yazarın bu kitabı  
tek başına yazdığına 
inanmıyorum. Ekip 
gerekir böyle bir  
şeyi üretmek için.” 

Doğu 12

“Herkes yayınevine 
bakmıyor. Ben bakarım.”  

Eylül 1 4

“ Yayınevleri, yazarları 
okullarla ve öğretmenlerle 
tanıştırıyor, tanışmalarına 
yardım ediyor.  ”

Oğuzcan 9

“  Yayınevinde çok önemli 
insanlar çalışıyor. Yazarlar 
da onlarla birlikte 
çalışıyor.”

Eda 9

“  Yayınevi olmadan yazar 
olunmuyor diye biliyorum. 
Önce yayınevinde eğitim 
alıyorlar. ”

Cansu 13

“  (Editörler) İnternette 
çalışıyorlar, insanlara yeni 
yeni şeyler yazdırıyorlar. ” 

Armağan 9

Didem 15

“ Instagram’da takip 
ettiğim bazı yayınevi 
hesapları var. Fuara 
gelmeden bakmak  
iyi oluyor. ”  

Ali 10

“  Editörü bilmiyorum, ama 
çevirmenin bu kitabı 
yabancı dilde yazdığını 
biliyorum.” 

“  Kitapların hangi renkte, 
kaç adette, ne kadar 
üretilmesi gerektiğine 
karar veriyorlar. İmla 
hatalarını düzeltiyorlar  
ve okumaya hazır  
hale getiriyorlar.” 

Cem 1 4
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KÜÇÜK KOŞUCULAR   

David Almond 
Resimleyen: Salvatore Rubbino 

Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

David Almond, hayat koşusuna 

yeni çıkmış bir çocukla koşunun 

sonuna yaklaşmış bir ihtiyarı 

aynı mahallede buluşturuyor. 

Başarının ipi göğüslemekten 

çok, mutlu anılar biriktirmekten 

geçtiğini hatırlatıyor. 

İlk Kitaplar

HER ŞEYİ YANLIŞ 

ANLAYAN KEDİ   

Behiç Ak
Behiç Ak, modern zamanların 

insanlar üzerindeki etkisini bir 

kedinin hınzır ve komik gözünden 

aktarıyor, zekice kurguladığı çocuk 

romanları koleksiyonuna  

bir yenisini ekliyor.   

Çocuk Kitaplar

ÇİKO’NUN SEÇİMİ 

Füsun Çetinel 
Resimleyen: Maria Brzozowska

Sıradışı karakterleriyle rengârenk 

dünyalar kuran ve sımsıcak 

bir arkadaşlık hikâyesi anlatan 

Füsun Çetinel, hayvan hakları, 

sirklerin acımasızlığı ve 

yaşamdaki seçimlerimiz  

üzerine düşündürüyor. 

Çocuk Kitaplar

DÜZ ÇİZGİ TEPETAKLAK 

İrem Uşar 
Resimleyen: Huban Korman 

İrem Uşar’dan, insanı tektipleştiren 

kurallar üzerine düşünmeye davet  

eden modern bir masal. Felsefi 

okumaların da kapısını aralayan  

kitaptan dünyanın en güçlü, en umut 

dolu sesi yükseliyor: Çocukluğun  

önüne hiçbir şey geçemez ! 

Çocuk Kitaplar

UÇAN KIZ VOLANTE   

Karin Karakaşlı 
Resimleyen: Merve Atılgan 

Karin Karakaşlı’dan, küçük okurları için muzip ve sıradışı 

bir öykü ! Yetişkinlerin sıkıcı, gri dünyasından uzaklaşmayı 

deneyen yazar, bu havaalanı macerasında çocuksu 

düşlerin, tatlı telaşların, aykırı renklerin peşine düşüyor.

İlk Kitaplar 

100 ŞATOLU ÇOCUK 

Angela Nanetti 
Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

Angela Nanetti, okurlarını 

yetimhanedeki bir çocuğun  

rengârenk hayallerine ortak ediyor. 

Sanatın sağaltıcı gücünden dış 

görünüşe, toplumsal yıkımlardan 

tarihsel mekânlara kadar pek  

çok temayı ustalıkla işliyor.

Çocuk Kitaplar

FRANZ Dizisi  

Christine Nöstlinger 
Resimleyen: Erhard Dietl 
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu

Tüm dünyada çocukların ve gençlerin 

severek okuduğu, Hans Christian 

Andersen ve ALMA gibi önemli  

ödüllerin sahibi Nöstlinger’den, 

arkadaşlık, macera, oyun ve  

eğlenceyi buluşturan neşeli dizi. 

İlk Kitaplar

60 kış 2018

http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/ucan-kiz-volante/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/her-seyi-yanlis-anlayan-kedi
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/cikonun-secimi-2
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/100-satolu-cocuk
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/franz-dizisi
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/kucuk-kosucular/
http://gunisigikitapligi.com/kitaplar/duz-cizgi-tepetaklak


SAKLI BAHAR
Çiğdem Sezer

İncelikli şiir dilini romanlarına 

taşıyan Çiğdem Sezer, göç etmiş 

bir ailenin ekseninde, hayatlarına 

yön vermeye çalışan dört gence 

dokunuyor; umudu ve sorunlarla 

baş etme gücünü yüceltiyor. 

YÜRÜYEN KENTLER  

Dizisi 
Philip Reeve
Türkçesi: M. Beykan, F. Yavuz, A. Ünal  

 

Bilimkurgunun dâhi yazarı  

Philip Reeve’den büyük yankılar 

uyandıran distopya dörtlemesinin 

sinema uyarlaması “Ölümcül 

Makineler” sinemalarda. 

TUHAF ŞEYLER OLUYOR 

BAY TARANTINO  
Neslihan Önderoğlu 
 
 
Neslihan Önderoğlu’ndan, kurguyla gerçeklik arasına 

sıkışmış bir sinema öğrencisinin sıradışı hikâyesi. Sinema 

tarihinin hafızalara kazınan film replikleri ve ölümsüz 

karakterleri eşliğinde, unutulmaz yönetmenlere  

göz kırpan bir roman.

GECE MAVİSİ ELBİSE  

Karen Foxlee 
Türkçesi: Mine Kazmaoğlu
 

Karen Foxlee, geçmişin izini  

süren iki gencin, soluk soluğa  

bir uçurumda kendi gerçekleriyle 

yüzleşme yolculuğunu polisiye 

tadında anlattığı ödüllü  

romanıyla ilk kez Türkçe’de. 

KARDA BİRDOKSAN  

Susan Kreller 
Türkçesi: Aylin Gergin
 

Susan Kreller, bir arkadaşlığın ilk  

aşka dönüşmesini ve ilk kalp kırıklığını  

yalın üslubuyla anlatıyor. Yaşıtlarından  

“farklı” bir gencin hissettikleri eşliğinde,  

“normal” kavramını tartışmaya açıyor.

on
8k

ita
p.

co
m

/on8kitap
on8@on8kitap.com

ON8, bir Günışığı Kitaplığı markasıdır.

PERİ EFSA     
Sevgi Saygı 
 

Polisiye kurguyu fantastiğin  

sınırlarında dolaştıran Sevgi 

Saygı, eski bir köşkte yaşayan 

ailenin trajedi ve sırlarla 

dolu öyküsünü, tarihsel bir 

gerilim atmosferinde anlatıyor. 

KIRIK KALPLER KAVANOZU 

Jean-François Chabas 

Türkçesi: Azade Aslan 
 

Jean-François Chabas sarsıcı romanıyla 

ilk kez Türkçe’de. İnsanın ailesini 

değiştiremese de geleceğini inşa 

edebileceğini hatırlatan yazar,  

şiddet sarmalının yıkılabilir  

olduğuna işaret ediyor. 

Burada gençlik var !

Alman Gençlik Edebiyatı 
2015 En İyi Gençlik  
Romanı Ödülü

2014 Davitt 
Ödülleri En İyi  
Gençlik Romanı

http://www.on8kitap.com/kitaplar/neler-oluyor-bay-tarantino
http://www.on8kitap.com/kitaplar/sakli-bahar
http://www.on8kitap.com/kitaplar/peri-efsa
http://www.on8kitap.com/kitaplar/kirik-kalpler-kavanozu
http://www.on8kitap.com/kitaplar/gece-mavisi-elbise
http://www.on8kitap.com/
http://www.on8kitap.com/kitaplar/yuruyen-kentler-dizisi
http://www.on8kitap.com/kitaplar/karda-birdoksan


Haluk Bilginer, Meral Okay, Ece Ayhan, Tarkan, Tuncel Kurtiz, Mina 
Urgan, Murathan Mungan, Mehmet Teoman, Ayşe Şasa, Enis Batur, 
Cem Karaca, Hrant Dink, Nükhet Ruacan, Jak Deleon, Osman Şahin, 
Şakir Eczacıbaşı... Kiminin çırağı oldu, kimiyle omuz omuza yürüdü, 
kimiyle eşsiz anılar biriktirdi... Bir kültür emekçisinin dilinden 
tanıdık tanımadık 72 renkli portre !

Yazar, çevirmen, radyo programcısı Sevin Okyay, yaşamında  
iz bırakan dostlarını, çalışma arkadaşlarını ve aile üyelerini  
neşeli üslubuyla anlatıyor.

ARA SIRA VE DAİMA
Sevin Okyay

“Cıva gibi, kendi gibi, 
delidolu bir İstanbullu.”
Tanıdık tanımadık 72 renkli portre  !

on8kitap.com

http://www.on8kitap.com/kitaplar/ara-sira-ve-daima
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