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Önsöz

Türkiye Yazarlar Birliği olarak DEKMEB (Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları 
ve Lisanslama Meslek Birliği)’nin iş birliğiyle 3 Haziran 2016 Cuma günü düzenlediğimiz 
Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı kapsamında yazar ve yayımcı meslek birlikleri temsilcileri, 
yayınevleri, yazarlar, ilgili bakanlık yetkilileri, akademisyenler ve uzmanlar bir araya gelmişti. 
Çalıştay sonunda bir sonuç bildirgesi ilan etmekle beraber yapılan konuşmaları içeren bir 
kitap yayınlamanın, korsan yayınla mücadeleye dikkat çekmek bakımından önemli olacağını 
düşündük. Bu kitap bu çalıştayda serdedilen fikirleri, yapılan teklifleri ve tartışmaları ihtiva 
ediyor.

Telif bilincinin geliştirilmesi bağlamında gerçekleştirilen çalıştay kapsamında fizikî korsan 
ve fotokopi korsan türleri, bu korsanların nasıl tespit edilecekleri ve nasıl önlenebilecekleri 
konusunda fikirler geliştirmesi ve telif hakları konusunda farkındalık oluşturulması 
hedeflendi. Ayrıca bu türlerin korsanı tartışılmakla kalmadı, telif hakları sahipliğine giren 
her türlü basılı/basılı olmayan yayınla ilgili görüşler ifade edildi.  

Teknolojinin her geçen gün gelişmesi ile korsanın türleri de değişmektedir. Türkiye’de ise, 
basılı yayınlarla ilgili sorunlar da çözülememekle beraber, yeni korsan türleri ile ilgili ciddi 
boşluklar vardır. Tüm bunlarla mücadele için yapılması gerekenler arasında, Fikri ve Sanat 
Eserleri kanununda yapılacak esaslı değişiklikler, denetim ve yaptırım mekanizmasının 
güçlendirilmesi, kitabın basımı ve dağıtımı ile ilgili sorunların çözülmesi, kütüphanelerin 
nitelik ve nicelik itibari ile geliştirilmesi, merkezi idare ve belediyelerin destek sağlaması, 
insanların genç yaştan itibaren bilinçlendirilmesi gibi ilk aşamada sayabileceğimiz pek çok 
madde vardır. 

Korsan yayınla mücadele hem hukuki süreçleri hem de insan yetiştirmekle ilgili süreçleri 
kapsayan derin ve uzun soluklu bir mücadele olacağından, kamuoyunun dikkatine sunulan 
bu çalıştay kitabında, mütevazı bir şekilde bir araya gelen kişilerin farklı açılardan korsana 
bakışlarını ve tekliflerini bulacaksınız. 

Bir ilk çalışma olan bu kitabın ve çalıştayın devamının gelmesini umuyor, bu ilk çalışmada 
fikirlerini esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalıştayın gerçekleşmesine 
vesile ve destek olan DEKMEB Başkanı değerli dostum Murat Köse Bey’e de TYB adına 
şükranlarımızı sunuyorum.

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
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Sunuş

DEKMEB Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği, 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu gereğince eser ve hak sahiplerin haklarının takibini 
yapmak üzere 22 Temmuz 2013 Tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile kurulmuş 
bir Meslek Birliğidir. 

DEKMEB’in yayıncılık alanında faaliyet gösteren 142 üyesi bulunmaktadır. 

Korsanla Mücadele, Lisanslama, Dijital Yayıncılık, Üyelerini Yayıncılık Konusunda 
Bilgilendirme ve Üyelerinin Haklarının Takip ve İdaresini Sağlama amacıyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Meslek Birliğimiz öncelikle fikri mülkiyet hukukunun güçlendirilmesi, yayıncılarımızın 
yasalar nezdinde mali haklarının savunulması, fikri hak takibinin yapılması bakımından 
faaliyetleri yerine getirmektedir.

DEKMEB; Türkiye çapında, temsile yetkili olduğu eserlerin korsan kitap olarak hazırlanarak 
piyasada yasadışı olarak satılmasına karşı etkin bir mücadele yürütmektedir. Yapmış olduğu 
mücadelede adaleti ve hakkaniyeti esas alan Meslek Birliğimiz, korsan kitap satışlarına son 
vermek amacıyla başlatmış olduğu çalışmaları tüm hızıyla sürdürmektedir.

Sokak aralarında kurulan tezgâhların ve korsan kitap satılan yerlerin yanı sıra internet 
ortamındaki dijital korsan kitapları da titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde ortaya 
çıkararak linkleri kapattırmakta ve bu tür hukuka aykırı eylem yapan sitelerin erişiminin 
engellenmesi ve kapatılması için de gerekli yasal yollara başvurmaktadır.

Korsan yayıncılık yapan,  intihal ve çeviri korsanlığı yapan, fotokopi korsanlığı yapan 
ve korsan basan, depolayan ve satanlar ile de mücadele edilmektedir. Günümüz dijital 
teknolojisi üzerindeki dijital haklar, veri tabanları, e-korsan, hak ihlalleri, dijital toplu hak 
yönetimi gibi alanlarda etkin çalışmalar yürütmektedir.

Tüm bu çalışmalar ile bilgiyi üreten eser sahipleri ile devamında bu eserlerin tüketiciye 
ulaşmasını sağlayan, bu konuda ciddi sermaye yatırımı yapan yayınevleri, basılan kitapları 
dağıtan dağıtıcılar ve satışa sunan kitapevlerinin korunması sağlanmaktadır.

Ülke ekonomisi açısından da korsan kitap satışlarından dolayı ortaya çıkan kayıt dışı 
ekonominin önüne geçilmesi sağlanmakta ve istihdamın artmasına katkı sağlanmaktadır. 
Yapılan baskınlar ve sonrası kontroller neticesinde korsan kitap basanların suçu işlemeye 
yönelik dirençleri kırılarak, suçu işleme konusunda caydırıcılık meydana getirilmektedir.

Korsanla mücadele kampanyaları ile telif hakkı bilincinin artırılarak dolayısıyla kamuoyunda 
farkındalığının artması sağlanmaya çalışılmaktadır.



Bu kapsamda; Milli Eğitimin çeşitli kademlerinde bilinçlendirme çalışmaları, Halka 
açık konferanslar, Slogan yarışmaları, kısa film yarışmaları,  logo çalışmaları, Fotokopi 
korsanlığının önüne geçilmesi için tüm eğitim ve öğretim kurumlarına (dershanelere, 
okullara, üniversitelere, kurslara vb.) bilgilendirme yazıları gönderilmesi, Matbaalarda 
bandrolleri tatbik ederek, bandrol yapıştırılması işlemlerinde dikkat edilmesi gereken 
yerlerin neler olduğuna dair eğitim verilmesi, Korsanla mücadelenin başarılı olabilmesi için; 
ihtisas mahkemelerinde görev yapan hâkim, savcı, avukat, kolluk kuvvetleri ve bilirkişilerle 
birlikte telif hukuku alanında sorunların tespiti ve çözüm önerileri üzerine çalıştay, 
sempozyum vb. toplantılar düzenliyoruz.

Ayrıca telif alanında çalışan tüm tarafların uzmanlaşmalarının sağlanması üzerine çalışmalar 
yürütüyoruz.

Bu kapsamda; Korsan yayına karşı toplumu bilinçlendirmek için “Korsan Kitaba Hayır” sloganı 
ile afiş, broşür, sticker ve ayraç, poşet vb. ürünleri ücretsiz olarak dağıtımı yapılmaktadır. 
Billboard, afiş, ülke çapında yayın yapan gazetelere röportaj, ilan, kısa film vb. medya araçları 
kullanarak Korsan Kitapla Mücadelenin kamuoyuna duyurulması sağlanmaktadır. Korsan 
Kitap alınmasının önüne geçilmesi için kamuoyunda farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. 
Korsan kitap satanların görüldükleri yerlerde, online hatlar aracılığı ile ihbar edilmesinin 
sağlanması ve böylelikle korsan satanlara acilen müdahale edilerek haklarında hukukî ve 
cezai işlemlerin yapılması için çalımalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Yazarlar Birliği ile beraber planladığımız ve uyguladığımız “Korsan 
Kitapla Mücadele Çalıştayı”nda Meslek Birlikleri temsilcileri, Yazarlar Birliği yöneticileri, 
akademisyenler, yayınevleri ve yazarlar bir araya gelerek önemli bir çalışma gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Çalıştayda katılımcıların ortaya koyduğu fikirlerin, yapılan müzakerelerin 
ve tartışmaların kalıcı olmasını sağlamak için konuşmaların çözümü yapılarak kitap 
haline getirilmiştir. Elinizdeki eserin bundan sonra yapılacak çalışmalarda kaynak olarak 
başvurulacak bir eser olmasını diliyoruz.

Çalıştay sürecinde korsan kitapla mücadele konusunda çok önemli fikirlerini bizlerle 
paylaşan kıymetli katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalıştay sürecinde 
görev yapan ve elinizdeki eserin hazırlanmasına katkı sağlayan arkadaşlarımıza da teşekkür 
ediyoruz.

Çalıştayda beraber çalışmaktan mutluluk duyduğum özellikle Türkiye Yazarlar Birliği 
Başkanı Sayın Musa Kâzım Arıcan’a ve Mütevelli Heyeti Başkanı D. Mehmet Doğan’a 
samimiyetlerinden ve içtenliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

Murat Köse
DEKMEB Yönetim Kurulu Başkanı
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Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı 
Gerçekleştirildi

Korsan Kitapla mücadele, fikri mülkiyet ve telif hakları konusunda   Türkiye Yazarlar Birliği 
ve DEKMEB’in iş birliğiyle   düzenle nen  çalıştay kapsamında yazar ve yayımcı meslek 
birlikleri temsilcileri, yayınevleri, yazarlar, ilgili  b akanlık yetkilileri, akademisyenler ve 
uzmanlar bir araya geldi. Korsan Kitap bağlamına ilişkin sorunlar ve çözümler üzerinde 
enine boyuna değerlendirmeler yapıldı.

 

Ankara’da Green Park Hotel’de 3 Haziran’da gerçekleştirilen ‘Korsan Kitapla Mücadele 
Çalıştayı’nda korsan kitap, fikri mülkiyet ve telif hakları konuları derinlemesine ele alındı.

DEKMEB Başkanı Murat Köse’nin açılış konuşmasıyla başlayan programın I. oturumunda 
karşılaşılan sorunlar, II. oturumunda ise çözümler üzerine yapılan konuşmalar yer aldı.

Korsan Kitap, Fikir ve Emek Hırsızlığıdır

DEKMEB Başkanı Murat Köse yaptığı açılış konuşmasında, DEKMEB olarak yaptıkları 
çalışmalardan bahsederek, bundan altı ay önce bu konu ile ilgili İstanbul’da bir çalıştay 
yaptıklarını, Türkiye’nin her yerinden yaklaşık yetmiş civarında Hâkim ve Savcının bu 
çalıştaya katıldığını ve konunun uzmanlarıyla değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Murat 
Köse, “Korsan kitap, fikir ve emek hırsızlığıdır.” dedi ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 
tartışıldığı bu günlerde bu çalıştaydan çıkan sonuçların ufuk açıcı bir işlev göreceğine 
inandığını söyleyerek katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür etti. 

Oturumu yöneten TYB Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan yaptığı konuşmada “Bu konu 
hakkında duyarlılık oluşturamadık, kültür oluşturamadık. Biz DEKMEB başkanını tebrik ediyor ve 
bu çalıştayda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Hukukçu, yayıncı, kamudan ilgili bakanlıklardan 
katılımcılarız. İlk oturumda sorunların ne olduğunu tartışalım istiyoruz. İkinci oturum çözüm 
önerileri hakkında olacak. Niyet hayır, akıbet de hayır olur inşallah.” dedi. 

TYB Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, “Korsan kitap meseleleri bana göre teknoloji geliştirdikçe 
kolaylaşan bir durum oldu. Kitap basma, çoğaltma kolaylaştı.” diyerek konuşmasına başladı. 
Zihin emeği konusunda bir kültürümüzün olmadığını söyleyen Doğan, fikir hırsızlığının da 
çok önemli olduğunu aktardı. “Bugün elektronik alanda tarifi mümkün olmayan çok çeşitli 
yöntemlerle korsanlık yapılabiliyor.” diyen Doğan, bunun müzik piyasasındaki yansımalarına 
da dikkat çekti. Doğan ayrıca “Korsana başvurma sebeplerinden en önemlilerinden biri olarak 
Türkiye’de dağıtımın zayıflığını görüyorum.” dedi.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Cevat Özyurt,  halk kütüphanelerinin zayıflığını, 
yerel yönetimlerin kütüphanecilik konusunda atılımcı olmamasını, bu nedenle de kitap 
ulaşılamayan yerlerde korsan kitaba ulaşmak isteği doğduğunu aktardı. Korsanı önleyecek 
hizmetler yapılamadığını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Hüseyin Tutar, “Yurtdışında gördüğüm bazı hususları 
aktarmaktan onur duyarım.” dedi ve bu meselenin her toplumun kültürel kodlarında var 
olduğunu ifade eden Tutar yurtdışında korsan kitap sorunu ile hiç karşılaşmadığını ve buna 
sebep olarak da kütüphanelerin yaygın olmasını gösterdi. Hüseyin Tutar konuşmasının 
devamında şunları söyledi: “Aldığınız kitabı başka kütüphaneden teslim etme olanağı sunan 
kütüphaneler arası geçiş sistemi dahi var. Beş on dakika mesafede küçük çapta ve büyük çapta 
kütüphaneler var.  Ağustos ve Eylül ayında yıpranmış kitapların satışa sunulduğunu da gördüm. 
Ayrıca oralarda gönüllü olarak çalışan emekli öğretmeler da vardı. Hâsılı, insanların korsana 
tevessülü olmuyor. ABD’de en büyük korsanlık tartışmaları bilimsel makalelerle ilgilidir zaten. 
Bir grup bu kişinin emeği derken, bir grup da bunu üretenler telif hakkına sahip değil, zira bilgi 
evrenseldir, herkesin ulaşma hakkı vardır diyor. Bu ülkelerin yayınladıkları makalelere ulaşmak 
ise Türkiye ya da Hindistan için pahalı bir araç oluyor. Ve bu gibi durumlarda gruplaşmalar 
meydana getirip makale paylaşımları yapılabiliyor, bu da bir çeşit korsan olarak söz konusudur.”

Eski Yeni Yayınları’ndan Hüseyin Nazlıaydın, kitap basımı, telif, tercüme gibi fiyat meselelerinin 
çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi. Şule Yayınları’ndan Çetin Öğüt, bu konuda 
öğretmenlere ve akademisyenelere büyük roller düştüğünü anlattı. 

Telif Hakları Bilirkişisi Fatih Gökdağ, “Bazı yayınevlerinin el altından bastıkları kitapların 
korsanlarını bastıkları da bir gerçek. Ayrıca benim iki ders kitabım korsan basıldığında takip 
başlattığımızda tehdit edilmiştik. Militanlar bu işi yürütüyorlardı çünkü.” dedi. 

Roman Yazarı Beyazıt Akman, eser yayıncı ilişkisinden bahsederken “ABD’de ajanssız 
yayınevine gidilmiyor, biz direk yayınevine gidiyoruz ki bu yabancı ülkelerde ciddi risktir. Her iki 
kurumun da haklarını korumak için ajanslar aracılığı işle çalışmak gerekmektedir. “ dedi. Bizdeki 
gibi kaba korsan sisteminin gelişmiş ülkelerde olmadığını aktaran Akman, o ülkelerde artık 
ciddi çalışmaların dijital korsanlık için yapılmakta olduğunu söyledi.

Telif Hakları Uzmanı Abdullah Eğeli, okullar, üniversiteler ve korsan kitapların toplandıktan 
sonra imha edilmeyip satışa sunulması meselelerinin önemli olduğunu söyledi. Okullar 
ve Üniversitelerdeki fotokopi yolu ile yapılan hırsızlığın çok önemli boyutlarda olduğunu 
aktardı. 

MEB Daire Başkanı Mehmet Nezir Gül, işe konulmasında “MEB müfredat düzenlemesi yapıyor, 
biraz baktık ama bu konuya müfredatta yer verilmemiş. Bunu genel müdürlük olarak teklif 
edeceğiz. Sanıyorum din ve edebiyat derslerine koyabiliriz. Ayrıca dizi ve sinemada yapımcılarla 
iş birliği içinde olup bu konuları işlemeleri sağlanabilir.” diyerek yapılması gerekenlere yönelik 
fikirlerini verdi. 
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Hece Yayınlarından Ömer Faruk Ergezen, kendisine sıra gelinceye kadar konuşan 
konuşmacıların sorunların büyük kısmını dile getirdiklerini söyleyerek, basit bir yanlış 
bandrol yapıştırmanın abartılarak yayıncıları mahkeme kapılarına sevk ettiğinden bahsetti. 
Ergezen “Korsan yayıncı ile ömrünü bu işlere adamış yayıncıların mevzuatta ayrılması gerekir, 
basit bandrol hatalarından dolayı yayıncılara eziyet edilmemesi gerekir.” dedi.

Anadolu Ajansından ve Türkiye Yazarlar Birliğinin İstanbul şubesinden çalıştaya katılan 
Bünyamin Yılmaz,  korsan kitapla mücadele konusunun medya planlamasının yeterli 
olmadığını söyledi. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, kitapevlerinin sayısının 
azalmasına dikkat çekti ve sayılarının artması için belediyelere ve devlete görevler 
düştüğünü söyledi. 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Mustafa Orçan, “Korsana tevessülün 
sebebi biraz da göreli yoksulluktur bizde. Ayrıca sadece İstanbul ve Ankara’da değil, özellikle 
doğu ve güneyde yoksul okullarda neler yapılabilir kitap dağıtımı konusunda bunları 
değerlendirmeliyiz.” dedi. YAYFED Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karagüllüoğlu, korsanın 
başladığı zamandan bugüne geçirdiği değişime dikkat çekti ve asıl sorumluluğun devlette 
olduğunu söyledi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Alparslan Durmuş, yabancı ülkelerin hukuki 
sistemlerini anlattı. Korsanla mücadelede verilen cezaların dengesiz olabildiğine dikkat 
çekti. Yabancı ülke pazarlarına açılmanın da önemine değinen Durmuş, çeviri yaparak 
pazara girmenin daha kolay olduğunu söyledi.

II. Oturumda tekrar söz alan Abdullah Eğeli, “Yol da alındı aslında. 2002-2004-2008 kanun 
değişiklikleri oldu. Yeni kanunlarla her şey düzelecek sanıyoruz. Ama olmuyor, ayrıca kanunlar 
zaten yeterli ve değişmesine gerek yok.  Gruplaşmaların paylaşımlarına nasıl erişilebilir, nasıl 
engellenebilir bu gerçekten önemli.” diyerek yapılacak yeni çalışmalara değindi. Çalışmaların 
devam ettiği kısmi kopyalama lisansı hakkında da bilgi verdi. 

Tekrar söz alan Beyazıt Akman, “Benim de naçizane fikrim dağıtım sorunu olduğu yönünde. 
Kitapevleri istedikleri kitabı liste başı istediğini alaşağı edebiliyor ayrıca. Devlet ağ-kitabevleri 
kurmalı. Yayıncılar olarak aklımızdaki bu kitabevi ağını kurabilirsiniz belki bir proje oluşturup. 
Bu gerçekleşirse sürüm artar, sürüm artarsa kitap fiyatları düşer. Bu konunun siyasi ve ideolojik 
boyutunu atlamamalıyız. “ dedi ve Batılıların ülkelerinde basılacak çeviri kitaplar konusundaki 
ideolojik yaklaşımına dikkat çekerek kendi kültürel ve dini değerlerinden ödün verenlerin o 
piyasada öne çıkartıldığını söyledi.

D. Mehmet Doğan, “İş biraz da okuyucudan başlar. Okuyucuyu artıramıyoruz. Okuyucu sayımız 
bir türlü artmıyor. Kitabevi sayıları hızla azalıyor. Yayınevleri dağıtım problemi ile karşı karşıya. 
Kütüphane sayısı artmalı.” dedi. 

Kapanış konulmasını yapan Musa Kâzım Arıcan, yapılan konuşmalar için katılımcılara 
teşekkür etti ve çalıştayın önemli sorunlara değinen verimde olduğunu aktardı.
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Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı 
Sonuç Bildirgesi

Türkiye Yazarlar Birliği ile DEKMEB’in müştereken düzenlediği Korsan Kitapla 
Mücadele Çalıştayı yöneticiler, yayıncılar, yazarlar ve hukukçuların katılımı ile yapıldı.

Toplantıda korsan kitap yayınının günümüzde en önemli telif sorunu olduğuna dikkat 
çekildi. Zihin emeğinin hiçe sayılması yanında, kitabı mamul hâle getiren yayıncıların eseri 
çalınmakta ve ekseriya kitabevleri devre dışı bırakılarak bütün sektör zarara uğratılmaktadır.

Korsan kitap meselesinin hukuki yönü ile ilgili düzenlemeler yanında konuyu kamuoyuna 
mal etmenin önemi katılımcıların ittifak ettikleri bir husus oldu.

Mevzuatın değişen şartlara göre yeniden ele alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Konuyla ilgili bütüncül bir siyaset geliştirilmesi üzerinde duruldu. Okuyucu, kitabevi, 
kütüphane, yayıncı ve dağıtım meselelerinin müştereken ele alınması, kitap okuma 
alışkanlığının geliştirilmesinden başlayarak ülkemizde sayıları giderek azalan kitabevlerinin 
desteklenmesi, yerleşme merkezlerinde merkezi idare ve belediyelerin iş birliği ile semt 
kütüphaneleri oluşturulması, yayıncıların hak zayiini önleyecek çalışmalar yapılması ve 
nihayet ülke çapında kitap dağıtımının sağlanması için tedbirler alınmasına kadar bütün 
süreçleri dikkate alan bir siyasetin sonuç alıcı olabileceği kabul gördü.

Kitap fikrinin sahibi olan müelliflere, kitabı mamul hâle getiren yayıncılara, aynı zamanda bir 
kültür muhiti oluşturan kitapçılara Kültür Bakanlığı’nın desteklerinin artırılması gerektiğine 
dikkat çekildi.

Belediye yönetimlerinin hem kitabevlerini desteklemek yönünde çalışmalar içinde 
olmaları gerektiği, hem de semt kütüphaneleri kurarak alanın sağlıklılaştırılmasına katkıda 
bulunabilecekleri üzerinde duruldu.

Tüm kütüphanelerde kullanım için adil bedel ödenmesi ve lisanslamanın sağlanması 
gerektiği belirtildi.

Devlet tarafından kesilen ve dağıtılmayan kopyalama harçlarının eser ve hak sahiplerine bir 
an evvel dağıtılması gerektiği söylendi.

İl denetim komisyonlarının eğitimi ve özellikle denetimlerde Maliye Bakanlıklarının etkin 
hâle getirilmesi üzerinde duruldu.

Teknolojinin gelişmesi ile fotokopi yoluyla kitap çoğaltmanın yaygınlaşması, kitabevlerinin 
yerini kopyalama merkezlerinin alması olumsuz gelişmeler olarak değerlendirildi.



16

               Türkiye Yazarlar BirliğiÇAL IŞTAY I

Kaçak olarak yurda sokulan ve kullanılan fotokopi ve çoğaltma cihazlarının denetlenmesi 
gerektiği belirtildi.

Fikri ve Sanat Eserleri kanununda değişiklik yapılarak, kopyalama merkezlerinde çoğaltılan 
kitaplardan alınacak lisanslama bedelleri ile yazarların ve yayıncıların desteklenebileceği 
belirtildi.

Resmi kurumlarda kopyalama merkezlerini aratmayacak bir fotokopi ile çoğaltma furyasının 
alıp yürüdüğü, böylece özellikle Milli Eğitime Bağlı okullardaki fotokopi kullanımının telif 
hakları konusunda kötü örnek oluşturduğu kayda geçirildi.

Korsan yayınla mücadelenin değişen şartlarda elektronik ortamda da kararlılıkla 
sürdürülmesinin şart olduğu belirtildi.

Ülkenin kitap dağıtım sisteminin düzenlenmesi ve geliştirilmesinin korsan kitabın piyasasını 
düşüreceğine dikkat çekildi.

Hem öğretim sistemi içinde hem de iletişim araçları ile korsan kitapla mücadele bilinci 
oluşturmak için gereken tedbirlerin alınması ve yasal ve idari düzenlemelerin yapılması 
konusunda fikir birliğine varıldı.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan fikirlerin ilgili kurumlara iletilmesi hususu dile getirildi.



ÇAL IŞTAY I

1. OTURUM
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Murat Köse 
DEKMEB Başkanı

Sayın Türkiye Yazarlar Birliği Başkanım, İstanbul’dan katılan Türkiye 
Basım Yayın Meslek Birliği Başkanım; İstanbul’dan ve Ankara’dan 
katılan çok değerli katılımcılar; hepinizi saygıyla selamlıyor, hepinize 
hoş geldiniz diyorum. 

Öncelikle DEKMEB olarak faaliyetlerimiz hakkında size kısa bir bilgi 
vermek istiyorum. Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Meslek Birliği 
2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kurulmuş, ilim ve 

edebiyat alanında faaliyet gösteren bir yayıncı meslek birliğidir. DEKMEB üyesi olan fikir 
ve sanat eserleri sahiplerinin haklarını korumak ve bu amaçla özel hukuka bağlı olarak 
kurulmuş tüzel bir kurumdur. Türkiye genelinde 142 tane yayıncı üyesi bulunmaktadır. Son 
yapılan genel kurulla Telif Hakları ve Lisanslama ismi ilave edilmiştir. Dolayısıyla, DEKMEB, 
Ders ve Kültür Kitapları alanında Telif Hakları ve Lisanslama yapan bir meslek birliğidir. Telif 
hakları ve korsanla mücadele DEKMEB olarak bizim temel görevlerimizdendir. 

Bugüne kadar çeşitli çalışmalar yaptık, bunlardan birkaç tanesini sizinle paylaşacağım. Altı 
ay önce İstanbul’da Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığıyla beraber telif hakları ve korsanla mücadeleyle ilgili bir çalıştay düzenledik. 
Çalıştaya Türkiye’nin her yerinden, özellikle fikrî ve sınai haklarla ilgili mahkemelerde 
görev yapan yaklaşık 85 hâkim ve savcıdan 70’e yakınının katılımıyla, Kültür ve Turizm 
Bakanlığından yetkililerin katılımıyla, yazarların, yayıncıların, akademisyenlerin katılımıyla 
üç günlük bir program gerçekleştirdik, çalıştayın sonunda da bir bildiri sunduk. Yazarları, 
yayıncıları, savcı ve hâkimleri, uzmanları ve bürokratları bir araya getirerek çok verimli bir 
çalışma gerçekleştirdik. Geçen ayın başında da, önümüzdeki hafta tamamlanacak olan 
Korsan Kitapla Mücadelede En İyi Fikir Yarışması adı altında bir proje hazırladık. Bu projede 
Türk Yazarlar Birliği, Basım Yayın Meslek Birliği, Yayıncılar Federasyonu, Ankara İl Millî 
Eğitim Müdürlüğüyle beraber bu çalışmayı başlattık. Ankara ilindeki ortaokul ve liselerde 
öğrenim gören öğrencilerin tamamının katıldığı bu çalışmada korsan kitapla mücadeleyle 
ilgili bir fikir oluşturma, bu fikri değerlendirmeyle ilgili çalışmalar yaptık. Yine bu kapsamda 
bugün burada Türkiye Yazarlar Birliğinin öncülüğünde çok değerli Başkanımız Sayın Musa 
Kazım Arıcan’ın öncülüğünde Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı’nda birbirinden değerli 
katılımcılarla birlikteyiz. 

Şimdi korsanla ilgili birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. 1886 yılından bugüne kadar telif hakları 
ihlalinde buna dikkat çekmek amacıyla izinsiz olarak üretilen ve satılan ürünlere verilen bir 
isimdir korsan. Korsan kitap bir fikir ve emek hırsızlığıdır. Korsan kitap yaratıcılığı köreltip, 
yeni eserlerin üretimini engelleyici olarak bir işlev görmektedir ve kayıt dışı bir ekonomi 
oluşturmaktadır. Korsan kitap, ilim ve edebiyat alanında gelişmeleri direkt ve dolaylı olarak 
engellemekte ve bu alanın da erozyona uğramasına sebep olmaktadır. 
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Korsan kitapla mücadele konusu bugün burada enine boyuna ele alınacak, önce yaşadığımız 
sorunlar, arkasından da bunlarla ilgili çözüm önerileri konusunda fikir üretilecek. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda birtakım değişikliklerin planlandığı bu günlerde ben 
inanıyorum ki bu çalıştay sonunda yayınlanacak bildiride dikkat çekilecek konular ufuk açıcı 
bir işlev görecektir. 

Çalıştayı onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. 
Verimli bir çalıştay gerçekleşmesi dileğiyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Musa Kâzım Arıcan 
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Değerli dostlar, değerli arkadaşlar; Korsan Kitapla Mücadele 
Çalıştayı’mıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

DEKMEB Başkanı Murat Bey bu konuda  bir iş birliği teklif ettiğinde 
hem Türkiye Yazarlar Birliği olarak hem de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
olarak böyle bir projeye biz de destek olmak istedik. Bizim için de 
gerçekten önemli bir iş birliği. Çünkü zaman zaman konuştuğumuz, 
dertlendiğimiz, belki bunu yüksek sesle dile getiremediğimiz, daha 

çok özel ortamlarda dile getirdiğimiz bir problem, hâlâ aşamadığımız bir sorunumuz aslında 
bu. Her ne kadar bu işin yasal düzenlemeleri olsa da, ilgili kurumlarımız, kuruluşlarımız 
bunu takip ediyor olsa da, esasen bir kültür oluşturulamadı, bir duyarlılık oluşturulamadı bu 
konuda. Biz de hem bunun bir önceki aşaması olan yarışma kısmına hem de çalıştay kısmına 
bir ortak olarak destek vermekten de şeref duyuyoruz. Biz Murat Köse Beyefendi’yi tebrik 
ediyoruz, yaptıkları bu faaliyette biz de Yazarlar Birliği olarak bulunmaktan şeref duyuyoruz. 

Tabii, çok ani gelişen bir çalıştay programı oldu. Sizler gibi kıymetli fikir insanları, yayıncı 
arkadaşlarımız, kamuda görevli olan değerli dostlarımız, arkadaşlarımız, sağ olsunlar, 
kırmadılar, teşrif ettiler. Ben, teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum, şükranlarımı 
ifade etmek istiyorum. 

Ben, tabiî, sözü çok uzatmadan naçizane oturumları yönetmeye çalışacağım. İlk 
oturumumuz bu sorunları konuşmak, tespit etmek üzerine olsun. Tabii çok mütevazı bir 
şekilde önce bu sorunun tespitini yapmak, ardından çözüm yollarının neler olabileceğini, 
neler yapılabileceğini tartışmak, belki bu anlamda yapılmakta olan bazı faaliyetlere katkı 
sunacak öneriler geliştirmek istedik. Umuyorum bereketli bir çalışma olur, hayırlı bir çalışma 
olur. Niyet hayır, inşallah akıbet de hayır olur. 

Tabii, belli bir sunum gerçekleştirmedik. Şöyle bir yol izlemek istedik. Her birimiz kendi 
perspektifinden, kendi zaviyesinden korsanla mücadele, korsan kitapla mücadele konusunda 
ne tür problem olduğuna, konunun çerçevesine ilişkin değerlendirmeler yapacak. Tabiî 
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bir ilk tur yapabiliriz hızla. Bu ilk turda beşer dakika görüşler beyan ederiz, ardından daha 
serbest tarzda, söz almak isteyen arkadaşlara göre de sürecimizi ilerletiriz. 

Ben burada tabii birçok arkadaşın birbirini tanıdığını düşünüyorum ama hızlıca kısa kısa 
kendimizi tanıtıp ardından fikirler beyan etmeye geçebiliriz. 

Aslında olayın ahlaki tarafı var, hukuki tarafı var, insan hakkı kısmı var. Buna “korsan” mı 
demek lazım, daha dikkat çekici bir kelime bulabilir miyiz? Bu benim ilk dikkatimi çeken bir 
nokta. Tabii, ben burada daha çok sizlerin görüşlerini almaya çalışacağım. 

Bugün buraya zaman ayıran çok değerli siz dostlara, arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. 
Tabii önemli bir an benim için. Çünkü buna kıymet vermek, değer vermek bence bir ayrıcalık, 
önemli bir husus. 

Özellikle daha dar bir toplantı arzu ettik ki bir şeyleri en azından burada dile getirebilelim 
diye. Daha geniş bir toplantı da düzenlenebilir ilerleyen zamanlarda. 

Mehmet Doğan Beye sözü vermek istiyorum. Buyurun.

D. Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı

Değerli arkadaşlar, bugün burada böyle bir konunun, sahanın 
ilgililerinin katıldığı bir toplantıda ele alınması gerçekten önemli. 

Korsan yayın, korsan kitap meselesi bana göre teknoloji geliştikçe 
kolaylaşan bir hırsızlama tekniği. Yani diyelim ki bundan elli yıl önce 
kitap basımı zor bir işti yani kurşun dizgi var, işte klişe yaptıracaksınız. 
O yüzden, ilk 1970’li yıllarda kitabımız yayınlandığında korsanının 
öyle kolay kolay yapılamayacağını biliyorduk. Ama zamanla teknoloji 

gelişti, yani biz buna şahit olduk, kitap basmak kolaylaştı, işte resim gibi çoğaltma imkânları 
ortaya çıktı. Aslından ayırmanın âdeta güç olduğu yayınlar yapmak imkânları belirdi, korsan 
yayın da böylece yaygınlaşmış oldu. Ama şunu düşünmemiz gerekiyor: Bir kere, zihin emeği 
konusunda toplumumuzda henüz bir kanaat oluşmamış. Yani biraz önce söz edildi ya, bir 
adamın cebinden parayı alıyorsun, bu hırsızlıktır. Ve adamın zihin emeğiyle ürettiği bir şeyi 
çalıyorsun, aslında bu da hırsızlıktır. Yani o yüzden bazen “korsan” yerine “hırsızlama” mı, 
“hırsızlama yayın” filan mı demeli diye düşünüyorum. 

Bu iştikak konusu üzerinde aslında düşünmem lazımdı, benim işim bu. Ankara dışındaydım, 
yeterince hazırlanamadım. İnşallah başka bir imkân zuhur ederse bu konuyla ilgili size 
mütemmim malumat verebileceğimi zannediyorum. 

Kitap çoğaltma… Bugün biliyoruz ki, tek nüsha bile kitap çoğaltabilirsiniz. Hatta böyle 
cihazlar var, bir, iki, üç, beş, yani çok, yüzlerce, binlerce kitap basmak için değil, biraz masraflı 
olmak üzere çoğaltma imkânı veriyor. Böyle kitap çoğaltanlar da var. Fotokopi yoluyla kitap 
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çoğaltma bana göre korsan yayının en yaygın olanı ama buna bir çare geliştirmek öyle 
sanıyorum ki mümkün değil. 

Tabiî, asıl korsan yayıncılığı büyüten elektronik alan. Bugün elektronik alanda tarifi mümkün 
olmayan çok sayıda korsanlıkla karşı karşıyayız. Yani, benim şahsen kitaplarımın parça parça 
veya bütün olarak çeşitli versiyonlarının internet ortamında olduğunu birtakım taramalar 
sırasında görüyorum. Yani sözlüğün bütün olarak değil ama parça parça kullanıldığını, 
diğer kitaplarımın benden izin alınmadan pdf’lerinin çıkartılıp yayıldığını ama buna karşı 
da bir şey yapılamayacağını… Yani bugüne kadar bu konuda hukuki olarak bir sonuç 
almış olan var mı bilemiyorum ama daha önce benim başıma iki önemli korsan olayı geldi 
sözlükten ötürü. Birisinde o yayını yapanı bulduk ve uzlaşarak hallettik, mahkeme uzun 
sürer diye. İkincisinde de, mahkeme yoluyla -avukatımız sağ olsun, bu korsanlıkla ilgili bir 
mahkeme süreci kısa sürmüyor- sonunda telif hakkımızı alabildik. Bunlar yine mümkün 
ama biraz önce söylediğim, işte fotokopi yoluyla, elektronik ortamda korsanlığın çaresinin 
bulunması sanki neredeyse mümkün değil gibi. Mesela müzik eserleri… Eskiden plak vardı 
çok önemliydi, kaset vardı çok önemliydi telif için, sonra CD’ler çıktı. Artık bu verimler, kaset 
devri geçti, plak devri geçti, elde bir CD kaldı, CD yaparak telif haklarını elde etme imkânı 
bile neredeyse ortadan kalktı çünkü bugüne kadar bizim hafızamıza mal olmuş olan birçok 
müzik Youtube’da, işte İnternet’in çeşitli bölümlerinde bulunabiliyor, siz onları istediğiniz 
gibi kopyalayabiliyorsunuz veya istediğiniz zaman istediğiniz şekilde dinleyebiliyorsunuz. 
Kitap yayıncılığı henüz bu durumda değil ama kitapta da buna doğru bir gidiş olduğunu 
görebiliyoruz. O yüzden, bugün –benim şimdi söyleyeceklerim elbette ki tespit babında 
sözler- bunları tespit ettikten sonra bunlara karşı ne yapılabiliri düşünmek gerekiyor. Piyasada 
şöyle bir kanaat var: Yayıncılar hem kitabın orijinalini çıkarıyorlar hem de korsanını basıyorlar. 
“Bu doğru değildir.” diyemiyoruz, hiç kimse “Hayır efendim, bu böyle değildir.” diyemiyor. 
Çünkü bakıyorsunuz, aynı anda neredeyse kitabın bir pahalı nüshası piyasaya sürülmüş, bir 
de ondan daha ucuz nüshası piyasaya sürülmüş. İşte burada biraz da yayıncılıkla ilgili bir 
problem olduğu ortaya çıkıyor. Yani yayıncı belki kendini şöyle savunabilir burada: “Ya işte 
bunun korsanı çıkar diye ben kendim bir paravan şirketle bunu yaptım.” Ama tabiî, yayıncılık 
alanındaki problemin, telif hakları probleminin çok daha farklı boyutları var. Mesela birçok 
yazar kitabının yayınlanmasını her halükârda istiyor; telif almak değil, kitabı yayınlansın 
istiyor. Hatta üste para vererek bunu yapmayı düşünenler çıkabiliyor ve bu çok yaygın olarak 
bugün piyasada, tahmin ediyorum bilhassa da akademik camiada belli kitapların, belli 
makalelerin yayınlanması gerektiği için böyle bir piyasanın da olduğunu, böyle yayıncıların 
olduğunu, sırf bundan geçinen yayıncıların olduğunu da biliyoruz. 

Buradaki problem geliyor -bana göre- kitap dağıtımı konusunda Türkiye’nin başarısızlığına 
kilitleniyor. Yani çok sayıda yayınevi var, çok sayıda kitap yayınlanıyor, bunlar gerçek anlamda 
dağıtılamıyor ülkenin her tarafına. 

Süreyi iyi kullanmak adına sözü devredeceğim. Teşekkür ediyorum efendim.
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Musa Kâzım Arıcan 
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Biz de teşekkür ediyoruz. 

Tabiî, ilk turda konuşmalar beş-altı dakika çerçevesinde olursa daha 
iyi olur. Çünkü konuşma yapacak epey arkadaşımız var. İkinci oturum 
daha da önemli. Çünkü asıl ne yapılacağıyla ilgili somut önerileri 
konuşacağız. Şu an biraz daha sorunları konuşuyoruz. 

Cevat Hocam, buyurun.

Cevat Özyurt
Prof. Dr.

Korsanın üzerinde duruldu ama piyasada diğer alanlarda da 
benzer sorunları görüyoruz. Örneğin herhangi bir ürünün çakma 
olduğunu bildiğimizde o üründen uzak kalmaya çalışıyoruz, aynı 
hassasiyeti korsan yayın konusunda göstermiyoruz. Sanırım korsan 
kavramının bir cazibesi var. Bu nedenle, “Buraya başka bir kelime 
bulmak gerekir.” düşüncesi bende de ön planda. Kitap okuyanlar 
daha çok öğrenciler ve gençler ve bu konuda da öğrencilerin belki 

biraz parasal sorunları da var. Yani tüketici kalıpları içerisinde baktığımızda öğrenciler ile 
çalışanlar arasında korsana ilgide bir farklılık görülebilir. Diğer taraftan delikanlılık ve isyan 
kültürü korsan olana bir sempati doğurmakta sanırım; konu etik bir mesele olmaktan 
formel-informel / kayıtlı-kayıtdışı ekonomi tartışmaları düzleminde yüzeyselleşiyor. Bu 
durumda korsan kavramı “çakma” kavramı kadar etik, estetik ve nitelik kaygısı uyandırmıyor.  
Çakma kitap ne olabilir? Benzeri üretilen bir kitap çakma kitap değil, belki çakma yazar 
tarafından yazılmış bir kitap çakma kitap olabilir. Mevcut hak ihlali veya hırsızlık yöntemini 
“çakma kitap” ifadesi çok karşılamıyor ama “korsan”ın da sanırım belli bir kitleye cazip gelen 
bir özelliği var. Bu aslında diğer tüketim ürünleri karşısındaki etik davranışımızla da ilgili 
diyebiliriz. Ancak, gerçekten yazar ve yayıncı kitabı hem geniş kitlelere ulaştırmak ister hem 
de bunun üzerinden, yapmış olduğu ekonomik bir iş vardır, bir maliyet vardır, bir emek 
söz konusudur ve bunların da karşılığını piyasadan almak ister. Yani yayıncılık alanında 
bir manevî değer boyutu, bir de maddî değer boyutu var. Ben bunların birbiriyle zıtlık 
oluşturduğunu düşünüyorum. Bu zıtlık nasıl giderilebilir? “Korsan kitap gerçekten bir ihtiyaç 
mıdır?” sorusu da gündeme gelmeli. Kimler için ihtiyaç olabilir? Bu ihtiyaç hangi yollarla 
çözülebilir? Örneğin Kültür Bakanlığı kapsamında hizmet veren halk kütüphaneleri tedarik 
sorunları ve teknik hizmetlerin yavaşlığı gibi nedenlerle yeni çıkan bir kitabı okuyucuya 
ulaştırmakta birkaç yıl geriden geliyor; bilimsel kitaplara ve farklı kültür çevrelerine 
hitap eden kitaplara koleksiyonlarında yer vermeme gibi tercihlerde bulunuyor. Kültür 
Bakanlığının kütüphanelerinde güncel kitapları raflarında çok bulamadığımız bir sistemde, 
iyi bir kütüphanecilik hizmetinin verilmediği bir sistemde öğrenciler ve gençler çakma 
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kitabını bir ihtiyaç olarak algılayacaklardır. Yani zor bir durum ama arada bayağı bir fiyat farkı 
oluşuyor. Bu yönelimi önleyecek hizmetlerin sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Kitaptan 
para kazanılsın ama bunun yanı sıra kitap sadece kapitalist bir meta olarak da algılanmasın. 
Bu iki paradigmayı uzlaştırmamız gerekiyor.

Belki ikinci bölümde konuşulacak ama bu arada bazı önerilerim var. Gidecek arkadaşlar 
olabilir, bu açıdan bunları söylemek istiyorum:

*Halk kütüphanelerinin hizmetleri okuyucu eksenli olarak yeniden planlanmalı ve kaynaklar 
artırılmalı. 

*Kütüphane ve kitap hizmeti sunumu yerel yönetimlerin zorunlu hizmet tanımları içinde yer 
almalı ve bu alandaki performanslarını yükseltme yönünde teşvik edilmeli.

*Bakanlık kütüphaneleri güncellenmeli ve tüm kütüphanelerde açık raf sistemine geçilmeli.

*Yerel yönetimler kütüphane paradigmasına sahip çıkmalı ve verdikleri hizmetleri 
yoğunlaştırmalı.

*Halk kütüphaneleri ve yerel yönetim kütüphaneleri şehirlerde gündelik yaşamın 
yoğunlaştığı merkezlerde yer almalı ve arsa tahsisinde kütüphane binalarına öncelik 
verilmeli. 

*Alışveriş merkezleri bir şekilde kütüphanelere kavuşturulmalı.

*Bakanlık ve yerel yönetim kütüphaneleri koleksiyonundaki nadir okuyucusu bulunan 
kitaplar üniversite kütüphanelerine veya araştırma kütüphanelerine devredilmeli. 

*Her yıl halk kütüphanelerinin ve yerel yönetim kütüphanelerinin koleksiyonları belli bir 
oranda satın alma yoluyla yenilenmeli.  

*Fakat sivil toplum kuruluşlarının kitap ve kütüphanecilik hizmeti verme eğiliminde 
olmadığını görüyoruz. STK’lar özellikle vakıflar kütüphane hizmetlerine özendirilmeli.

*Sahafçılığın altyapılarının oluşturulması gerekiyor. Buralar için belki bunların kira 
ücreti ödemedikleri ya da düşük kira ücreti ödeyerek hizmet sunabilecekleri mekânlar 
oluşturulması gerekiyor. 

*İnternet üzerinden hem birinci el hem ikinci el kitap satışlarını artıracak düzenlemeler 
yapılmalı. Bu oturumun paydaşları ve korsan ya da çakma kitap olgusundan kaygı duyan 
kurumlar kargo şirketlerinden kitapta kargo ücretlerinin oldukça düşük tutulmasını, maliyet 
düzeyinde tutulmasını, kâr edilmemesini talep edebilirler. 

*E-kitapların, ücretli e-kitap sisteminin kontrolünün yaygınlaştırılması ve artırılması 
gerekiyor.

Bir ay önce Amerika’dan bir akademisyen beni arayarak, “Falanca makalende bir kitap 
kullanmışsın, bunun pdf’si var mıdır sende?” diye sordu. Şimdi burada etik bir sorun var ama 
bir de takdir ettiğim bir durum var, yani bir bilginin peşinde bu adam. Ben bunu takdir 
ediyorum. Ama diğer taraftan da korsan bir yolla bir akademisyenin bir emek ya da hak 
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kaygısı gütmeden bir şeyi talep etmesi de benim için acı bir durum. Bu açıdan da belki 
e-kitapların, ücretli e-kitap sisteminin kontrolünün yaygınlaştırılması ve artırılması gerekiyor. 
Yani yayıncılar bu konuda belki daha duyarlı olmalılar. Tabii, burada e-kitap olunca aslında 
pdf hizmeti de sunmuş oluyorsunuz, oradan başka bir yere çok rahatlıkla bunlar kontrolsüz 
olarak gönderilebiliyor. 

Bu konudaki sorunu da aslında hem yayın piyasasının özel sorunu olarak görebiliriz hem 
de Türkiye’deki tüketici etiği sorununun genel bir sorunu olarak görebiliriz. Film, müzik ya 
da bunlara bilgisayarımızda kullanmış olduğumuz programları da ekleyebiliriz... “Kaç kişi 
Türkiye’de kullanmış olduğu bilgisayar programını ücretli kullanıyor? Kullanırsak ne olur?” 
gibi bir nokta söz konusu. Ben mesela çok hassas olduğumu söyleyebilirim ama konu 
millilik noktasına gelince orada bazı şeyler aşınıyor. Mesela Türkçe kitabın pdf’sini kimseyle 
paylaşmıyorum ama yabancı bir kitabın pdf’sini, hani akademisyen arkadaşlarımıza filan 
katkısı olsun, maliyeti yüksek diye paylaşabiliyorum. Burada etik sınırlarım esneyebiliyor. 
Evet, her birimizin korsan kitap konusunda sanki sınırları var. Bunu belki yüzde yüz etik 
bir tutum noktasına getirmemiz gerekiyor. Ama burada da bilgiye erişim imkânlarının, 
yollarının artırılmasıyla birlikte ben bu etik sorunlardan kurtulacağımızı düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

Musa Kâzım Arıcan 
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Cevat Hoca’mıza teşekkür ediyoruz. 

Hüseyin Hoca’mız yeni geldi. Hocam, kısa bir tanıtmadan sonra 
fikirlerinizi alalım.

Hüseyin Tutar
Doç. Dr.

Benim ismim Hüseyin Tutar. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde 
Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Geçtiğimiz sekiz ay zaman 
zarfında Amerika’da Türkiye’nin Eğitim Müşaviri olarak görev yaptım. 
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Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Biraz daha geriye değinir misiniz? Daha önce…

Hüseyin Tutar
Doç. Dr.

ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun oldum. Kırıkkale Üniversitesi’nde 
yüksek lisansımı, Hacettepe Üniversitesinde doktoramı tamamladım. 
Milli Eğitimde çalıştım. Kafkas Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetiminde öğretim üyeliği yaptım. Serhat Kalkınma Ajansının 
kurucu genel sekreterliğini yaptım. 

Öncelikli olarak hepinize saygılarımı sunuyorum. Kıymetli bir hazirun 
kıymetli bir konuyu tartışıyor. Şimdi bu konuyla ilgili olarak özellikle 

yurt dışında görmüş olduğum bazı hususları kısaca sizlerle paylaşmaktan onur duyarım. 

“Korsancılık” meselesi biraz önce Mehmet Bey’in belirttiği gibi ‘Zihnin ve emeğin sömürüsü’ 
olarak tanımlanabilir. Korsancılık, zihin ve emek sömürüsü olarak tanımlandığı zaman bu 
kavramın atfettiği sömürü biçimini sadece denizlerde gerçekleşen korsancılık faaliyetleri ile 
sınırlamaktan kurtarılmış olur. Ben her toplumun kendi kültürel kodlarında bu tip sömürü 
mekanizmalarına işaret eden birtakım kavramların olduğuna inanıyorum. Yani bu sadece 
bize mahsus bir şey değil, korsancılığın kültürel kodları farklılaşıyor ama tüm toplumlarda 
aşağı yukarı böyle korsan hadiselere yatkınlık söz konusu. Denizlerde gerçekleşen korsancılık 
hadiseleri günümüze kadar uluslararası toplumun temel meselesi olmayı sürdürmektedir. 
Karayıp Adaları’ndaki korsancılık hadiseleri ya da Akdeniz’deki korsancılık hadiseleri 
Roma, Akdeniz ülkeleri, Osmanlı ve İngiltere gibi ülkelerin başını çokça ağrıtmıştır. Ancak 
bunun ötesinde diyelim ki İngiliz toplumunda bir Robin Hood hadisesi çok meşhurdur. 
Dolayısıyla zaman zaman toplumun kültürel kodları bu tip korsancılık anlayışını meşru 
görür ve destekler. Bizim toplumumuzun kültüründe de çok yaygın. Bunlara bir iki örnek 
vermek isterim: Burada birçok arkadaşım, örneğin Cevat Bey de o dönemden hatırlar, 
Kırıkkale’ye gitmek için otobüs beklenilen Mamak Köprüsü’nün tam başında değnekçi adı 
verilen hapis yatmış adamlar vardı. Bu değnekçilerin temel görevi, Kırıkkale’ye gitmek için 
bekleyen insanların Çorum arabalarına, Yozgat arabalarına binmelerini engellemekti. Bu 
anlayışa göre yolcu Kırıkkale’ye gidiyorsa Kırıkkale arabaları dışındaki arabalara binmesi 
de korsancılık, onun taşınması da korsancılık. Bu insanlara göre bu bir hak ihlali idi ve bu 
tip ‘korsan taşımacılığı’ engellemek için bu ‘değnekçi’ denilen insanlar sürekli olarak hırgür 
çıkarırlardı ve biz de otobüsler boş geçmelerine rağmen illa Kırıkkale arabalarını beklemek 
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zorundaydık. Serbest ticaretin gerçekleşmesini engelleyen kişilerin kültürel koddaki karşılığı 
bu. Kars’a gittim. Kars’taki adamların adı cambaz. Değişen bir şey yok. Yani bir adam mal 
meydanına hayvanını götürdüğü zaman kesinlikle kendisi doğrudan birinci elden alıcıya 
satamaz. İlla bir aracı var ve o oradan nemalanıyor. Hatta biz zaman zaman akademide de 
böyleyiz. Mesela bir arkadaşımıza sempozyumda bir soru sorma hakkını verirsiniz, adam 
kalkar korsan bildiri yayınlar, o arada beş dakika, on dakika konuşur. Hâlbuki kendisine öyle 
bir hak verilmemiş ama başkasının hakkına geçme noktasında tereddüt etmiyor. Konferansa 
ya da sempozyuma gelenlere saygı duymuyor. Ben Amerika’daki toplantılarda, gerek think 
tanklerin ve gerekse üniversitelerdeki toplantılarda hiç böyle şeylere şahit olmadım. Yani 
yüzlerce konferansa katıldım, insanlar ne soracaksa doğrudan sıraya girer, sorularını sorar 
ve yerine oturur. Çoğu zaman ortada bir mikrofon vardır, insanlar gelir, sorusunu sorar ve 
suhulet içinde dinler. Öyle korsan bildiri falan yok. Bir sefer denk geldim. O da Yahudi bir 
adamdı, Filistinlilerin konferansını sabote etmek için yaptı. Ama o ideolojik bir şeydi, onun 
ötesinde herkes böyle bir saygı, hukuk içerisinde tavrını sürdürüyor. 

Amerika’da kitap anlamında “korsan yayın” diye bir şey görmedim. Yani sokaklarda 
insanların kaçarak kitap sattıklarını veyahut da düşük kalitede baskılarla karşınıza çıkmış 
kitaplar görmedim. Patent haklarının tarihi neredeyse Amerikan tarihi ile yaşıt. Kişinin 
telif haklarını koruyan ve zamanla sistemin oturduğu bir geleneğe dayanıyor olmasıyla 
ilgili. Öyle anlaşılıyor ki bu konuda ciddi anlamda mücadeleler verilmiş, ciddi emekler 
sarf edilmiş ve belli bir noktaya gelinmiştir. Ama burada en önemli faktör –benim şahsi 
kanaatim- kütüphanelerin varlığı. Kütüphane ağları inanılmaz bir biçimde çok yaygın 
ve kütüphanelerin işlevi sizin sadece gidip kitap almanız, okumanız, vermeniz değil. 
Kütüphanenin tüm işlemleri online yapılabiliyor ve siz hiçbir kütüphane görevlisiyle 
karşılaşmak durumunda, muhatap olmak durumunda değilsiniz. Ancak yardıma ihtiyaç 
hissettiğinizde memnuniyetle sizlere yardımcı olmaktadırlar. Yani gidersiniz, kaç tane kitap 
alabilirsiniz, on beş-yirmi tane, onları alırsınız, online olarak sistemden geçirirsiniz, sizin 
hesabınıza geçer, on beş-yirmi gün sonra tekrar onları getirirsiniz. Getiremezseniz yine 
online üzerinden onları tekrar uzatabilirsiniz. Getirdiğiniz zaman da, yine makineler orada 
duruyor, tekrar onları oraya teslim edersiniz, kendi hesabınızdan düşersiniz, ilgililer oradan 
alır ilgili yerlere koyarlar. İlla kitabı da aynı şekilde o kütüphaneye getirmek durumunda 
değilsiniz, böyle bir mecburiyetiniz yok. Diyelim ki ben Keçiören’de oturuyorum, kitabı 
Ümitköy’den aldım, tekrar giderim Keçiören’deki herhangi bir kütüphaneye verdiğim 
zaman, sistem o kadar iyi işliyor ki, o kitabı sizden alır, hesabını düşürür, kendisi zamanla o 
kitabı kendi yerine iade eder. Dolayısıyla, sistem insanların korsancılığa ihtiyaç duymasını 
minimum düzeye indirmiş. Yanı başınızda, muhakkak ki beş-on dakikalık bir mesafede çok 
arkadaşça, çok rahat edebileceğiniz, kendi çocuğunuzla çalışabileceğiniz ve güncel kitapları 
da dâhil olmak üzere, romanlar, bilimsel kitaplar vesaire, tüm bu kitapları bulunduran küçük 
ve büyük çapta kütüphaneler mevcuttur. Eğer bir kitabı bulamazsanız form doldurursunuz 
“Ben şu kitabı istiyorum.” diye. Bir veya iki haftanın içerisinde kitap size gelir. Geldiği zaman da 
size telefon edilir ya da mail gelir “İstediğiniz kitap gelmiştir, lütfen gelin alın.” diye. Dolayısıyla, 
çok sağlam bir alt yapı olduğundan dolayı, benim şahsi kanaatim, böyle ekstradan kitapları 
bastırıp sokak aralarında birileri satacak, diğerleri kovalayacak vesaire, insanlar öyle bir şeye 
ihtiyaç duymuyorlar diye düşünüyorum. 
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Bu konuyla ilgili olarak bir iki şey daha söyleyeyim. Belki konunun dışında ama muhtemelen 
hepimizin ortak bir tecrübe paylaşımı olsun anlamında söylüyorum. Bizim ülkemiz de 
gittikçe bir göçmen ülkesi hâline geliyor. Ve kütüphanelerin şöyle güzel bir tarafı var 
oralarda: Küçük küçük odalar var; 2 kişilik, 4 kişilik, 8 kişilik odalar var. Önceden rezerve 
ettirmeniz durumunda grup olarak çalışabilirsiniz. Yarım saat, bir saat, iki saate kadar bunu 
rezerve ettirebilirsiniz. Ve orada yaşlı olan insanlar, diyelim ki adam öğretmen, öğretim üyesi 
vesaire, herhangi bir konuda tecrübeli olan bir insan gelip gönüllü olarak kendisini yazdırıyor 
“Benim alanım budur. Ben bu alanda katkıda bulunabilirim.” diye. Dolayısıyla, biz dışarıdan 
gelen insanlar İngilizce konuşma ihtiyacımızı, pratik yapma ihtiyacımızı kütüphanelerde 
çok rahat bir biçimde karşılayabiliyoruz. Ben kurulacak kütüphanelerimizin de böyle bir 
tecrübeyi transfer edebileceğini düşünüyorum. Yani birçok emekli öğretmenimiz, öğretim 
üyesi insanımız vesaire var, bunların emekli olduktan sonra evde oturmaları zaman ve insan 
kaynağı israfından başka bir şey değildir. İnanın zaten onların da canı çok sıkılıyor ama böyle 
bir network inşa edersek yeni gelen göçmenlere de çok faydamız olur. Bir parantez içerisinde 
bunu söylüyorum. Muhtemelen bu çok faydalı; insan kaynaklarımızı değerlendirmemiz 
açısından da bu son derece önemli. Bizim ülkemizde de aynı sistemin uygulanmasının 
faydalı olduğunu düşünüyorum. 

Evlerin metrekarelerinin gittikçe küçülmesi özel kütüphane anlayışını zor hâle getirmiştir. 
Bunun yerine Ortak Kütüphane anlayışı diyebileceğimiz mahalle sistemine dayanan 
kütüphane anlayışı çok gelişmiştir. 

Kütüphaneler her yıl özellikle Ağustos-Eylül aylarında yıpranmış kitaplarını satışa sunarlar 
ve çok ucuz bir fiyata satarlar; 1 dolar, 2 dolar, 4 dolar. Çok kıymetli kitaplar. Best seller 
niteliğindeki en iyi satan kitapları bile 3-4 dolara çok rahat bir biçimde bulabilirsiniz ve her yıl 
rutin olarak binlerce kütüphanenin ellerinden çıkaracakları bu kitapları -diyelim ki 2010’un 
kitaplarını, 2011’in kitaplarını- kütüphanelerin önünde görebilirsiniz. Böyle stantlar açmışlar, 
gidip alabilirsiniz. Dolayısıyla, bu uygulamayı “korsan” kategorisinde değerlendirmek 
mümkün değil. Çok yeni çıkmış olan, hazır çıkmış olan kitapları da kütüphaneye alıyorlar. 
İnsanlar da bu kitapları gündelik olarak kullanıyorlar. Bu nedenle korsan faaliyetlere teşebbüs 
edilmiyor. Bu kütüphane meselesini de böyle kapatayım.

Amerika’da “Korsan”la ilgili en büyük tartışmalar bilimsel kitaplarla, bilimsel makalelerle ilgili 
yapılıyor. Burada iki tane temel görüş var. Birinci görüşe göre: “Bu bilimsel makaleler kişiye 
aittir, onların telif hakları bireye aittir -biraz önce hocamızın belirttiği gibi- burada bir emek, bir 
zihin vardır, dolayısıyla bu bir haktır ve telif hakları kanunu gereğince bunlar korunur.” Bir başka 
grup ise “Hayır, bu makaleler, kitaplar vesaire her ne kadar bilim adamı tarafından üretilmişse 
de bunlar insanlığın mirasıdır, dolayısıyla herkes bunları kullanabilir, bunları kullanmakta 
herhangi bir beis söz konusu değil.” “Bilimin evrensel oluşu, bilgiden haberdar olmak kutsal bir 
şeydir, bilginin sonuçlarını kullanmak da bütün insanlığın malıdır, dolayısıyla kalkıp da bir meta 
hâlinde bunu alıp satamazsınız.” mantığına ve meşruiyetine dayanmaktadır. ‘Asıl ahlaksızlığı, 
kutsal olan, insanlığın mirası olan bir bilimi, ticari bir meta haline dönüştürmek’, şeklinde bir 
takım tezlere dayanmaktadır. Bu nedenle bazı bilim adamları, ürettikleri bilimsel ürünleri 
baştan itibaren herkesin kullanımına açık hâle getirmeyi savunmaktadırlar.  
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Washington Post’ta çıkan, 50 milyonun üzerinde bir araştırma makalesinin online olarak 
korsanlandığını ve herkesin istifadesine sunulduğunu belirten bir haber var. (This student 
put 50 million stolen research articles online. And they’re free. Washington Post, 30 Mart 
2016).  Yaklaşık 5-6 sayfalık bir makale olup içerisinde güzel analizler de var. Burada en fazla 
korsanlığa meyil gösteren ülkeler (bunu hırsızlık olarak değil korsanlık olarak nitelendiriyorum 
çünkü bir grup insan bu korsanlığın bilimle ilgili olması nedeniyle bunu hırsızlık olarak kabul 
etmiyor) gelişmekte olan ülkeler olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin başında 
Hindistan, Türkiye, İran, Rusya vesaire gibi ülkeler geliyor. Neden? Ortalama bir makaleye 32 
dolar gibi bir para ödüyoruz bunu almak için. Gerçekten de öyle, hepiniz deneyebilirsiniz. 
Ben orada birkaç tane makale ihtiyacı hissettim, Harvard Üniversitesinin kütüphanesinden 
online olarak almak durumunda kaldım, 5 sayfalık makaleyi 16 dolara almak zorunda 
kaldım. Üniversiteler inanılmaz düzeyde paralar kazanıyorlar bu mantıkla. Yani bizim kitap 
telif kullanım hakkının korsanlanmasına dair ülkemizdeki anlayış ile Batı’daki biraz farklı. 
Batı’daki biraz daha bilimsel olana yöneliktir. 

Filmlerle ilgili olarak ben böyle bir şeye denk gelmedim. Yani onların şifreleri kırılıyor filan, 
belki de benim ilgi alanıma girmediği için onlarla ilgili bir fikrim yok. Ama yaklaşık olarak 
en fazla ileri sürdükleri mazeretlerin başında da “Bu kitap ücretleri, pdf’leri vesaire çok pahalı, 
dolayısıyla böyle bir yola başvurmak özellikle bilim için meşrudur.” noktasına getiriyorlar.  

Böyle bir faaliyet, yayıncılık yapan 28.100 dergi var bu anlamda ve bunlar yıllık olarak 2,5 
milyon makale yayınlıyorlar ve yaptıkları fiyat araştırmalarında da 1980’den şu ana kadar 
ortalama yüzde 456 oranında bir artış var. Ve dolayısıyla itiraz ediyorlar; bilimsel makaleler 
yayınlandıkça, özellikle çok kaliteli olanları üniversitelerin veyahut da belli bilim tekelini 
elinde bulunduranların uhdesine geçiyor ve bu diğer insanların kullanımında sorunlar 
yaratıyor. 

Diğer konularla ilgili olarak birazdan konuşacağım. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Evet hocam, sen tüm cephaneyi şimdi tüketme! Hocam bize Amerika 
tecrübesi bağlamında önemli bilgiler aktardı. Teşekkür ediyoruz.

Yayıncı perspektifinde ne var? Evet, yayınevleri ne tür problemler 
yaşıyor? Onların cenahında bu olay nasıl bir karşılık buluyor? 

Hüseyin Nazlıaydın Bey, buyurun. 
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Hüseyin Nazlıaydın
Yayıncı

Yirmi bir yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bir gün de bizim bir 
kitabımız korsana düşse de sevinsek diyeceğimiz oluyor zaman 
zaman. Niye böyle diyoruz? Çünkü maalesef -biraz önce hocam 
bahsetti- Amerika’da ya da Avrupa’da bilimsel eserlere daha fazla 
revaç var ama Türkiye’de ağırlıklı olarak güncel romanlar, siyasal 
kitaplar daha revaçta, çok satanlar genelde bunlar, bu sebeple de 
korsana düşenler büyük ihtimalle bu kitaplar oluyor. Biz akademik 

yayıncılık yapıyoruz ilahiyat alanıyla ilgili ağırlıklı olarak. Onun için şimdiye kadar hiçbir 
kitabımız korsana filan da düşmüş değildir. Bu da kitaptan bir şey kazanmadığımızın bir 
göstergesidir. Biz yayıncılığı gerçekten de bir aşkla yapıyoruz. Yani hocamın biraz önce 
değindiği konu gerçekten de çok önemli. Bilim, insanlığın ortak malı mıdır yoksa metaya 
dönüşebilecek bir unsur mudur? Bunun üzerinde ciddi manada kafa yormak gerekiyor 
diye düşünüyorum. Ama şu da bir vakıadır: Gerçekten de hayatını bu yolla kazanan gerek 
yazarlarımız olsun gerek yayıncılarımız olsun, bu korsan illetinin gerçekten de onlara ciddi 
manada zarar verdiğini de gözlemliyoruz. 

Şimdi ben yayıncıların haklarına riayet noktasında başımdan geçen bir hatırayı anlatmak 
istiyorum. Merhum Ali Şeriati’nin kitaplarıyla ilgili 1996’da irtibata geçmiştik ailesiyle, 
hanımıyla; yazışmalarımız oldu. Türkiye’de kitaplarının tamamını yayınlamak istediğimize 
dair. Yanlış hatırlamıyorsam o zamanın parasıyla 15 bin dolar gibi bir talepte bulundu 
bizden. Tabii o zamanki şartlara göre çok ciddi bir rakamdı. “Biz o kadar veremeyiz, 10 
bin dolar filan versek olur mu olmaz mı?” derken öylece kaldı iş. Aradan herhâlde on sene 
geçtikten sonra 2006 yılında tekrar gündemimize aldık bu konuyu. Dedik ki: “Bu yazışmayla 
filan olacak bir şey değil –Tuncer Bey arkadaşımız var ortak çalıştığımız, onunla beraber- hadi 
atlayalım İran’a gidelim.” Buradan çıktık İran’a gittik, hanımını bulduk, beraber oturduk 
konuştuk. Kadıncağız geldiğimizde önce çok sevindi, ondan sonra Türkiye’den beş altı tane 
bizim yaptığımız gibi -bizim mektup da oradaydı- yazışmaları önümüze serdi. “Bu Türkler 
hep böyle midir bilmiyorum, her şeyi yarım bırakıyorlar, ilk defa bu işi siz ciddiye aldınız.” dedi ve 
çok teşekkür etti bize. Biz o zaman gerçekten de -2006 yılıydı- merhum Şeriati’nin ailesinin 
İran’da ekonomik olarak sıkıntıda olduğundan haberimiz yoktu. Türkiye’de Fecr Yayınevi 
olarak biz de dâhil o zamana kadar, yanlış hatırlamıyorsam 60 civarında eseri var Şeriati’nin, 
herkes bir bölümünü almış falanca isimle, başka birisi falanca isimle yayınlamış ve hiçbir 
telif ücreti de ödenmemişti. Ne böyle bir kaygımız vardı ne korkumuz vardı. Daha sonra 
gidip gerçekten de hem durumlarını gördükten sonra hem merhum Şeriati’nin hatırasına 
ihanet olarak da düşündüğümüz için o günkü şartlarla her baskıda yüzde 5 oranında telif 
ücreti ödeme noktasında anlaştık 2006 yılında. Ben şu ana kadar –yalan olmasın- 120 bin 
TL civarında ödeme yaptım. Belki bir 80 bin TL civarı daha bastığım kitaplarla ilgili ödemem 
duruyor. Periyodik olarak her ay düzenli gönderiyorum ve bu her baskıda devam edecek 
şekilde anlaşmış durumdayız şu anda. 

Olayın bir bu tarafı var. Bir diğer tarafı ise, aynı kulvarda beraber çalıştığımız diğer 
yayınevi sahibi arkadaşlardan bu noktada maalesef bize bir destek gelmedi. Yani ben o 
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projeyi gerçekleştirdikten sonra Türkiye’ye geldim ve Şeriati kitabı yayınlamış olan bütün 
yayınevlerine yaptığımız sözleşmeyi, telif haklarını satın aldığımızı gösterir belgeleri bir 
dosya olarak bütün arkadaşlara gönderdim. Bunlardan bir kısmı –isim vermeyeceğim- 
gerçekten de takdire şayan bir şekilde “Hayırlı olsun, bize düşen ne varsa, mevcut tercümeleri 
kullanabilirsiniz.” türünde destekler verdiler. Bir diğer kısmı “Siz kim oluyorsunuz da Şeriati’yi 
tekelinize alıyorsunuz, bu hakkı nereden aldınız? Şeriati ümmetin malıdır, biz yayınlamaya 
devam ederiz.” dedi. Buna benzer türde, bazıları sessiz kaldı ama hâlâ çaktırmadan, gizli gizli 
kendi ellerindeki o parça parça nüshaları yayınlamaya devam ettiler. Yani bu bizim piyasada 
da maalesef gayri ahlaki bir durumun göstergesiydi. 

Bu noktada şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Aynı dönemlerde Yusuf El Kardavi’nin 
“Öncelikler Fıkhı” diye bir çalışmasını tercüme etti bir arkadaş, bize sundu, kabul ettik, 
yayınlamak üzere her şeyini hazırladık, mizanpajı baskıya hazır hâldeyken İstanbul’da Nida 
Yayıncılık bir ilan çıkardı “Yusuf El Karadavi’nin bütün eserleri, yaptığımız anlaşma gereği 
yayınevimizden çıkacak.” diye. Onlar aramadan ben aradım hemen: “Kardeşim, hayırlı uğurlu 
olsun, elimizde böyle bir çalışma vardı, biz basmak üzereydik. Madem siz aldıysanız ben 
bu nüshayı size gönderebilirim. Dilerseniz, uygun görürseniz üç beş kuruş tercümenin 
karşılığını verirsiniz, dilerseniz kullanırsınız.” dedim. Ben kendim bu erdemi gösterdim ama 
maalesef bizim piyasadaki diğer yayınevlerinden bunu göremedim. 

Bütün bunlar aslında bizim ortak sorunlarımız. Dediğim gibi, fiyat politikaları çok önemli 
bu hususta. Yani bir kitabın korsana düşmesinin arkasındaki sebepler nelerdir, bunları 
ciddi manada konuşmamız gerekiyor. Kitap maliyetleri, mütercim ücretleri, telif ücretleri, 
baskı ücretleri, yayınevinin ayakta kalabilmesi için kirasıdır, personel çalıştırmasıdır, bir sürü 
masrafları vardır, bu doğrultuda baktığınız zaman kitap fiyatları ister istemez korsanla asla 
yarışamayacak derecede iki üç misline çıkıyor. Hele hele bir de bizim camiada maalesef –
Avrupa’da böyle bir şey olduğunu ben sanmıyorum ama- öyle bir şey vardır ki, bir okuyucu 
bir kitabı mutlaka %20 - %25 indirimle almak zorundadır sanki böyle bir kural varmış gibi. 
Bizim hiçbir kitabımız üzerindeki fiyatından okuyucuya ulaşmaz. Yani kitabımız 20 liradır 
ama bizden bu kitap belki 9-10 liraya çıkar, okuyucuya da 15, bilemedin en fazla 16 liraya 
ulaşır. Bu aradaki 4 lira-5 lira nedir? Hayali bir şey sadece, şişirme bir fiyattır, konuşulurken de 
işte bu üzeri fiyatı baz alınarak “Fiyat çok pahalı.” diye konuşulur. Bütün bunlar bizim aslında 
ortak sorunlarımız, dertlerimiz. 

Bu korsanın ortaya çıkışında yatan sebepler nelerdir, bunları ciddi manada irdelemek 
lazım. Belki ikinci oturumda bunlara değineceğiz. Yani kanaatimce, devletin, bunu bir 
kültür hizmeti olarak düşünüyorsa gerek yazarlara gerek yayınevlerine bu anlamda çok 
ciddi manada ekonomik destek sunması elzemdir korsanı ortadan kaldırmak için diye 
düşünüyorum. 

Bunun dışında daha söylenecek çok şey var ama çok da fazla uzatmak istemiyorum. İlk tur 
için bu kadar yeterli diyorum. 

Teşekkür ediyorum
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Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi aşama aşama önemli noktalara 
değiniliyor. Belki sonraki konuşmacılar “Bize çok bir şey kalmadı.” 
diyecekler. O açıdan da diğer arkadaşlara da söz hakkı verecek 
şekilde ilerlememiz önemli. 

Bundan sonraki süreçlerde yapılması gerekenler bağlamında 
çözüm önerileri çok önemli. Benim de söylemek istediğim aslında o 
çerçevedeydi. Yani biz tarım ve hayvancılık konusunda ya da yeni iş 

yerleri açma konusunda hibeler, teşvikler veriyoruz ama bir yayınevine, yeni eser yazana 
maalesef bu konuda hiç destek olmuyoruz. Yani böyle bir politikanın geliştirilmesi gerekiyor 
bundan sonraki süreçlerde. Böyle bir umudumuz var. Bu çalıştayı raporladığımda ilgili 
birimlerle de konuşuruz. 

Efendim, buyurun.

Çetin Öğüt
Yayıncı

Ben bir anımı paylaşmak istiyorum. Dediğiniz gibi, “Bilgiye giden 
her yol mubahtır.” diye bir klişe vardır bizde ama bu tabii ki korsanla 
ilgili değil. Avcılar’da bir kitabevi işleten bir arkadaşım var ve bir 
yayınevinden bir kitap alacak. Çok ünlü, Yapı Kredi Yayınları’dan 
bir kitap. Öğretmenin aynen şunu dediğini aktardı: “Bana bunun 
korsanını getirin.” Arkadaşım bunu söyleyince afalladım. Dedim ki: 
“Bu bir öğretmen.” Hırsızlığın, emek hırsızlığının, bunun değerinin 

ne olduğunu bilen bir insanın bunu söylemesi ve sonrasında bunu gayet rahat bir şekilde 
sipariş vermesi fena bir durum. İşin kötü tarafı şu: Korsanda hizmet ağı çok daha fazla. Yani 
kitabevlerine bire bir geliyor ve tabiri caizse popüler kitapları kendisi bırakıyor. Nedir? İşte 20 
lira ise “5 lira, 10 liraya satın.” şeklinde. Yani bu iş bence biraz da temelden başlıyor. Yani kitap 
bizde ihtiyaç sıralamasında maalesef 200’lerde, kötü bir noktada. Ayrıca kitabın çok pahalı 
olduğuna da inanmıyorum. Çünkü insanların bir telefona 2 bin-3 bin lira para verdiği ve 
dünyada en çok internet kullanan -bunu tabii yararlı anlamda değil- böyle bir ülkede kitap 
ihtiyaç sıralamasında 230’uncu sırada olmamız çok düşündürücü. 

Tabiî ki “Korsan niye korsandır?” sorusu da var. Tabii ki “Her korsana düşen kitap nitelik midir, 
değil midir?” sorusunu sormak gerekir. Ayrıca korsanın en büyük sebebi tabii ki yayınevlerinin 
yüksek fiyatlarla pazara çıkmaları. Bu yüksek fiyatlar öğrenciler ve kitaba ulaşmakta zorluk 
çeken gelişmemiş kesimlerde korsana rağbeti artırıyor. 

Özellikle öğretmenlerimizin bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü öğretmenler bilinçlenmediği 
müddetçe ve kendileri korsan kitap istemeye devam ettikçe ben de çok fazla bir şey 
söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. 



33

Türkiye Yazarlar Birliği ÇAL IŞTAY I

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr. TYB Genel Başkanı 

Teşekkür ediyoruz. 

Fatih Bey, buyurun.

Fatih Gökdağ
Bilirkişi

Şimdi benim burada kaydıma “bilirkişi” olarak düşmüşsünüz, ısrarla 
da söylüyorsunuz ama o bir birikimin sonucu olan bir bilirkişilik. 
Ben biraz sahadan, geçmişten bahsederek hadiseye bazı noktalar 
koymak istiyorum. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr. TYB Genel Başkanı 

Ağabey, zaten birikimi olmayanı bilirkişi yapmazlar yani. 

Fatih Gökdağ
Bilirkişi

“Korsan” ifadesi bizim literatürümüze girdiği zaman teknik olarak 
-Mehmet Doğan’ın bahsettiği gibi- kitabın çoğaltılma imkânlarının 
kolaylaştırıldığı dönemdir. “Korsan” ifadesi ve korsan mantalitesi 
bizde yabancı kitaplarla başladı. Biz önce yabancı dil ders kitaplarının 
korsan basıldığını gördük. Daha sonra biz bunu bir miktar da 
bilgisayarlarımızda program kullanırken de yapmaya başladık; 
şifresi kırılmış programlar kullandık. Bu yabancıya karşı bir anlayıştı. 
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Böyle zamanlar geçti fakat şu anda teknolojiye, yaşanan olaylara biz teknik olarak, mevzuat 
olarak yetişemiyoruz yani hadiseler bizi peşinden sürüklüyor. Biz kararlarımızı almaya 
başladığımız zaman bir gelişme daha oluyor. Şu anda kitabı aştık, dijital ortamdaki hırsızlığı 
konuşuyoruz. Çünkü kitapla ilgili iyi kötü tedbirler alındı.  Yine Mehmet Doğan bahsetti, bazı 
yayınevleri kendi kitabını korsana verdi. Yani basılmakta olan kitabını sözleşme miktarından 
biraz daha fazla basmış oldu. Daha hızlı nakde dönüşmesi için de el altından korsan kitap 
tezgâhlarına ulaştırdı. Gerekçe teliflerinin haddinden fazla olduğu idi.  O dönem kitapları 
çok satan bir yazarın sırf bu nedenle başka bir yayınevine geçtiği söylendi. 

Ders kitaplarının para ile satıldığı dönemde benim de iki kitabım korsan basıldı.  Orta 
öğrenim ders kitabıydı. Bizi tehdit ettiler birtakım çevreler “Takip etmeyin.” diye. Çünkü o 
zaman o tezgâhların bir kısmını militanlar ve PKK’lılar gelir kaynağı olarak kullanıyorlardı. 
Buradan beslenen bir grup vardı. Bu gruplar daha sonra takip edildi, tezgâhlar önlendi fakat 
korsan kitap yakalandıktan sonra tezgâh sahibi gençler veya bir kısım kitabevi yetkilileri sevk 
edildikleri mahkemelerce hemen serbest bırakılıyorlardı. Mahkemelerde hâkimler cezalara 
-o zaman çok artmamıştı- müsamaha da gösterdiler, dediler ki: “Bu önemli bir şey değil.” 

Kitap korsanlığı, kitap hırsızlığı konusunda gerekli hassasiyetin hep dışında kaldık öyle ki; 
şimdi bir örnek vereceğim Çetin arkadaşın bahsettiği fetvayla ilgili. Ben bizzat yaşadım. 
Kitapçılık yaptığım dönemde bir delikanlının hareketlerinden rahatsız oldum, baktım, 
gömleğinin içine kitapları koymuş. Çıkarttı, çok kızardı, utandı. İlahiyat öğrencisi. Sonra 
öğrendim ki böyle bir fetvadan söz ediliyor yani fetvayla ilgili bir konuydu.

Bandrol şartı ile birlikte cezalar artıp sıkı takipler başlayınca seyyar tezgâh satışları yok 
denecek kadar azaldı. Bu satış bazı kitapçı dükkânlarına, sabit ikinci el kitap satış yerlerine 
kaldı. 

Yayıncılık Seksenlerden önce fedakârlığı fazla olan bir alandı. O yıllarda rahmetli Erdal Öz 
bana dedi ki: “Biz kâğıdı kirletiyoruz.” Çünkü o zaman kâğıt çok kıymetliydi, aldığımız gibi 
satılması daha kolayken, kitap olunca satılması zorlaşıyordu. Böyle günler yaşadık. Yayıncılık 
önemli ancak büyük bir sektör değildir. Hâlâ İstanbul Ticaret Odasında matbaacılığın 
eteğindedir. Eğer Türkiye’de bu işin içine büyük sermaye grupları girmeseydi yayıncılık 
sektörü çok gerilerde seyredecekti. Yani bankalar, bazı sermaye grupları şu anda yayın 
işini sürüklüyor büyük ölçüde. Diğer taraftan butik yayınevlerimiz var, bunlar samimiyetle, 
hasbi davranışlarla yürüyor. Buradaki işlerin büyük kısmı oradaki insanların fedakârlığıyla 
hallediliyor. 

Artık korsan kitabın büyük ölçüde takibi kolaylaştı yani eskisi gibi değil artık. Şimdi bandrol 
takip işinde de bazı sıkıntılar devam ediyor. Son zamanlarda bazı takiplerde bazı depolar 
basılıyor. Bandrolsüz kitaplar ele geçiriliyor. Satışta /satışta değil, bandrol ne zaman 
yapıştırılmalı? Ve yine “korsan kitap” karmaşası yaşanıyor. Ve fuarlarda bu yapılıyor, sık sık 
baskınlar yapılıyor. Bazı kitaplar eskiden kalmış, satılmamış. Elde kalmış yanlış bandrol 
yapıştırılmış olabiliyor. Bu kitaplar bazı bilirkişi raporlarında “Korsan” olarak değerlendiriliyor. 
Korsan olması mümkün değil. Çünkü korsan kitap sadece satan kitapla ilgilidir, satmayan 
kitabın korsanı olmaz. Çünkü korsan kitabı basan da kağıda basıyor,  matbaaya aynı parayı 
veriyor. Ben ceza kısmında da biraz bilirkişilik yaptım. Daha önce deposunda kitap var, buna 
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bandrol almış, süre geçmiş bandroller farklı bir kitap için alınmış, yeni kitaba konulmuş, o 
takip sırasında kontrol edenler hemen onu tespit edip hemen bir “korsan” ibaresi koyuyorlar. 
Ben çok müdahale ettim “Bu kitabın korsanı olmaz, bu kitap korsan değildir.” diye. Çünkü 
teknik olarak orada depoda bir arkadaş var. Korsan kitapların nerede saklandığını biliyor 
musunuz bilmiyorum. Atatürk Kültür Merkezinin altı bir emekli polisin başında olduğu 
büyük bir alan. O kültür merkezinin altı “korsan kitap” diye tabir ettiğimiz kaçak kitapla dolu. 
Kitapları masalara döküyorsunuz, oldukça fazla tabii. Bir kısım kitaplar var, “korsan” diye 
işaret konulmuş. “Bu kitabın korsanını basacak akıllı gelsin de göreyim şunu. Bu nasıl bir iş!” 
dedim. Çünkü kendi satmamış zaten ama korsan kaydı var.  Hâlbuki görünen şu: Bir kitap 
gerçekten satıyorsa ve bunun ihtiyacı varsa korsanı olur. Yoksa adam niye maliyete girsin, 
kâğıt, matbaa gibi.  Bu sebeple biz bu teknolojiyi ve takip meselesini daha prensipli, daha 
da oturmuş bir hâle getirmek zorundayız. 

Asıl mesele bence dijital ortamdaki korsanlıktır. Hâlâ bu konudaki kanunda boşluk var. 
Türkiye’de İnternet üzerinden yapılan korsanlığın gerçek karşılığı hâlâ halledilemiyor. En 
son elimizde olan bir davada Milli Eğitim Bakanlığının haksız bir şekilde koyduğu bir pdf’yi 
paylaşmış başka yayınevleri de, bunun nasıl hesap edileceği problemi var. Yani tazminatı 
nasıl çıkacak bu işin, nasıl hesap edilebilir? Bu konuda sıkıntı vardı. Biz Bilgi İletişim Kurumuna 
attık konuyu, onlar tıklama hesabı getirsin, biz de onun hesabını yapalım diye düşündük. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkan 

Teşekkür ederiz hocam  

Beyazıt Hocam, bir yazar olarak buyurun.

Beyazıt Akman
(Roman yazarı)

Şimdiye kadar söylenenleri tekrar etmeden, değişik açılımlar 
yaparak hemen kısaca özetlemeye çalışacağım beş dakika 
içerisinde. Yazar olarak deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bir 
de ben naçizane on yıl kadar, yirmili yaşlarımı master, doktora ve 
yedi yıl bilfiil hocalık olmak üzere Amerika’da geçirdim. Oradaki 
deneyimlerimden birkaç şey bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle 
TYB’ye ve Kültür Bakanlığı’na bu konudaki girişimlerinden ötürü 
teşekkür etmek isterim. Son dönemde korsan kitap konusunda 

önemli bir yol kat edildi ve bunu öncelikle bakanlığımıza ve TYB gibi kurumlara borçlu 
olduğumuzu düşünüyorum.
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Bence bu konunun üç ana ayağı var. Birisi eser-yayıncı ilişkisi, diğeri eser-okur ilişkisi ve en 
sonunda da eser-adaptasyon ilişkisi. Eser-yayıncı ilişkisinde korsan yayınların şöyle de bir 
yönü var. Ben şimdi bir yazar olarak artık bir yayınevine fikrimi götürüp ona teslim etmeye 
korkar oldum. Şu anki yayıncımla güzel bir ilişkimiz var, bu anlamda haklarını yiyeyem; daha 
genel anlamda konuşuyorum, ama tüm yazarlar bu kadar şanslı değil ve genç arkadaşlar 
yanlış adamlar atabiliyorlar. 

Şimdi artık gazeteciler, medya üyeleri vesaire “Bir sonraki kitabınızın konusu ne?” diye 
sordukları zaman cevap vermemeye çalışıyorum, olabildiğince sır gibi bunu saklıyorum 
yani bu anlamda çok ketumum. Neden? Çünkü her ilk iki romanımı da daha önce öğrenen 
yayınevleri sipariş yazarlar tutup o konuda romanlar yazdırdılar. Bence bunlar da korsan kitap 
kapsamında ele alınmalı. Bu anlamda telif haklarında yazar ve yayınevi görüşmelerinde çok 
daha ciddi adımlar atılabilir. Mesela Amerika’da Writers Guild of America gibi kurumlar vardır, 
onlar eğer o gruba üyeyseniz çok ciddi anlamda sizin haklarınızı her anlamda koruyorlar, bir. 
İkincisi de, yurt dışında bu iş, en azından Amerika’da ajanssız yapılmaz. Bir agency’niz vardır. 
Eğer siz yayıneviyle ajanssız doğrudan iletişime geçiyorsanız bilin ki çok ciddi anlamda 
amatör bir iş yapıyorsunuz demektir. Yani bu düşünülemez, kabul edilemez bir şey. Ama 
günümüzde bugün İstanbul’da bir iki tane, hatta belki de bir tane bu işi tam anlamıyla 
profesyonel yapan bir ajans var ve o da bu alanı tekeline almış gibi. Benim bakanlıktaki 
uzmanlardan buradaki telif haklarıyla ilgili istediğim, bu anlamda bir inisiyatif almaları, 
bu ajanslık işinde, yani yazar ile yayınevini muhatap etmeden, bu işi tam anlamıyla bilen 
insanların arabulucu olabileceği ve her iki grubun da haklarını koruyabilecek bu kurumun 
daha da kurumsallaştırılması üzerine yapılabilecek pek çok şey olduğuna inanıyorum. 

Eser-okur ilişkisi tipik bildiğimiz korsan kitap ilişkisidir. Amerika’da bu sorun hiçbir zaman 
zaten tezgâha düşmez, düşmedi. Bizim bildiğimiz klasik anlamda, işte bu “black market” 
dediğimiz yerlerdeki tezgâhlardaki basılı matbu kitap, “korsan” dediğimiz olay üçüncü dünya 
ülkelerine özgü bir şeydir. Yani ben burada herhangi bir değer yargısında bulunmadan 
“üçüncü dünya ülkeleri” diyorum tırnak içerisinde, yoksa ki o da ideolojik bir bakış açısını 
yansıtır ama sanayileşmesini tam tamamlamamış ülkelerde, alım gücünün nispeten daha 
az, kitap okumanın, sinema izlemenin lüks olarak kabul edilebileceği ülkelerde bu işin her 
zaman kara marketi, kara borsası olur. Bu tam anlamıyla da bitirilemez. Ama ne yapılabilir? 
Caydırılabilir, azaltılabilir, bir suç olduğu kanısı toplumda iyice yerleştirilebilir. Dolayısıyla da 
Amerika’da şöyle bir şey var: Teknoloji devrimiyle birlikte bu 98-99 yılındaki “Millennium Act” 
diye bir şey imzalandı. Özellikle İnternet’te pdf’lerin, e-kitapların vesaire yaygınlaşmasından 
sonra bu onlarda ciddi anlamda sıkıntı oldu. Biz her zaman şunu söylüyoruz: “Amerika 
teknolojik olarak bizden ileride, önde vesaire.” Onun şöyle bir dezavantajı var, bu anlamda 
şanslıyız. Çünkü “file to file sharing” diye bir şey var, işte bu “torrent” dediğimiz, bunu hiçbir 
şekilde yasal olarak engelleyemiyorsunuz. Amerika engelleyemiyor bu işi çünkü birtakım 
yasal dayanakları var. Şimdi mesela biz burada bir kitap paylaşım kulübü oluştursak ve 
birbirimize kitaplarımızı ödünç alıp versek bu bir suç değil. Bunu dijital platformda yaptığınız 
zaman dolayısıyla ona da suç addedemiyorsunuz. Yani bir insan elindeki dijital kopyayı bir 
başka insana gönderebiliyor. Şimdi bunun yeni yasal tasarımları var. Amerika’da en son 
geçtiğimiz bir iki yıldır bu konuşuluyor. Şimdi artık her dijital kitaba, Amazon’un sattığı “Kindle” 
kitaplarına bir tane seri numarası verilecek; her kitaba her dijital baskıya özgü. Dolayısıyla, 
ben mesela Beyazıt Akman olarak bir kitabı indirdiğim zaman benim kendi seri numaram 
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olacak. Seri numarası ile IP özdeşleştirmesi yapılıyor ve o kitap bir başkasının bilgisayarına 
yüklendiğinde ikinci yükleyiciye “Yasa dışı bir kopya elinizde bulunduruyorsunuz, lütfen 
bu kopyayı silin.” şeklinde bir uyarı gelecek. Nitekim bunu Windows, Apple gibi software 
şirketleri son beş-on yıldır yapıyor. Ben Amerika’da bunu bilfiil yaşadım. Ta 2004 yılında oraya 
gittiğimde Windows kopyasını iki bilgisayarıma yüklemeye çalıştığımda ikinci bilgisayardan 
uyarı geldi “Bilgisayarınızda yasa dışı sürüm var, bunu silin.” şeklinde. Sadece kendi özel 
kullanımım için ben iki sefer 150’şer dolar o software’lere para verdiğimi hatırlıyorum. Yani 
burada söyleseniz, anlatsanız, bilgisayarınıza bir word indirmek için 300 lira ödediğinizi 
söyleseniz ya da “Biz bunu yasalaştırmaya çalışıyoruz.” deseniz adama gülerler. Yani belki 
burada bu tür şirketlerin üçüncü dünya ülkelerinde değişik fiyat planlamaları önerilebilir. 

Şimdi bu kütüphane olayına biraz hemen kısaca değineyim. Yine benim Amerika’da 
lisansüstü eğitim gördüğüm hem de hocalık yaptığım kurumlarda kitapların tamamının 
fotokopisini çekemezsiniz. Yani kütüphanelerdeki kitaplarda dahi ciddi anlamda bir 
gerekçenizin olması gerekir. Her kütüphanede bir copyright officer bulunur, o copyright 
officer sizi sorgular “Neden bu kitabın üçte 1’inin fotokopisini çekmek istiyorsun?” gibisinden. 
Hâlbuki ben Türkiye’de öğrenciyken –zannederim hâlâ da yapılıyor- hocalar kırtasiyelere 
kitapların listesini veriyorlar ve onlara fotokopi çektirilerek direkt öğrenciye yasal anlamda, 
yani üniversiteden resmen adres gösteriliyor “Şu kırtasiyeden bu kitapları alacaksınız.” 
şeklinde ve fotokopi kitaplar, ders kitapları öğrencilere veriliyor ve bunun hiçbir şekilde bir 
suç oranı yok. Yani bunlar çok ciddi, bence pratik anlamda basit adımlarla çözülebilecek 
işler. 

Şimdi asıl ben bir iki tane kendi deneyimimden şöylece bahsedeyim. Bu da eser-adaptasyon 
ilişkisi dediğim üçüncü husus, yani korsan yayınlar hususu. Televizyondaki ve sinemadaki 
–beyaz perdedeki- yayınları kastediyorum. Şimdi benim her iki kitabımın da, romanımın da 
korsanları çıktığı gibi, korsan sinemaları ve dizileri çıktı. Neyi kastediyorum? Şimdi Türkiye’nin 
en çok para kazanan tarihî yapımlarından biri dediğimiz bir yapımın başındaki ismin bir 
gazetede alenen röportajı var: “Filminizi çekerken en çok hangi isimlerden yararlandınız?” 
diye soruyorlar: Direkt isim veriyor: “Beyazıt Akman’ın Dünyanın İlk Günü’nden çok 
yararlandım.” diyor. O şahsı şu ana kadar bir kere dahi görmüşlüğüm yok, on saniye dahi 
telefonla görüşmüşlüğüm yok, bir kere de yazışmışlığım yok. Sanki biz hayrat malı yapmışız, 
“Buyur al kullan!” der gibi oradan yararlanmış. “Esinlendim.” de demiyor bakın. Kaldı ki 
yaşayan bir yazarın yayınından esinlenme olmaz. Çalmadır onun adı. Yani düşünün, adam 
milyon dolarlar kazanıyor ve sizin emeğinizden –beş yılda yazılmış bir eser o ve o kitabın 
mürekkebinde benim kanım vardır- hoyratça yararlanıyor ve üstelik bunu ifşa ediyor. Burada 
sorun biz yazarlar olarak hukuki açıdan yeterli desteği arkamızda hissetmiyoruz. Bu anlamda 
yazarların emeği bizzat sektörün kendisi tarafından sömürülüyor, hoyratça kullanılıyor. 
Hâlbuki yurtdışında, örneğin Amerika’da bu işin kuralları bellidir. Bir edebiyat eseri nasıl film 
ya da dizi haline getirilir, burada yazarın hakları nelerdir, kazançları ne olmalıdır. Ve buna 
harfi harfine riayet edilir. Eğer filme ya da diziye aktarılmaya uygun görülen bir proje var ise 
hemen büyük yapım şirketleri o yazarın peşine düşüp o yayının haklarını almaya çalışırlar. 
Bizde ise bu tür bir süreç hala daha bir lüks olarak görülüyor. Hâlbuki bunun kanunda bile 
yeri var, yani öyle uzan uzadıya reformlar, değişiklikler falan da gerekmiyor. Bu bir anlayış 
meselesi. Ve en başta yayın ve medya sektörünün bu işi bir anlayış biçimi olarak kavraması 
gerekli. Aksi takdirde iyi yapımlara imza atılamaz. Yazarları es geçerek oluşturulmaya 
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çalışılan her yapım daha baştan eksik ve güdük kalmaya mahkûmdur. Bence telif hakları 
hukukları ve Fikri Mülkiyet Kanunu’nda bu anlamda da adımlar atılabilir. 

İkincisi de, benim yine burada Kültür Bakanlığından ricam, bu konularda da inisiyatif alsın 
ve yazarlarımıza sahip çıkılsın. Zaten son yıllarda bakanlığın bu hususlara eğilmesiyle 
önemli kazanımlar elde edildi, bunlar geliştirilebilir... Örneğin, bir şablon telif anlaşması 
yapıp İnternet sitesinde yayınlamak bence çok zor bir şey değil. Bir şablon, bir roman 
nasıl adaptasyon yapılır, bu süreç nedir, yazarın dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir, 
yapımcının sorumlulukları, vazifeleri nelerdir? Bunlar üzerine rehber kitaplar hazırlanabilir, 
İnternet siteleri oluşturulabilir, Kültür Bakanlığının telif haklarında download edilebilecek, 
yüklenebilecek pdf’ler vesaireler, şablon sözleşmeler oluşturulabilir. Şu anda hâlihazırdaki bir 
televizyon dizisinin hikâyesi yine bizim bu Dünyanın İlk Günü’nden araklanmış durumda... Ve 
bu anlamda da ben atılabilecek çok basit adımlar olduğuna inanıyorum. Çünkü biz bu olayı 
korsan morsan diyerek biraz sempatikleştiriyoruz. O anlamda Başkanımıza katılıyorum. Yani 
bunun adı ciddi anlamda hırsızlık ve Amerika’da bu tür işler yaptığınız zaman muhatabınız 
doğrudan FBI’dır. Bakın, yerel valilik, belediye, polis, şu bu falan değil, FBI. Ve her yapımın 
başında “FBI warning” diye bir şey vardır International Copyright Infringement uyarıları... 
Ciddi anlamda bir suç, sadece bir tane müziği, bir şarkıyı İnternet’ten yüklediği için bir 
insana binlerce dolarlık ceza kesebiliyorsunuz. Diyelim ki kütüphanesinde 150 tane şarkı 
yüklemiş, o insana milyonlarca dolarlık ceza kesilebiliyor. Bir tanesini bu şekilde müebbet 
hapse mahkûm ettiler Amerika’da, iki yıl falan oldu. Elbette o kadar ileri gidilsin demiyorum, 
ama önemli olan bakanlığın, devletin bu işi sahiplendiğini göstermesi ve yasaların korkutucu 
olması. Kültür Bakanlığının telif hakları, fikrî mülkiyet konusundaki hukuki danışmanlarla 
iş birliği içerisinde yapılabilecek işler olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi, son yıllarda da 
bu konularda önemli gelişmeler ve kazanımlar elde edildi, bu açıdan da kültür bakanlığına 
hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum.

Teşekkürler.

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Teşekkür ediyoruz Beyazıt Hoca’mıza. 

Şimdi de bir hukukçu gözüyle, telif haklarıyla ilgili davalara bakan 
Abdullah Bey’in bu konudaki fikirlerini alalım.

Abdullah Egeli
Avukat

Mademki toplantıyı DEKMEB düzenledi, ilk önce DEKMEB’in 
problemlerini söylememiz lazım değil mi Sayın Başkanım. Birincisi, 
DEKMEB ve EĞİTİM YAYBİR, eğitim yayıncılığı alanında yayıncılık 
yapan üyelere sahip meslek birlikleri. Bu arkadaşlarımızın ürettikleri 
yayınların neredeyse yüzde 80’i Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 
okullarda alınan sanayi tipi fotokopi makineleriyle çoğaltılıp 
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öğrenciye bedava verilmektedir. Bu da şu demektir: Yani bilfiil bizim kendi ilköğretim 
ve ortaöğretim okullarımızda bu toplantıyı tertip eden Yayıncılar Birliğinin çok değerli 
üyelerinin kitapları çoğaltılmaktadır. 

D. Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı

En büyük korsan yayıncı Milli Eğitim Bakanlığı mı?

Abdullah Egeli 
Avukat

Hayır, ben onu söylemek istemiyorum. Dikkate alınır ve bununla ilgili DEKMEB, EĞİTİM 
YAYBİR ve Yazarlar Birliğiyle bir iletişime geçip bununla ilgili bir 
çalışma yapılabilir diye düşünüyorum. Birincisi bu. 

İkincisi: Üniversiteler… Söylediğim gibi, tabii, değerli hocamızın 
söylediği gibi, insanlar pdf’leri İnternet sitelerinden birbirine 
gönderiyor. Sayın hocamız Amerika’yı anlattı. Tabii, bu kitaplar 
nereden download ediliyor da bu 30 bin kitap, 40 bin kitap İnternet 
sitelerine düşüyor? Onların nereden düştüğünü de gördük. Yani 
üniversitede bizzat çocuklar gidiyor tarıyorlar, bu taradıkları şeyleri 

üniversite etrafındaki fotokopicilere satıyorlar ya da veriyorlar, o zaman gidiyorsunuz 
etraftaki fotokopicilerden zaten çıktısını da rahatça alıyorsunuz. Şimdi şöyle: Mehmet 
Doğan Hocam da, yayıncı büyüklerimiz de çok iyi bilir, Türkiye’de 15 bin civarında falan 
kitapçımız vardı. Bu kitapçıların hepsi kapandı ve bu kitapçıların yerine 40 bin civarında 
kopyalama merkezi oluştu. Bunlar kitap satan falan yerler değil. Tabii ben çok değerli 
hocamızın yabancı eserlerin pdf’ini kullanmakta serbest olacağımız gibi bir düşüncesine 
katılmak istemiyorum çünkü bizim şeyimizde de yerli veya yabancı herkesin hakkı haktır. 
Yabancının hakkı helaldir bize gibi bir şeyin olmayacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir 
durum var: Biz uluslararası sözleşmelere tarafız. Tabii, işin dinî konusuna çok girmiyorum 
ama biz uluslararası sözleşmelere tarafız. Nasıl ki biz onların haklarını burada koruyor isek 
onlar da bizim haklarımızı orada koruyorlar. Ve ayrıca birçok hükûmet görüşmelerinde –
Sayın Genel Müdürümüz de bilir- yabancılar bizi sıygaya çekiyorlar ve diyorlar ki: “Siz bunu 
neden engelleyemediniz?” Tabii biz yerli ve yabancı ayrımına bakmadan bunu korumak 
zorundayız çünkü emek emektir. 

Bizim okullarda problemimiz çok büyük. Milli Eğitim Bakanlığını çok acil toplamamız 
gerekiyor ve bu okullardaki fotokopi işini kesinlikle halletmemiz gerekiyor. Eğer 
halledemezsek bir dahaki toplantıyı artık DEKMEB değil başka bir kurul düzenleyebilir 
çünkü üyelerinin hepsi batmak üzere. Ben açık konuşayım. 
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İkinci durum, üniversiteyle ilgili durum da aynı. Yani üniversitelerle ilgili bir an evvel bizim 
kısmi kopyalama lisanslamasını yapmamız gerekiyor, yeni kanun da inşallah çıkacak. 

Suç Eşyası Yönetmeliği’yle ilgili bizim çalışmamız vardı. Şimdi biz bunu konuştuk konuştuk, 
Adalet Bakanlığından yetkililer geldi fakat bizim buradaki derdimiz şuydu: Korsan olarak 
yakalanan kitaplardan numune alınması ve diğer kalanın imha edilmesiydi. Sürpriz olarak 
söylüyorum -mart ayında çıktı galiba, Sayın Başkanım bizim yeni daha şeyimiz oldu- mart 
ayında çıkan Suç Eşyası Yönetmeliği’nde numuneyi alıyor… numuneyi aldıktan sonra direkt 
mal müdürlüğüne korsan kitabı teslim ediyoruz. Mal müdürlüğü de bu kitabı derhâl satışa 
çıkarıyor, imha etmiyor. İmha diye bir şey yok, bunu hemen çok acil halletmemiz lazım. 

Bir katılımcı

Devlet korsancılığa dönüyor yani!

Bir Katılımcı

Kütüphaneye filan hediye etmiyor.

Abdullah Egeli 

Avukat

Yok, yani ben onlara hep karşıyım. Yani cezaevine hediye edelim, kütüphaneye hediye 
edelim falan, hırsızlık malıyla bu olmaz yani. Bu zor alım silahlar gibi bir işe döndü. 

O nedenle, karşılaşacağımız hadise şu: Yakaladığımız kitapları mal 
müdürlüğüne vereceğiz. Mal müdürlüğü bunu bir hafta içinde 
satacak. Bunun alıcıları kesinlikle belli. Ve biz il denetim komisyonu 
olarak denetime gittiğimizde bir faturayla veya mal müdürlüğünden 
aldığı belgeyi bize gösterecek. Şimdi buna ilişkin deneyim markalarla 
ilgili konuda var. Mesela taklit markayı, saati yakalıyorlar, yakaladıktan 
sonra gümrüğe teslim ediyorlar. Gümrük bir müddet sonra bu sahte 
malı satışa çıkarıyor. Sahte mal satışa çıktıktan sonra oradaki korsancı 

bunu alıyor ve onu masasının üzerine koyuyor. Elinde de faturası var TASİŞ’ten aldım 
diye. Bodrum’a giden arkadaşlarımız mutlaka vardır. Mesela orada dükkânların yüzde 95’i 
taklit ürün satıyor ama hepsinin elinde TASİŞ’ten aldığı belgeler var. O nedenle, Suç Eşyası 
Yönetmeliği konusunda çok acil müdahale gerekli. 

Teşekkür ediyorum.
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Musa Kâzım Arıcan

Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Biz de teşekkür ediyoruz. 

Nezir Hocam da hızlıca, kendilerinin dikkat çekmek istedikleri 
hususlar varsa onu dile getirsin. Ardından şöyle bir yol izleyelim. 
Nezir Hoca’mızı burada aslında Bakanlık adına da değil, yani bu 
konuyla da ilgilenen biri, en azından bu konuda yaptığı faaliyetler 
olduğu için davet ettik. 

Siz hızlıca dile getirdikten sonra diğer dostlarımızın söz haklarını ben ikinci oturumda daha 
detaylıca almalarını rica edeceğim. 

Buyurun. 

Mehmet Nezir Gül

MEB Daire Başkanı

Milli Eğitim Bakanlığı anlamında ben notlarımı aldım. Okullarımızda 
tabii bu anlamda fotokopi çalışmaları ne boyutta, gerekirse bize 
eğer daha geniş bir bilgi verme imkânınız olursa hocam, memnun 
oluruz.  

Abdullah Egeli 

Avukat

Hemen söyleyeceğim. Sayın Başkanımız Murat Bey’in tanıtım olarak 
öğretmene gönderdiği kitabı öğretmen kendisi alıyor ve fotokopi 
çekerek öğrenciye veriyor. 

Mehmet Nezir Gül

MEB Daire Başkanı

İşte bunun yaygınlık oranı nedir veya sizin tespit ettiğiniz yerler var 
mıdır? Hocam, en azından bize ayrıca aktarabileceğiniz bazı bilgiler 
olursa onları da alalım. İlgili müsteşar yardımcımıza bu mevzuyu 
inşallah iletiriz. 
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Tabii, bunun emeğe bir saygısızlık olduğunu, kul hakkı olduğunu, manevî anlamda da 
kesinlikle kabul edilemeyecek bir husus olduğunu hepimiz biliyoruz. O hususları ben 
geçiyorum. Tabii, şeytanî bir masumiyetten bahsedebiliriz belki bu korsan yayınların 
biraz daha yaygınlık kazanmasında; gerek kitap gerekse CD ve benzeri ortamlarda dijital 
anlamda... Hani şeytanın sağdan yanaşması diye bir şey var ya, işte bunlara baktığınız zaman 
işi meşrulaştırma sadedinde “Biz kitap okumak istiyoruz ama kitap fiyatları belli bir şeyin 
üstünde…” gibi ifadeler dile getirildi, bunda doğruluk payı da vardır. Okuyanların ağırlıklı 
olarak öğrenci olmasının getirmiş olduğu bir durum, kitabın erişilemez oluşu, baskılarının 
az olması veya piyasada olmaması vb. birer sebep olabilir, doğrudur. 

Ama şu an Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlar ile ilgili bir düzenleme yapıyor. Dolayısıyla, 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğündeki ilgili arkadaşa da sordum “Bizim ders kitaplarımızda 
korsan kitaplarla alakalı herhangi bir ima, işaret, belirti, alamet var mı?” diye. Maalesef “Yok.” 
dedi. Demek ki burada büyük bir boşluk var. Yani bunun muhakkak ki müfredatımızın bazı 
yerlerinde kesinlikle yer alması gerekir. Biz de yine Genel Müdürlüğümüzün teklifi olarak 
bunu inşallah ileteceğiz. 

Bu müfredatın en azından bazı derslerde, işte din kültürü derslerinde olabilir, edebiyat, 
görsel sanatlar gibi derslerde olur -bir cümleyle olur, bir paragrafla olur, bir konuyla olur- 
bunun muhakkak yer alması için biz de inşallah gayret ederiz. 

Alparslan Durmuş
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 

Hocam, bilginiz olsun, biz Meslek Birliği olarak Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığı’na hem tasarımlı olarak hem de tekst olarak on-on beş 
tane slogan gönderdik, “Ders kitaplarına koyarsanız seviniriz.” dedik. 
Bayağı da güzel çıktı. Öyle bir yazımız var. Takip de ettik yani. 

Mehmet Nezir Gül 
MEB Daire Başkanı

Bir sene filan oldu mu Başkanım? Ne kadar oldu acaba?
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Alparslan Durmuş
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 

Daha yeni. 

Mehmet Nezir Gül
MEB Daire Başkanı

Yeni gönderdiniz, son dönemlerde?

Onu en azından biz de takip edelim. 

Bu anlamda, gerek hukuk fakültelerinde gerek eğitim fakültelerinde 
yapılması gereken bazı şeyler olabilir yani hukuk fakültelerinin 
bazı derslerinde de bu mevzu gündeme getirilebilir. Bunu da ilgili 
kuruluşlarımız, Yazarlar Birliği, DEKMEB ve benzeri kuruluşlar ilgili 

fakülte yetkilileriyle veya belki YÖK’le görüşerek bu mevzunun üniversiteler bağlamında da 
gündeme gelmesine yardımcı olabilirler. Üniversite öğrencileri var çünkü büyük bir kitle 
olarak. Oralarda ne şekilde yer alabilir? Ders konularının içerisine girişi şeklinde olabilir ve 
ayrıca öğretim üyelerinin öğrencilerin panellerinde, etkinlikler ve benzeri pek çok alanda 
öğrencilerle ilgili farkında oluş, hırsızlığa yönelişi engelleme anlamında bir bilinç oluşturmak 
için bir şeyler yapılabilir. 

Öneri anlamında bir diğer husus: Pek çok dizilerimiz var, filmlerimiz var. Bu filmlerin 
yapımcılarıyla yer yer görüşerek, özel televizyonların sahipleriyle görüşerek, belli 
programlara bu bilinç aşılanması için çalışmalar yapılabilir. 

Bir husus da Diyanet ayağı var. Diyanet ayağı da çok önemli. “Direkt bir hutbe olmaz, hutbeyle 
de bir şey olmaz.” diyebiliriz ama Diyanetin yayınları var, dergileri var, çocuk dergisi var 
malum; Diyanet dergisi var. Buralarda bilinçlendirici yayınlar yapılabilir. 

Kitap fiyatlarına bir üst sınır getirilebilir mi bu çerçeve içerisinde? Yani yayınevleri kendi 
aralarında böyle bir mutabakata varabilir mi? Tabii, biraz özel teşebbüsü kısıtlayan, sınırlayan 
bir şeydir ama böyle bir ilke kararı alınabilir mi? Veya bir aralık belirlenebilir mi? Şu sayfada, 
şu vasıfta olanlar şu aralıkta olsun gibi. Bu gibi çalışmalar üzerine düşünmek gerektiğini 
belirtmek istiyorum.  

Teşekkür ediyorum. 
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Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Biz teşekkür ediyoruz. 

Arkadaşlar, geri kalanlardan eğer söz söylemek isteyen arkadaşımız 
varsa, kinci oturumda buradan başlayacağız, aynı şekilde detaylıca 
sizlerden görüşlerinizi alacağız. 

Buyurun Bünyamin Bey.

Bünyamin Yılmaz
Yazar

Biz korsanı korsana karşı kullansak… Mesela diyelim ki, belli zaman 
dilimlerinde tüm yayınevleriyle anlaşıp fiyatlarda bir indirim sağlayıp, 
böyle bir kampanyayla, farklı mecraları kullanarak, kurumları işin 
içine katarak hem kitaba insanları ısındırma, kitapla bütünleştirmeyi 
sağlama, aynı zamanda da bu kampanyayla bir heyecan, aksiyon 
yaratarak korsanla eğlenme sağlanabilir. Biz şimdi çocuklarla beraber 
“Sünger Bob” falan izleyen insanlarız ve korsanları çok seviyoruz. 

Korsanlara karşı özel bir ilgimiz var, Osmanlı korsanları dâhil, Karayipler’de...

Musa Kâzım Arıcan

Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Barbaros’umuz var ağabey bizim. 

Bünyamin Yılmaz
Yazar

Barbaros da var, hepsini koyabiliriz. Biz burada korsanla mücadele 
etmek yerine emek hırsızlığıyla mücadele edebiliriz.

Marka değeri olarak kullanım… Yani korsan bizim simgemiz olsun, 
evet, burada da çok şık bir şekilde korsan haklı görünüyor. Bunu 
biz değiştirebiliriz çünkü algı kitle iletişim araçlarıyla değiştirilebilir. 



45

Türkiye Yazarlar Birliği ÇAL IŞTAY I

Böyle bir döneme geldik. Benim böyle bir düşüncem var. Bir de, artık “kindle”larda artış var 
ve bu alanda bu elektronik fiyatları çok yüksek, belki onlar için de bir şeyler düşünülürse, 
birlikte ele alınırsa güzel olur diye düşünüyorum. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

İlk oturum için teşekkür ediyoruz. 





ÇAL IŞTAY I

2. OTURUM
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Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

İkinci oturumumuzda “Korsan yayınla mücadelede ne tür somut 
çözüm önerilerimiz olabilir?” bunu konuşacağız. Aslında konuşmalar 
içerisinde zaman zaman bunlar teklif edildi. Bunlar dışında neler 
olabilir, bunu konuşacağız. Ancak, bir önceki oturum uzadı biraz. 
O oturumda konuşmayan arkadaşların hem sorun hem öneri 
bağlamında düşüncelerini almak istiyoruz. 

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bey’den bu 
konudaki düşüncelerini alalım, buyurun.

Mahmut Bıyıklı
TYB İstanbul Şube Başkanı 

Sonlara kalmanın şöyle bir dezavantajı var: Aldığınız notların birçoğu 
konuşulmuş oluyor. Dolayısıyla da özetin özeti bir şekilde bir sunum 
yapmak istiyorum. 

İstanbul ve Ankara’nın dışında Anadolu şehirlerinde şöyle bir sıkıntı 
var: Kitabevleri yavaş yavaş kapanıyor ve artık şehirler kitabevinden 
mahrum hâle geliyor. Dolayısıyla, merkez kitabevinin olmadığı 
yerlerde korsanlar da rahat bir şekilde işlevini yürütüyor. Bu durumda 

okuyucu haklı olarak “Peki, nereden bulacağız?” sorusunu sormuş oluyor. Burada devlete 
düşen, Anadolu’da her bir şehirde bir merkez kitabevini desteklemek. Veya NT’lerin yeniden 
dönüşümü sağlanabilir ya da Diyanet kitabevleri her şehre yayılabilir. Yine, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın bir projeyle her şehrin ismini verdiği -işte Yozgat kitabevi, Devlet kitabevi gibi- 
kitabevleri açabilir. Kitabevlerinin yayılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya da oradaki 
kitabevlerine devletin ya kira desteği vermesi ya da vergilerden düşerek önemli bir destekte 
bulunması gerekiyor ki kitabevleri yaşasın. Kitabevleri yaşadığında kitaplar okuyucuyla 
buluşacak ve korsan aradan, daha etkin olmaktan çıkmış olacak. 

Bir de “Mahalle kütüphaneleri” dedi bazı hocalarımız. İstanbul’da mahalle kütüphanesi 
olarak korsana karşı önemli bir işlev yürüten iki tane örnek mahalle kütüphanesi var; 
birisi Hırka-i Şerif Kütüphanesi, birisi Turabibaba Kütüphanesi. Burası memur zihniyetiyle 
değil de daha çok kitabı seven, kültürü seven, kütüphaneciliğin fevkinde olan insanlar 
tarafından yürütülüyor. Mesela Kasımpaşa’da Turabibaba Kütüphanesi var, hangi saatte 
giderseniz gidin göreceksiniz, gençler ve çocuklar tarafından cıvıl cıvıl, hareketli bir şekilde 
kitaplar paylaşılıyor, okumalar, faaliyetler, söyleşiler yapılıyor. Neredeyse bir üniversitenin 
yapamayacağı işlevleri, etkinlikleri küçük bir mahalle kütüphanesi yürütüyor. Burada 
özellikle kütüphaneye yakın yerlerdeki çocuklar popüler, yani korsan kitapta daha çok 
kullanılan, korsanların daha çok itibar gösterdiği kitapları zaten rahatlıkla alabildikleri için 
korsana hiç muhtaç kalmıyorlar. Bu durumda bazı kitaplar kütüphane yetkilileri tarafından 
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daha fazla alınıyor. Mesela diyelim ki bu ay İskender Pala’nın bir romanı 20 ya da 30 okuyucu 
tarafından ısrarla isteniyorsa, bunlar bir kitapla yetinmeyip “Yok.” demiyorlar okuyucuya, 
kitap sayısını artırıyorlar. Dolayısıyla, korsana karşı bir önlem sağlanmış oluyor. 

Şimdi Alpaslan Ağabey burada olduğu için ben küçük bir sitemde bulunayım. Geçen seneki 
çalıştaya bakıyoruz ve Basım Yayın Birliğinin, YAYFED’in faaliyetlerine bakıyoruz, korsan 
başta olmak üzere fuarcılık alanında da ya da diğer alanlarda da YAYFED ya da Basım Yayın 
Birliği etki alanını genişletmek için muadil sivil toplum örgütleri ya da bu işe yatkın gönüllü 
katılabilecek sivil toplum örgütlerini daha da zenginleştirmeli diye düşünüyoruz. Mesela 
Yazarlar Birliğinin bu vesileyle DEKMEB’le bir iş birliği yapması önemli bir atılım. Çünkü 
bu meselenin bir boyutunda yayınevi olduğu gibi yazar boyutu da var. YAYFED, Basım 
Yayın Birliği, Yazarlar Birliğini kattığında sesi daha gür çıkacaktır, daha etkili olacaktır diye 
düşünüyoruz. Bundan sonraki bütün faaliyetlerde biz destek vermeye hazır olduğumuzu 
ifade ediyoruz. Alpaslan Ağabey’i sevdiğimiz, saydığımız için bu dileğimizi de ifade edelim. 

Yine, mesela, sadece Yazarlar Birliği değil, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı gibi tabana 
yayılarak bu hareketi geniş bir sivil toplum hareketine dönüştürülebiliriz. Çünkü devletin 
desteği bir yere kadar. Devleti artık bir şey yapmaktan ziyade yapılan eylemleri destekleme 
noktasında gibi gördüm. 

Bir de daha somut bir öneri, hemen başlayabileceğimiz bir öneriyi ben ifade edeyim. 
Okullarda özellikle ilköğretimden, ortaöğretimden başlayarak, mesela İstanbul’da 3.200 
okul var, 3.200 okula bizim üyelerimiz, Basım Yayın Birliğinin üyeleri bir yıllık planlama 
çıkararak ana kitleye, okur kitlesine ulaşabiliriz. Çünkü bu bilinçlenmeyle olacak, polisiye ya 
da adli tedbirlerle bir yere kadar. İşte “Korsan kitap”ın yerine “Hırsızlık kitabı” dersek, belli bir 
ahlaki zeminde yetişen bu çocuk bu isme karşı daha duyarlı olacaktır diye düşünüyorum. 
Eğer Alpaslan ağabeyler ve yetkililer kabul ederse biz Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi 
olarak okullarda sadece “korsanlık” temasıyla bütün okullara ulaşabiliriz. 

Yine, ana okuyucular olan, aktif okuyucular olan üniversite öğrencilerine de bir şekilde 
ulaşılarak faaliyetler, söyleşiler, panellerle bilinçlendirme sağlanabilir diye düşünüyorum. 

“Kaliteli okur”, “kaliteli kitap okuru” diye sloganlar -işte siz de ifade ettiniz- kitaplara, okullara, 
afişlere yerleştirilebilir. 

Ben kısaca bu şekilde özetleyeyim, sonra söz düşerse yine duygu ve düşüncelerimizi ifade 
ederiz. 

Teşekkür ediyorum.
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Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Teşekkür ediyoruz. Birinci oturumda söz veremediğimiz Mustafa 
Orçan ve yine Mustafa Karagüllüoğlu’na söz verip ardından Alpaslan 
Bey’le devam edeceğiz. 

Buyurun hocam.

Mustafa Orçan
Prof. Dr., 

Burada değinildi ama özellikle de korsanla mücadelede neler 
yapılabilir, Avrupa ve Amerika’da bununla ilgili var olan hukuk 
sistemi araştırıldı mı, DEKMEB olarak bu yapılabildi mi? Bence en 
önemli şeylerden bir tanesi, var olan deneyimlerden hareketle kendi 
deneyimimizi ortaya koyup yeni bir hukuk sisteminin oluşturulması. 
Benim, işin doğrusu, en önemli gördüğüm nokta, bundan sonraki 
aşamada eğer bir çalışma yapılacaksa -hatta bu bir proje de olabilir, 

Kültür Bakanlığına bir proje olarak da verilebilir- bunun hukuki altyapısı dünyada nasıl 
oluyor, buna bakmak gerektiği noktası. Yani Kanada olabilir, Avrupa olabilir, ne bileyim, 
başka bir yer olabilir. Çin diyemiyorum çünkü zaten bütün korsanlıklar oradan çıkıyor. 

Evet, bu masaya yatırılır. Ve bundan sonra da hakikaten eğitim kitapları olsun ve diğer 
kitaplarla ilgili neler yapılabilir? Bunun bize çok şey katacağını düşünüyorum. 

Bir başka şey de, işin doğrusu, biz de üniversitelerden geldik geçtik ve bizim de maalesef 
bazen kitap alacak kadar paramız yoktu. Bizim geneldeki eğilimimizde, bu fotokopi işleri 
filan, yoksulluktan kaynaklandı ve bu toplumda da hakikaten göreceli yoksulluk dediğimiz 
bir şeyin sonucuydu… Evet, mutlak yoksulluk yok ama yani insanlar açlıkla, susuzlukla filan 
mücadele etmiyor belki ama insanlar evinin kısmen kirasını karşılayabiliyor zar zor, geçimini 
sağlamaya çalışıyor ama eğitim olanaklarını, sağlık imkânlarını yoksul olmaktan dolayı 
yeterince karşılayamıyorlar. Biz buna göreceli yoksulluk diyoruz. Bu bakımdan, bu insanların 
daha farklı ihtiyaçları, temel ihtiyaçları dururken bunlara kitap aldırmanız oldukça zor. En 
kestirme yol neyse kesinlikle o şekilde ulaşacaklardır. 

Yani bu ahlaki düşünülür mü? Özellikle yabancı dil kitaplarına, İngilizce eğitim veren ya 
da başka kitaplara filan bakıldığında normal şartlarda bir kitabın 50 TL olması gerekirken 
setiyle birlikte yaklaşık 300-350 TL. Şimdi bu noktada şu söyleniyor: Cevat Hocam ya da 
Hüseyin Hoca’nın “metalaşma” dediği şey bu… O zaman şunu düşünüyor: “Ya, tamam 
kardeşim, sen buna emek verdin, hak hukuk olsun, sana paranı vereyim ama kusura bakma 
bu 350 lira ne demektir?” Bir asgari gelirle evini geçindiren bir insan için müthiş bir paradır. 
Bu bakımdan, bu işlerin biraz da bu tarafı var. Yani biz sadece Ankara ve İstanbul’da oturan 
insanlar değiliz. Bunu konuşurken özellikle Artvin’deki, Bayburt’taki, Anadolu’nun çeşitli 
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yerlerindeki insanlar adına da konuşmalıyız. Onların bu yoksulluk ve yoksunluklarını nasıl 
giderebiliriz? Bununla ilgili ayrıca bir proje geliştirilebilir mi? Yani Milli Eğitim veya Kültür 
Bakanlığının ortak olarak özellikle yoksul okullardaki öğrencilere ya da insanlara yönelik 
olarak kurdukları kitapçılardan -şirket filan neyse- kitabını alır -sosyal politika olarak, sosyal 
sorumluluk ekseninde- onlar bu insanlara giderler. Bir de bu anlamda belli yol kat edilebilir. 

Teşekkür ediyorum.

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Mustafa Hoca’ma teşekkür ediyoruz. Mustafa Karagüllüoğlu Bey’e 
geçiyoruz. Buyurun. 

Mustafa Karagüllüoğlu 
Yayıncı

Ben de birkaç cümlede kullanmak istiyorum hakkımı. Dört yıldır sivil 
toplum kuruluşlarında YAYFED’de, derneklerde, meslek liselerinde 
görev alıyorum. Herhâlde buna benzer bir on beş-yirmi tane 
toplantıya, etkinliğe katıldım. Hep aynı şey, havanda suyu dövdük 
dövdük dövdük, yazdık yazdık yazdık ama sonuçta her şey dönüyor 
geliyor devlet babaya bağlanıyor. 

İlk fizikî korsan herhâlde bundan otuz yıl önce çıktı. Devlet buna bir 
şey yapmadı, o günkü siyasi güçler bunu kanun maddelerinde, kanunlarda düzenlemedi. 
Sonra fotokopilerle direkt makineler gündemimize geldi, onlar çoğalmaya başladığında 
devlet gene, bizler sesimizi çıkartmadık, fotokopi makinelerine gönderdik. Son üç beş yıldır 
da şu an dijital teliflerimizi almaya, dağıtmaya başladı. Bence bu işin başındaki devletimize 
söz düşüyor. Devletimiz bunu kanun maddelerinde eğer düzenlerse, nasıl sahte para basan 
birisinin anında üstüne çöküp sülalesini topluca kaldırabiliyorsa bu işin sahibi devlettir. Yani 
bu işin sorumluluğu devlette bitiyor. Yani devlet, kanunlarını doğru yazarsa, nasıl vergimizi 
vermediğimizde üç ay sonra gelip banka hesabımızdan tak diye vergisini almayı başarıyorsa 
bunu da devlet çözecek. Yani ben sorumlusu olarak devleti görüyorum. 

Başımdan geçen basit bir olayı anlatayım. Bir mahalle arasında korsan DVD satan bir 
dükkâna takıldım bir gün. Akşam muhabbeti. Bir iki sefer polis geldi. Polis geldiğinde şu 
soruyu soruyor direkt: “Korsan CD’yi kimden alıyorsun? Diyarbakırlıdan mı, Kayseriliden mi?” 
Yani soru bu, cevap da burada, hepsi burada. Sözün bittiği yer burası. Herhâlde bir on-on 
beş sene daha dinleyeceğim bunları. Ama devlete zeval olmasın diyoruz sonuçta.
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Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Teşekkür ediyoruz. 

Alpaslan Bey, tabii bu işin içinde, daha sahadan bir insan. Belki bu 
anlamda söyleyeceği daha derin problemler de olacak. 

Buyurun.

Alparslan Durmuş
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 

“Korsan” meselesi çeşitli ortamlarda sürekli gündemimizde olan bir 
hadise... Konuşmamı şu ana kadar yapılan konuşmalardaki birtakım 
noktalara değinerek yapmak istiyorum. Öncelikle Mustafa Orçan 
hocamın sözlerinden işaret alarak başlayayım.

Farklı ülkelerin tecrübeleri gerçekten önemli, biz de bunu 
önemsiyoruz. WIPO, IFRRO gibi uluslararası bir takım teşkilatlar 
var. Bunların kimisi bizdeki meslek birliği muadili teşkilatlar, kimisi 

federasyon muadili teşkilatlar, kimisi de dernek muadili teşkilatlar… Biz melek birliği olarak 
bu teşkilatlarla işbirlikleri kuruyor, toplantılarına katılıyoruz. En son mesela Abdullah Egeli 
ile beraber Bakü’deydik. İki temsilci arkadaşımız Brüksel’deki IFRRO toplantısına katıldı. Bu 
toplantılarda katılımcılar tecrübelerini aktarıyorlar; nasıl yapıyorlar, hangi hususlarda ne gibi 
usulleri erkânları var, bunları anlatıyorlar. Biz de kendimizinkileri anlatıyoruz. Bir orta yol 
bulmaya ve özellikle kanunlaştırma süreci ve uygulamaların tekmili anlamındaki hususlarda 
iş birlikleri geliştirmeye çalışıyoruz. 

Öte yandan bizim Telif adıyla 1 Ocak 2017’de ilk matbu sayısı yayımlanacak olan Türkiye 
“Basım Yayın Meslek Birliği Telif ve Yayın Araştırmaları Dergisi” alt başlıklı bir akademik 
dergimiz olacak. Bu dergide her sayıda bir bölümümüzde Telif Kanunu’nun bir tane bilimsel 
olarak tutarlı, yetkin bir çevirisini yayınlayacağız. Zira bizde Telif Kanunu ilk defa Ernst Hirsch 
tarafından yapılmış, Hirsch’ten beri kanun çeşitli değişikliklerle bugüne kadar gelmiş. Son 
olarak önceki bakanımız döneminde Orhan Gencebay Sayın Cumhurbaşkanının huzurunda 
“Telif Kanunu’muzda birtakım sorunlu hususlar var, bunların giderilmesi lazım.” mealinde 
konuştuğunda Cumhurbaşkanımızın Bakan beye verdiği talimatla bütün bürokratlar hızlı 
bir şekilde kanunlaştırma çalışmasına yeniden başladılar. Bu kanun sürecinde gördüm ki 
–ki daha öncesinde de benzer şeyleri görmüştük– bizim resmî olarak imza koyduğumuz 
Bern Konvansiyonu gibi, birtakım Avrupa Birliği direktifleri gibi direktifler dışındakilerin 
Resmî Gazetede yayınlanmış tercümeleri dışında farklı ülkelerin tecrübe ve birikimlerinden 
haberdar olmamıza vesile olacak mevzuat tercümeleri yok bizim bürokratlarımızın elinde. 
Nitekim bizim Telif Kanunu’muzun muktebes olduğu Alman Telif Kanunu’nun mükemmelen 
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ve güncel bir tercümesi de yoktur elimizde. Onun için bu çalışmanın önemli olduğunu 
gördük, çevirdik, bunları yayımlayacağız da…

Bu arada Hüseyin bey ve Beyazıt bey hocalarımız Amerikan tecrübesini aktardılar. Nitekim 
bir genelleme yapacak olursak dünyada genellikle iki temel temayül var bu telif hukukuyla 
alakalı olarak. Birincisi, telifi –tırnak içinde ifade edersek– abartan bir yaklaşım olarak 
“Yazarın ayrılmaz ve âdeta sırf ona özgü bir parçası” gören Kıta Avrupası ağırlıklı ve özellikle 
temsilcilerinin Almanlar olduğu bir hukuk anlayışı, yaklaşımı var. Bir de Amerikan yaklaşımı 
var ki, daha ticarî bir yaklaşım olduğunu hemen ifade edebiliriz. İşi nasıl kolayca tedavüle 
sokarız ve buradan bir mübadele değeri oluştururuz, nasıl bir kapitale dönüşür bu diye 
bakıyorlar. O çerçevede de aslında bu farklı kanunları incelemek önemli; felsefesini de 
kavramak açısından, uygulamasını da kavramak açısından önemli. Diğer yaklaşımlar iki ana 
akımın bir yerlerinde yerleşip kendi mevzuatlarını buna göre geliştiriyorlar. Mesela Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin Telif Kanunu’na bakacak olursanız, tamamıyla Amerika hukukundan 
muktebes bir şekilde yazıldığını görebilirsiniz. Ruslarınkinin kendine has tarafı olmakla 
beraber, Alman hukukundan esinlenmeler olduğunu söyleyebiliriz. Ama kendilerine 
has dediğimiz kısmı atlamamak lazım. Hüseyin hocanın konuşmasında değindiği “Telif 
insanlığın ortak dili ve ortak birikimidir.” yaklaşımına oturan bir anlayıştır bu. Onun için de 
zaten İnternet’teki pdf korsan sitelerinin tamamına yakını Rusya kaynaklıdır. İlk “avaxhome.
ru” ile başlamıştı, şimdi “library genesis” vesaire gibi birtakım yerler var ki buralarla başa 
da çıkamıyorsunuz, çünkü anladığım kadarıyla hukukları da buna çok müsait. Ama buna 
rağmen Rus hukukunun da kendince birtakım oturmuş şeyleri var. Mesela el’an yazarların 
“Toplu Hak Yönetimi” bir organ tarafından yapılıyor ve tahsil edilen telif hakkı mali karşılıkları 
yazarlara dağıtılıyor. Ne var ki Türkiye’de biz “Toplu Hak Yönetimi”ni henüz başarabilmiş 
değiliz.

Uluslararası tecrübelerle alakalı böyle durumlar var. Fakat ben bu uluslararası tecrübelerle 
alakalı şunun da altını çizmek istiyorum. Biraz önce verdiğim örneklerden de hareketle 
aslında şunu düşünmemiz lazım: Hiçbir elbise diğer topluma aynıyla uymuyor, uymaz. 
Mesela biz Amerikan tecrübesini abartıyoruz, diyoruz ki: “Adamlar copyrighta şöyle önem 
gösteriyor, böyle önem gösteriyor…”. Biraz önce Beyazıt Bey’in de dediği gibi bu iş de 
genellikle FBI’ın konusu.

Orada bunun altyapısı da kurulmuş ama. Yani şöyle düşünün: Mesela ben akademik 
dergiler yayımlıyorum, çeşitli kurumlar adına akademik dergiler yayınlayan bir kurumum 
var. Bizim akademik derginin üzerine fiyat olarak koymamız gereken rakam –birim fiyat 
çünkü ancak 1.000 tane basıyorsun veya satıyorsun– satış fiyatı itibarıyla yaklaşık 30 lira. 
Yani ben o akademik derginin bir sayısından 30 bin lira kazanmazsam sistemi döndüremem. 
Peki, Türkiye’de akademik dergi dahi olsa bir derginin üzerine 30 lira fiyat koyabilir miyiz? 
Koyamayız. Ama Amerika’daki bir magazini, bir de journali alın. Yani magazine dediğimiz 
şey gazete bayiinde satılan popüler aktüel dergiler, journal dediğimiz de akademik dergi. 
Journalin üzerinde yazar 50 dolar, ötekinin üzerinde yazar 3 ila 10 dolar arası rakamlar. 
Dolayısıyla burada –tırnak içinde söyleyecek olursak– “destekleme alımı” denilen bir 
sistem oturmuş aslında. Şimdi bu sistemi eğer olduğu gibi, tüm birimleriyle almazsanız, 
sistemin sadece bir unsurunu alırsanız yaya kalırsınız. Hüseyin hocamın çok haklı olarak 
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söylediği gibi bir makale gelir size 15 liraya. Çünkü “etki faktörü” yüksek olduğu için, ona 
gidecek para da fazla olacağı için “impact faktörü”nden dolayı o makalenin birim fiyatı ve 
geliri yüksek olur yayıncı için. Türkiye bunu kaldıramaz, dünya da kaldıramaz. Onun için, 
sistemle alakalı birtakım pazarlıkları devlet düzeyinde yapmak gerekiyor. Şöyle düşünün; 
çok eskiden, bizim talebeliğimizde şöyle bir uygulaması vardı yabancı dilde yayımlanan 
kitapların: Farklı ülkelerde farklı fiyat uygulamaları vardı. Yani Türkiye’ye bir kitap geldiği 
zaman Amerika’daki satış fiyatının onda 1’i fiyat gibi bir fiyat olabiliyordu üzerinde. Ama şu 
anda bizim dünya kadar paramız uluslararası yayıncılara gidiyor ve haksız da gidiyor bana 
göre. Çünkü aynı kalitede bastığımız zaman biz o rakamlara mal olmadığını biliyoruz. Onun 
için, burada sistemsel sorunu sistemsel düzeyde çözmek gerektiğini ve sistemlerin aynıyla 
kopyalanamayacağını düşündüğümü ifade etmek isterim.

Sisteme dair bir başka örnek de yakın komşumuzdan vereyim. İran’da idim geçen ay, Tahran 
Kitap Fuarı’na gittim ve karşılıklılık anlaşmaları konusunu müzakere ediyorum. Niye? Çünkü 
İran’ın Bern Konvansiyonu’nda imzası olmadığı için bizim birtakım yazarlarımızın kitapları 
orada bol miktarda, yüksek tirajlarda illegal olarak satılıyor. Örneğin Orhan Pamuk’un kitapları 
satılıyor, Elif Şafak’ın kitapları satılıyor. Bu ve benzer çok satan yazarlarımızın kitaplarının 
İngilizceleri zibil gibi satılıyor. Nerede satılıyor ama? Asya’ya gönderiyorlar; Afganistan’a, 
Pakistan’a, Hindistan’a, Endonezya’ya basıp basıp gönderiyorlar. İran matbaalarının şu andaki 
en büyük ihraç kalemi diyebiliriz herhâlde. Herhâlde diye şüpheli konuşuyorum, zira elimde 
resmî bir bilgi, veri yok. Ancak fuarda, kitapçılarda gördüklerimden hareketle, gözlemlerime 
dayanarak böyle bir zannı dile getiriyorum. Şimdi biz devlet olarak bir karşılıklılık anlaşması 
imzalasak, İran-Türkiye arasında böyle bir anlaşma olsa bizim yazarımızın hakkını orada 
savunabilir duruma geliriz. Şu anda bunu savunamadığımız gibi, onlar da şöyle bir şey 
söylüyorlar. Bundan yaklaşık altı yıl önceki bir gayrı resmî görüşmemizde bu gözlemimizi dile 
getirdiğimizde –ki benzer anekdotları batılı yayıncı meslektaşlarımızdan da dinlemişliğimiz 
vardır– şöyle demişti Kültür Bakanlığı yetkilileri: “Vay, demek sizin yazarlarınızın kitaplarını 
kopya ediyor bizimkiler ha! Öyleyse siz de onlarınkini edin!” 

Ben özetle buraya kadarki notlarımı bu şekilde dikkatlerinize arz ederek uluslararası 
tecrübelerin önemli olduğunu ama sistem konularının bir adaptasyondan geçmesi 
gerektiğine işaret ederek geçmek istiyorum.

İtalyanca “corsaro”dan ya da Arapçadaki “karsana” kelimesinden geliyor gibi geliyor bana. 
Arapçada da “korsanlık” “karsana”dır. Yani ya Arapçasından ya İtalyancasından geçme ve 
denizcilik korsanlığıyla, deniz haydutluğuyla alakalı olarak girmiş dilimize. Bu anlamda 
–illegal, telif hakkına riayet etmeksizin yayımlamak– anlamındaki kullanımı daha yeni bir 
kavramlaştırma. “Karsana” ve “corsaro”nın arka planında şöyle iki anlam var. Birisi; bir hakkı 
hak sahibinin izni olmaksızın kullanmak. Bu da iki anlama matuftur. (a) İzin olmaksızın yani 
mezun olmaksızın kullanmak. (b) İllegal kullanmak. İkinci anlam ise “zoraki kullanmak, 
haydutlukla kullanmak” anlamına geliyor. “Haydutlukla kullanmak” kısmı deniz korsanlığında 
daha baskın. Bu tarafta ise mezuniyetsiz, izin almaksızın yahut da kanun dışı kullanmak 
anlamında bizde oturmuş durumda. Batı dillerinin hepsine de bu şekilde oturmuş. Yani 
İngilizcede “pirate” veya “piracy” denildiği zaman aslında birisi “korsan”, birisi “korsanlık” 
olarak, deniz korsanlığıyla aynı kelime. Yani zaten girdiğiniz zaman, kitapların ismine 
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baktığınız zaman “İnternet korsanı”, “kitap korsanı”, “deniz korsanı”, hepsi “piracy” kelimesiyle 
geçiyor. Dolayısıyla orada “korsan” kelimesinin ötesine geçmek çok da anlamlı gelmiyor 
bana.

Buradan şuraya geçiş yapmak istiyorum. Köroğlu, Robin Hood gibi birtakım tiplemeler 
aslında maşerî vicdandaki birtakım şeylere istinat ediyor. Neyi kastediyorum, onu 
somutlaştırayım. Bir Fikrî ve Sınai Haklar Hâkimi “Ben bir tane korsancıya on beş yıl hapis 
verdim, ilimizde korsan bitti.” dedi. Benim içim cız etti bir yayıncı olarak, bu işten ekmek 
yiyen biri olarak… Ekonomik bir suçun ekonomik bir cezayla, yani mümasil olması gerekir, 
bir denklik olması gerekir. Denklik olmadığını görmek içimi cız ettirdi. Yani içimden 
“Oh olsun!” demiş olsaydım demek ki adalet tecelli etmiş derdim. Diyebildim mi bunu? 
Diyemedim. Hiçbirimizin de diyeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla burada eğer Robin 
Hood çıkıyorsa, Köroğlu çıkıyorsa bence oturup bir şeyleri tartışmak gerekiyor. Yani burada 
birçok arkadaşım konuşurken –tek tek saymıyorum, çünkü herkes aşağı yukarı değindi– 
kitabın pahalılığından bahsedenler, erişilemediğinden, Türkiye’nin kütüphane sisteminin 
iyi olmadığından bahsedenler oldu. Kitap dağıtımıyla alakalı sorunlar var mı? Var. Demek 
ki bunlarla alakalı birtakım sistemlerimizi de bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunlar 
haklıdırlar, doğrudurlar demiyorum. Mesela Çetin Bey’e katılıyorum, dünya ölçeğine göre 
baktığınızda Türkiye’de kitap fiyatları oldukça ucuz aslında; yani bir Amerika’dakinden ucuz, 
Suudi Arabistan’dakinden ucuz, Orta Doğu ve Körfez Ülkelerinden Ucuz. Mısır’dan Pahalı 
Olabilir Veya Mısır’la Denk Olabilir.

Çetin Öğüt 
Yayıncı

Ülkemizde değerli olmadığı için pahalı görünüyor, değerli olsa…

Alpaslan Durmuş 
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 

Sadece o değil. Yani burada şöyle bir şeyi de düşünmek lazım Çetin. 
Türkiye’deki insanların yıllık geliri ne, yıllık gelirinden ne kadarını 
kitaba ayırabilir diye de bakmak lazım. Ve bu ihtiyacı ne kadar diye 
bakmak lazım. Şöyle bir şey söyledin ya sen de konuşmanda: “İşte 
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İnternet’e şu kadar para ayırıyor veya telefona şu kadar veriyor vesaire.” Ben aynı zamanda 
eğitim danışmanlığı yapıyorum, eğitim kurumlarıyla çalışıyorum. Öğretmen arkadaşlardan 
biri şöyle bir şey dedi vaktiyle: “Bizim çocuklar okuyup yazmıyorlar.” Dedim ki: “Hocam, 
sizin çocuğun elinde akıllı telefon var mı?” “Var.” “WhatsApp veya Twitter veya Facebook’ta 
bu çocuk siz bıraksanız, müdahale etmeseniz kaç saat yazar?” “Valla yirmi dört saat de yazar.” 
dedi. Demek ki bu çocuk yirmi dört okuyor ve yazıyor. O zaman senin verdiğin kitapta iş 
yok demek ki. Bir de böyle bakmak lazım. Yani onu ihtiyaç olarak hissettirmemişsin veya o 
ihtiyacı hissedecek zevk-i selimi kazandırmamışsın. O zaman iş dönüp yazara, eğitimciye, 
yayıncıya vesaire geliyor. 

Zikrettiğim sebepledir ki bence meseleyi biraz daha komple düşünmemiz gerekiyor ve buna 
komple çözüm üretmemiz gerekiyor, sadece sloganlarla olmaz. Ama sloganlar yapmayalım 
mı? Yapalım. Mesela biz yaptık. Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) olarak İstanbul’da bir 
kampanya yaptık. Murat Köse ve DEKMEB de burada aynı kampanyayı kendi meslek 
birliklerinde uyguladı. Mesela basılan kitaplarımızın arkasına “Korsana hayır”, “Emeğe saygı” 
gibi birtakım vinyetler hazırladık. O vinyetleri basan yayımcı arkadaşlarımıza reklam ücreti 
veriyoruz, böylece basılmasını, yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Mahmut Bıyıklı 
TYB İstanbul Şube Başkanı

Anadolu’da ya da merkezi şehirlerde kitabın korsan kitap olduğunu 
okurun yüzde kaçı biliyor?

Bir Katılımcı

Adam, yoldan geçen 5 liraya, 10 liraya aldığı kitabı niye kitapçıdan gidip almıyor?

Alpaslan Durmuş 
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 
         Şöyle söyleyeyim: Mahmut Bey’in sorusu şu anlamda haklı. Aslında 

bu kitaba kimlerin emek verdiğini, kimlerin bu işin emeğinin ortak 
paydaşı olduğunu insanlar bilmiyorlar. Mesela inşaat dediğimizde şu 
kadar bileşenden oluşan bir sektörü ifade ediyoruz. Ama yayıncılıkta 
böyle bir bilgi yahut bilinç oluşturamamışız. Biz bu çerçevede 
bir şema hazırladık, her yerde de gösteriyoruz o şemayı. Bunun 
musahhihi, yazarı, dizgicisi, grafik tasarımcısı, mücellidi, hamalı, 
pazarlamacısı, nakliyecisi vs. saydığım zaman 35-40 alt sektör veya 



57

Türkiye Yazarlar Birliği ÇAL IŞTAY I

tedarikçi çıkıyor ortaya. Ama bir korsancının elindeki kitapları aldık değil mi, kaç liralık korsan 
kitabı gitti adamın? Tezgâhta kaç tane kitabı vardı? 120 tane kitabı vardı. Korsanları aldığı 
matbaa adama getirip 120 kitabı bu sefer ücretsiz veriyor. Yani adam kendi tedarikçisini ve 
müşterisini koruyor, dolayısıyla pazar payını koruyor.

Başka bir örnek vereyim. Bir zamanlar, hatırlar mısınız, Türkiye’de ilk defa bir romanla başlayan 
bir furya vardı. İlk baskısı 50 bindi o kitabın. Yayıncı yazarla anlaşarak fiyatı düşürdü. Ondan 
sonra zaten o furya devam etti, çok sayıda kitap “yüksek tiraj ucuz fiyat”la çıktı. O zaman 
şöyle bir şey yaptılar ama yayıncı ve yazar, iki ana aktör. Kitabın fiyatı –geçmişte olduğu için 
rakamı hatırlamıyorum ama– 10 lira olacakken yüzde 35-40 gibi düşük bir rakam koydular. 
Niye? İki sebepten. “Büyük bir şekilde girelim. Böylece piyasada yazarla alakalı bir reklam 
kampanyasıyla filan da beslemiş olacağız. Dolayısıyla çok miktarda satalım.” diyeydi birinci 
amaç. İkinci amaç da korsanı çıkmasın diyeydi. Korsancılar ne yaptılar peki? Kitap piyasada 
3,5 liraydı, adam 1 liraya sattı. Ve o korsancı şunu söylemiş rivayete göre: “Korsanın da bir 
şerefi var kardeşim. Şerefimizi biz koruruz, ucuz yaparız dersek yaparız.” Adam korsanın şerefini 
koruyor! Yani şunu söylemeye çalışıyorum: O da bir sektör. “Black Market” mi demiştiniz 
hocam? Yani kara pazar, karaborsa olarak zaten bunu ekonomide de adı var. Bir sektör ve 
sektör kendisini birtakım reflekslerle koruyor. Bizim de legal ve meşru pazarımızı korumamız 
lazım. 

Burada Mahmut Bey’in sözüne geleceğim. Bizim sektörümüzün büyüklüğünü, kimlerle 
oluştuğunu bilmiyoruz. Üstelik bizim sektörümüzdeki en büyük iki ana oyuncu birbirinin 
refiki gibi değil rakibi gibi davranıyor; yazar ve yayıncı. Fakat örneğin yazarlar şöyle diyorlar: 
“Ya bu yayıncılar var ya…” Bazı yayıncılar da benzer şekilde şöyle diyorlar: “Ya bu yazarlar 
var ya…” Ben de her iki tarafa da diyorum ki: Yazar kardeşim, yayıncı ‘Ben senin kitabını 
basmayacağım, git istediğin yerde bastır. Allah yolunu açık etsin.’ derse iyi mi olur. Çünkü 
senin kitabınla alakalı olarak o biraz önce saydığım tedarik ve satış zincirini kurmuş olan, 
çok sayıda insanı farklı işler için istihdam eden, sektörün tedarik ve satış zincirindeki 
insanların ücretlerini ödeyen, hem de kasasına henüz hiç para girmeden bir yatırım gibi 
değerlendirerek veren yayıncıdır. Bir de bütün bunların üstüne üstlük pazarlama-dağıtım 
ne kadar büyük bir sorundur bir yayıncı olarak Çetin Bey’e sorun. Örneğin bütün her yere 
göndereyim deseniz fazla basmanız gerekir depo şişer, her yere göndermeyeyim deseniz 
esas hedef kitle kimdir, ne değildir, bilmeniz, öngörmeniz gerekir. Biliyorsunuz ki bu falanca 
dükkânda satar ama daha önce adama başka kitap göndermediğiniz için aynı kalemden, 
adam senin kitabını almıyor. Mesela basit bir örnek vereyim size: Secret Garden (Esrarengiz 
Bahçe) diye bir kitap var İngilizce. Türkiye’de yayıncısı benim Esrarengiz Bahçe’nin. Londra 
Kitap Fuarı’ndan telif haklarını aldım, Türkiye’ye geldim. Yetişkinler için boyama kitabı bu. 
Çok ince ince boyadığınız, oya gibi bir şey. Ben bu kitaptan 2015 yılı ocak ayından 2016 
yılı ocak ayına kadar 200 bin tane satmışım. Şimdi burada ben bu kitabı dağıtma başarısını 
neye göre yaptım? Aslında benim bir kitabımı o güne kadar almış almamış kitabevlerine 
sattım. Niye? Çünkü kitapçı da uluslararası pazara bakıyor, uluslararası pazarda box 
office’lerde ne gidiyor? Filanca kitap gidiyor. “Bu kitap orada gittiğine göre bizde de gidecek.” 
deyip alıyor. O kitabı Türkiye’de kim aldıysa burada onunla çalışıyor. Şimdi ben bu türden 
risklere giriyorum yayıncı olarak ve fakat yazarım beni rakibi gibi görmeye kalkıyor. O zaman 
o yazarla çalışılmaz, o yazarla yola çıkılmaz. Ama tersi de doğru. “Ben de her iki tarafa da 
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diyorum ki” demiştim ya az önce. Dolayısıyla yayıncıya da şunu söylemek lazım: “Yazar senin 
refikin. Ondan gelen eserle işini yapıyorsun, onu görüp gözetmen, yol arkadaşı bilmen, eserini 
ulaştırmak için işini iyi yapman lazım.”

Bu bağlamda şunu da söyleyeyim. Uluslararası fuarlara gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 
devleti Allah razı olsun çok güzel bir hizmet yapmış TEDA (Türk Edebiyatını Dışa Açma 
Projesi) diye bir proje hayata geçirmişler. “Türk Edebiyatını Dışa Açma Projesi” ilk iki yıl 
proje diye isimlendirildi, şimdi “program”a dönüştü artık. Yani yurt dışından bir yayıncı bir 
Türk yazarın kitabını alıp çevirmeyi isterse sözleşmesiyle beraber müracaat ediyor Kültür 
Bakanlığı’na, Kültür Bakanlığında bir komisyon marifetiyle bu yayıncının ya tercümesine, 
ya basımına yahut da telif bedelini ödemeye dair bir para yardımı yapılıyor. Böylece bizim 
yazarlarımız çevriliyor. Türkçeden 2 bin civarında kitap çevrilmiş durumda. Yazar değil de 
kitap çevrilmiş durumda çünkü bazı kitaplar birkaç ayrı dile çevrilmiş durumda. 

Mesela TBYM (Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği)’de ilk göreve geldiğim zaman –ki bu sene 
bir buçuk sene dolmak üzere– hep kafamda “Yurt dışına telif satışını şöyle desteklemeliyiz, 
şöyle artıracağız, böyle artıracağız.” gibi bin bir proje vardı. Şu anda yurt dışına telif satma 
noktasında neredeyse hiç heyecanım yok. Satmanın anlamı yok çünkü. Kimi satacaksın, 
kaç tane yazarın var uluslararası arenada at koşturabilecek yazarın. Mesela kurgu (fiction) 
türünde düşünün, şu anda en çok kurgu alım satımı oluyor, edebî eserlerde roman-hikâye 
gibi eserlerin telifleri alınıp satılıyor. Bana kaç tane yazar söyleyebilirsiniz? Bunu küçümsemek 
için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Sadece uluslararası düşünün, evrensel bir mantıkla 
yazan yazarımız ne kadar az diye ifade etmek için söylüyorum. Küresel yahut küyerel (glocal) 
motifleri çok iyi kullanan yazarlarımızın azlığına işaret için söylüyorum. Burada o zaman ne 
yapılması gerekiyor? Çok sayıda ve farklı mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor. Örneğin; 
bir, yazarımızla alakalı onu adam gibi tanıtım dokümanlar hazırlamamız gerekiyor. Diyelim 
ki mesela şöyle on altı sayfalık, bir iki formalık bir doküman hazırlamamız gerekiyor. İki, 
yazarımızdan birtakım kuble kuble eserler seçip bunları oralarda farklı dillere çevrilmiş 
olarak ama özellikle de İngilizceye çevrilmiş olarak hazırlamamız gerekiyor. Çünkü İngilizce 
bir köprü dil (bridge language), ister kabul edin ister etmeyin. Bir iletişim kurma ve kültürel 
alış veriş anlamında, hem teknik hem de pratik bir isimlendirmeyle köprü dil diyorum. 
Dolayısıyla bir diğer yapmamız gereken şey olarak biz birtakım eserlerimizi İngilizceye 
çevirmeliyiz. Üç, farklı birtakım pazarlarda aslında telifimizi satmak, telif hakkımızı satmak 
yerine eserin kendisini satmak, perakende satışı örgütlemek gerekiyor. Çünkü telif hakkını 
sattınız, ne olacak? Yayıncı zaten 1.000 tane basıyor. Örneğin Tanpınar’ı Amerika’da basan 
yayınevi muhtemelen 1.000 tane basmış durumdadır. Tanpınar’ın Huzur’u gibi bir kitabı, 
1.000 tane… Vereceği rakam zaten kapak fiyatından yüzde 10 ise edeceği rakam ancak 1.000 
dolar. Değer mi buna? Değmez. Ne yapmak gerekiyor? Orada da pazarlamanın yolunu açmak 
gerekiyor. Gelecek sene inşallah Katar Fuarına katılacağız, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki iki 
fuara –Sharjah ve Abu Dabi–katılacağız. Orada stantlar alacağız, kitaplarımızın İngilizcelerini 
ve Arapçalarını rafa koyup satacağız. Telifini satmaktan daha makul bir şey. Bu zor bir şey 
değil. Ama bunu yazarıyla refik olarak çalışan yayıncılar yapıyorlar, yapabilirler. Mesela 
geçenlerde Medine’deydim. Jarir Bookstore diye bir kitabevine gittim. Jarir Bookstore bütün 
Körfez ülkelerinde ve Orta Doğu’da meşhur bir kitapevi zinciri, hem kırtasiye hem ofis 
malzemesi hem de kitap var. Jarir Bookstore’da bizim bir yayıncımızın 100’den fazla kitabının 
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İngilizcesi vardı. Aynı yayınevimizin kitaplarının Arapçalarını da Jarir alıp kendisi çevirmeye 
niyet etmiş. Ve böylece yayıncımız o pazara girmiş durumda. Peki, meslektaşımızın bu 
başarısı neyle alakalı? İki şeyle alakalı. Birisi oraya asılması, “Ben bu olaya asılmalıyım, bunu 
başarmalıyım.” diye kafaya koymuş, ekibiyle oraya asılmış. İkincisi de yazarlarıyla oranın 
pazarına hitap edecek şeyi belirleyip o kitabı üretmiş.

Burada son bir sözle bitireceğim. “Pazar… Pazar…” diyoruz. Arkadaşlar, bir taraftan 
ürünümüzü –hani Amerika’yı örnek verdiğimiz için hep öyle söyleyeceğim– mal gibi 
görüyoruz ama bir taraftan da “mal” gibi davranmıyoruz. Çok ulvi bir iş yaptığımızı 
zannediyoruz. Yok, arkadaşlar, ticaret yapıyoruz, “mal” alıp “mal” satıyoruz yani, ben 
yayıncılığı sırf ulvi bir iş olarak yapmıyorum. (Ama sattığım nesne manevi bir boyuta sahip 
bir nesne. Bu yönüyle işime mündemiç bir ulvilik var, ki emekle ve alın teriyle birleştiğine 
göre, insanın helal lokma yemesi için çabalaması anlamına geldiğine göre zaten bütün 
işlerde bir ulvilik de vardır. Kastımı yanlış aktarmamak için bu ara sözü de kaydederek 
cümlemi yineleyeyim:) Ben ticaret yapıyorum. Dolayısıyla bu malı satabilir miyim satamaz 
mıyım diye düşünmeliyim, nasıl satarım diye düşünmeliyim? Yani “Kitaba mal gibi bakın.” 
dediğim zaman bunu diyorum; insanların ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak kitabı üretin. 
Kaliteli yapın, kaliteli üretin diyorum. Hatta “Kendi yarattığınız işi yapın”, yani var olmayan 
yahut keşfedilmemiş türlerde ve içeriklerde kitap üretin diyorum.

Mesela Türkiye’de akademik dergicilik örneğini vereyim. Biraz önce hocam sayı verdi. Benim 
ilk defa gıpta ile baktığım yayınevleridir üç tanesi: Taylor&Francis, Routledge ve Carfax 
Publishing. Ben 2000’de baktığımda bu üç yayınevinin 1.000’den fazla dergisi vardı. Sonradan 
birleşmeler de oldu. Şu anda tahminen 2-3 bin dergisi vardır bu üçlünün. Akademik dergi 
bunların hepsi. Dedim ki: “Bir gün Türkiye’de 100 tane dergi yayınlayacağım.” Şu ana kadar 12 
taneyi buldu. İnsan Hakları Araştırma, Kadın Çalışmaları Dergisi, Şehir Araştırmaları Dergisi, 
Sivil Toplum Dergisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (ki artık Educational 
Sciences: Theory & Practice Practice adıyla ingilizce yayınlanıyor), Değerler Eğitimi 
Dergisi, İçerik Dergisi, İş Ahlakı Dergisi, Addicta Bağımlılık Araştırmaları Dergisi, Sanitas 
Magisterium Halk Sağlığı Eğitimi, Mülteci Araştırmaları Dergisi, Sosyoloji Dergisi. Bunların 
hepsi uluslararası indekslere veya atıf derlemelerine giren dergiler. Bu örneği şunun için 
zikrettim. Kendi sevdiğim işi kendi sevdiğim şekilde yapıyorum. Dolayısıyla size de tavsiyem 
–diğer yayıncı arkadaşları kastediyorum, yazar arkadaşları kastediyorum– ürününüzü bir 
kere kendiniz önemseyin. Önemsediğinizi de ürününüze emek vererek gösterin. Mesela 
bazı yazar arkadaşlar kitap getiriyor, bakıyorum, noktalamasına dikkat etmemiş, kurgusuna 
dikkat etmemiş, en başta söylediği adamın adını sonlarda unutuyor, adamın adını başka 
yazıyor, yukarıda “Muhammet” iken aşağıda “Mehmet” oluyor filan. “Bu yazarla çalışılmaz.” 
demez misiniz yayıncının yerinde olsanız? Kendisini ciddiye almayan, kendi işini ciddiye 
almayan bir yazara ihtiyaç var mı? 

Konuyu çok dağıttım, geri dönelim Türkiyeli yazar ve yayıncıların dışa açılmasını sağlayıcı, 
alt yapı oluşturucu koşullar üzerine konuşmaya… Yazarlarımızı ve eserlerini tanıtıcı 
dokümanlar hazırlamak, yazarımızın eserinden parça parça ve bütün hâlinde çeviriler 
yapmak, dış perakende pazarlarda eserlerimizi satışa sunmak dedik. Ayrıca yabancı yayıncı, 
yazar ve çevirmenlerle ilişki geliştirmeye çalışmak gerektiğini mutlaka not etmemiz 
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gerekiyor. Zira bazı şeyler iletişimle yahut ilişkiyle ilerler. Yani muhatabınızla internetten 
tanışmış olmanız yetmez, beraber oturup kalkmış olmanız, yemek yemiş olmanız gerekir. Bu 
işler de amatör yahut tek bir yayıncının yapabileceği işler değildir. Telif hakları ajanslarımızın 
aktif olması gerekir. Onların aktifliğine destek olmamız gerekir. Ayrıca birtakım meslektaş 
tanışması kaynaşası çalışmaları da bu noktada önemlidir. Bu hususu sağlayacak programları 
da devreye sokmamız lazım.

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Teşekkür ediyoruz. 

Tabii, İstanbul’dan gelen misafirlerimiz, sağ olsunlar, hem de sahadan 
oldukları için biraz detaylıca aktarımda bulundular.

Şimdi bu oturumda daha somut çözüm önerileriyle ilgili bir şeyler 
söylememiz gerekirse ne söyleyebiliriz? Bu sefer sıraya göre 
gitmeyebiliriz. Bu oturumda söz almak isteyen arkadaşlarla devam 
edebiliriz. 

  Buyurun.

Mustafa Orçan
Prof. Dr., 

Ben özellikle e-kitap konusunda ya da dergi konusunda Türkiye’nin 
epey yol alması gerektiğini düşünüyorum. Bence hem ulaşılabilir 
olmasını sağlayacak böyle bir proje hem de korsan yayınlarla ilgili 
mücadelede belki bir alternatif yol olacağını düşünüyorum. Eğer 
yayınevleri bunu yaparsa ki, Türkiye’de de bu konuya en fazla 
duyarlılık gösteren İdefix zannediyorum. Yani yatırım yapmaya 
çalışan birkaç yer var. Şöyle: Onlar bize gelmiyorsa biz onların 
ayağına gidelim, yani okuyucuların ayağına gidelim. Ve okuyucular 

bizim yaşam tarzımıza filan uymuyorsa biz lütfen okuyucu tarzına hitap edelim. Yani bu 
bakımdan da daha fazla elektronikle uğraşan bir kitleyle karşı karşıyayız. Kaldı ki belli bir 
yaşa gelmiş olan insanların da okumadan ziyade daha çok izlediklerini görüyoruz, İnternet 
aracılığıyla izlediklerini görüyoruz. Bu bakımdan da genelde hard copy olarak filan değil de 
onun ötesinde bu anlamda bir şey yapılabilir. 

Bir de bu kütüphaneleri çok daha aktif hâle getirmek lazım. Aktifin ötesinde her mahalleye 
kütüphane kurulabilir mi? Yani her semte kurulursa inşallah her mahalleye de kurulur diye 
düşünüyoruz. O da büyük bir katkı sağlayacaktır. 

Teşekkür ediyorum. 
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Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Mahalle kalmıyor hocam, artık AVM oluyor. Herhâlde AVM’lere 
kurmak gerekir. 

Mustafa Orçan
Prof. Dr.,

Tamam, AVM’lerde kuralım o zaman. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Teşekkür ediyorum Mustafa Hoca’ma. 

Mümkün mertebe diğer arkadaşlarımıza da söz kalsın. Tekrar bir tur 
yapabiliriz böyle hızlı gidebilirsek. 

Abdullah Egeli
Avukat

Korsan Kitapla Mücadele için yirmi senedir mücadele ediliyor ve 
bu mücadelede ciddi bir mesafe alındı. Alpaslan Bey’in de, Murat 
Bey’in de, meslek birliklerimizin de çok katkısı var bu mesafelerde. 
2002, 2004, 2008 ve daha önceki değişiklikleri de sayarsak 6-7 kere 
bu kanunumuz değişti. Şimdi burada “Yeni kanun geliyor, yeni 
kanun geliyor.” diye şey yapıyoruz ve yeni kanundan o kadar çok 
şey bekliyoruz ki, yeni kanun geldiği gün her şey düzelecekmiş 

gibi bir durum ortaya çıkıyor. Sonra da düzelmiyor. Düzelmeyince biz ne yapıyoruz? Hayal 
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kırıklığına uğruyoruz. Sonra “Hadi bir daha bunu değiştirelim”e dönüyoruz. Aslında ben 
kanun değişiklikleriyle ilgili biraz söyledim, kanun değişikliklerine de karşıyım ben ayrıca. 
Yani elimizdeki mevcut kanun bu korsanı engellemeye son derece yeterli, hiçbir değişiklik 
falan yapılmasına da gerek olmayan bir kanun. Şimdi tabii dijital haklar çıktı, dijital korsan 
çıktı.. Bunların önüne geçmek için de yasada yeni değişiklik yapalım dedik. Tabii, 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun yanı sıra burada 5651 sayılı İnternet’te işlenen 
suçlarla ilgili yasa da var, o da burada önemli. En son iki üç gün önce bir arkadaşımla şey 
geldi, “Sizi mahvedeceğiz.” dedi. “Niye?” dedim. “Siz Yandex’le filan görüşmüşsünüz, Yandex 
bilmem kaç bin tane hesabı kapatmış.” dedi. Bu Yandex’in bir grubu var –hocam daha iyi 
bilir herhâlde- orada 50 bin-100 bin kitap paylaşılıyor ve o kendi grubu içerisinde özel. Siz 
buna ulaşamıyorsunuz, dışarıdan müdahale edemiyorsunuz filan. Tabii bunlara müdahale 
edildi. Demin Alpaslan Bey Rusya meselesini söyleyince o aklıma geldi. Yandex de Rus sitesi 
değil mi? Evet. Şimdi müdahale ediliyor. Şimdi burada bir kere öncelikle “Korsanla mücadele 
nasıl olur?” diye başlarsak akşamı bitiremeyiz ama şöyle bir durum var: Her kitabın, kitap 
çeşidinin kendine özgü bir korsanla mücadele biçimi var. Şimdi eğitim kitapları var, Murat 
Bey’in daha çok ilgilendiği alan, bunun mücadele şekli çok ayrı, onların korsan kitabı çok 
pdf’te de bulunmaz, Olgunlar’da da olmaz. Onların korsanı nerede oluyor? Onların korsanı 
okulların içinde oluyor. Akademik kitaplar, üniversite hocalarımızın kitapları, bunlar genelde 
nerede oluyor? Olgunlar Sokak’ta oluyor. Şimdi pdf’e düşmüş durumda. Bunları basanlar 
ayrı, bunları pazarlayanlar ayrı, satanlar ayrı, satış yerleri ayrı. Akademik kitapların içerisinde 
KPSS’ler var, tıp kitapları var, bunları basanlar ayrı ayrı insanlar. Bunlar hep bölünmüşler. 

Yabancı eserlerin, gerek ilköğretime, ortaöğretime yönelik olsun gerek üniversiteye yönelik 
olsun, basan korsancıları ayrıdır, bunları pazarlayanlar ayrıdır. Bunlar da aslında bir organize 
suç örgütü şeklinde çalışırlar. Yani Olgunlar Sokak’taki organize suç örgütünün kurucuları 
ve faillerini, üyelerini sayacak olursak 500’ün üzerinde ciddi bir dağıtım ve pazarlama ağı ve 
basım ağıyla beraber karşımıza çıkar ve ciddi tehdittir bunlar. 

Kültür kitabının da, hepinizin bildiği gibi, korsancısı ayrıdır, onu basan ayrıdır, pazarlama 
yeri ayrıdır, satış yeri ayrıdır. Mesela onlar daha çok yazları yazlıklarda ortaya çıkar, gene işte 
liman kenarlarında, duraklarında falan satılırlar. 

Tabii, tüm bunların üzerine çıkarak korsancıların da aslında iktisadi hayatını bitirecek olan 
dijital korsan çıktı ki, artık bu baskıya hiç gerek kalmadı, internette herkes indirdiği için 
Olgunlar Sokak’a gitmeye ihtiyaç kalmıyor. 

Kaba korsan dediğimiz yani tıpkıbasım dediğimiz kitabın korsanının engellenmesi için uzun 
zamandan beridir Alpaslan Bey, Murat Bey, YAYFED, Yayıncılar Birliği, Eğitim Yayıncıları Birliği, 
meslek birlikleri olarak uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. Burada biz ne yapıyoruz? Bir: Bir 
kere yargılama sırasında ortaya çıkan sorunlar var, arama, el koyma sırasında ortaya çıkan 
sorunlar var, müracaat sırasında ortaya çıkanlar var. Biraz tersten geldim tabii. Şimdi bir 
kere arama kararı almak çok önemli bir başlangıçtır. Arama kararı alamazsınız çünkü genel, 
yaygın bir kanaat var, korsana karşı böyle masumane bir bakış var. Bundan dolayı bazen 
arama kararı alamazsınız. Bazen değil, çoğu zaman alamazsınız. Savcıya gidersin, savcı arama 
kararı istemez. Savcıyı ikna edersin, sulh ceza hâkimi vermez. Sulh ceza hâkimini istersiniz, 
gidinceye kadar kitabı kaçırmış olurlar. Bu kaba korsanlık. Burada biz başından beridir ilk 
etapta polislerin eğitimi, ikinci etapta da yargının eğitimiyle ilgili epey mesafe aldık. Ve buna 



63

Türkiye Yazarlar Birliği ÇAL IŞTAY I

ilişkin olarak diğer fikrî mülkiyet dalları ve ihlalleri, taklit marka, işte patent ihlallerinden 
ayrılan, bizim daha kolay takip edebilmemizi sağlayan şey, sektörün çabasıyla il denetim 
komisyonları oluşturduk. Polislerde güvenlik şubelerinin içerisinde il denetim komisyonları 
oluştu. Bu il denetim komisyonlarına müracaat ediyoruz, bunlar hiçbir arama kararına gerek 
kalmadan, gözle görülen yani arama yapılmayacak yerlerdeki tezgâhları topluyorlar ve 
yılda aşağı yukarı BASYAYBİR ve YAYBİR takip ediyor davaları. DEKMEB’e de artık gelmeye 
başlamıştır büyük bir ihtimalle. Yılda il ve ilçelerle beraber 1.000’e yakın operasyon yapılıyor, 
denetim yapılıyor, sadece Ankara, İstanbul, İzmir değil, Türkiye’nin her tarafında. Bizim 
aslında böyle bir avantajımız da var. Gene her yıl bir veya iki kere de yapıyoruz. 

En sonunda dijital korsanla ilgili mücadele yöntemi de uyar-kaldır sistemi. Uyar-kaldır 
sisteminde İnternet üzerinde herhangi bir eserinizi gördüğünüzde bir ihtar çekiyorsunuz 
onların info’suna ulaşacak şekilde. Eğer onu kaldırmazsa cumhuriyet savcılığına müracaat 
ediyorsunuz, cumhuriyet savcılığı sitenin kapatılmasına kadar varan bir süreç izliyor ve 
genelde zaten kaldırmadıkları için en son site kapanıyor. Böyle bir mücadele yöntemi var. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Diğer arkadaşlara da söz hakkı bırakalım. 

Abdullah Egeli
Avukat

Bırakalım ama ben bunu aktarmak zorundayım. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Tamam, onu da alalım. 
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Abdullah Egeli 
Avukat

Yeni kanun hazırlanması sırasında yayıncılık sektörünü bitirecek bazı 
düzenlemeler oldu. Yazarların da sahip çıkması gerekiyor. Dünyadaki 
uygulamalar, Avrupa Birliği uygulamalarında “Kısmi kopyalama 
lisanslaması” ya da “Kamuya ödünç verme” diye tabir ettiğimiz şeyler 
var. Buralarda adil bir bedel ödeyerek bunu kullanabilirler insanlar. 
Yani biz “İnsanlar hiç kitaba dokunmasınlar, on sayfa kitap lazımsa 
kitabın tamamını alsınlar.” diye diretmiyoruz yani. Kısmi kopyalama 
lisanslamasına inşallah başlayacağız. IFRO’nun üyesiyiz biz de, Basım 

Yayın Birliği, YAYBİR ve diğer arkadaşlar da. Lisanslamayı başlatacağız. Burada bizim en 
büyük partnerimiz üniversiteler olacak. Biz üniversitelerle anlaşma yapacağız ve buradan 
elde edilecek lisans gelirlerini, telif ücretlerini yazarlar ve yayıncılar aralarında kendileri 
bölüşecekler ve dijital lisanslamadan ciddi bir gelir elde edilecek aynı müzikteki gibi. O 
yüzden, meslek birliklerinin böyle bir önemi var, önümüzdeki dönem bunu yapacağız. Fakat 
üniversite çevrelerinde ya da “Bilgi erişimine engel oluyorsunuz.” falan gibi şeylerde ve yeni 
yasa düzenlemesinde kitabın bedava şekilde, hiçbir adil bedel ödenmeksizin ve herhangi bir 
ücret ödenmeksizin fizikî nüshalarının verilebileceğine dair bir madde koydular. Bu da şunu 
getiriyor: Artık üniversite kütüphanesine gittiğiniz zaman kitabı alacaksınız, okuyacaksınız, 
geri getireceksiniz. Bunun herhangi bir sınırı yok. Bu da şu demek: Artık hiç kimse öğrencilere 
kitap satamaz. Bunun sonucu nedir? Bunun sonucu, üniversitelerin etraflarına birçok 
Abdullah Egeli özel kütüphanesi, vb. diye özel kütüphaneler kurup, kitaplar alıp oralarda 
bu kitapları aynı fotokopicilik mantığıyla bedava verecekler. Yazar olmazsa yayıncı olmaz, 
yayıncı olmazsa yazar olmaz.  Bu nedenle, hem yazarların hem yayıncıların yeni kanun 
değişikliklerinde haklarına sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum.

Söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ediyorum.

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Teşekkür ediyoruz, sağ olun. 

Beyazıt Hocam, buyurun.
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Beyazıt Akman
Roman Yazarı

Alpaslan Bey çok güzel üslubuyla güzel şeyler söyledi ama araya acı 
birtakım cümleler de sığdırdı. Burada aslında fazla yazar yokuz değil 
mi? Yani genelde yüzde 90’ı yayınevi, yayınlar olarak değil mi? 

Yok, yayınevi de var, yazar da var. Yani burada tabii farklı kurumlardan 
temsilen gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlarımız ama aynı zamanda 
yazarlar yani. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Yok, yayınevi de var, yazar da var. Yani burada tabiî farklı kurumlardan 
temsilen gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlarımız ama aynı zamanda 
yazarlar yani. 

Beyazıt Akman
Roman Yazarı

Üzerime alındım en azından ben. Yayınevi olarak illa ki istemediğiniz 
yazarın kitabını yayınlamamakta serbestsiniz. Elbette ki bir 
yayınevinin en doğal hakkıdır kendi kriterlerini belirlemek, yazar-
yayınevi diyalogları… Ama hiçbir zaman bir yayınevi lütfetmez. 
Yayınevi yazarın kitabını bastığı zaman lütfederek bir iş yapıyor 
değildir. Yani yayınevinin sarf ettiği emekler kadar yazarın da emeği 
ortadadır. Zannederim bugün burada toplanmamız, korsan kitabı 

tartışmamız yayınevleri kadar yüzde 50-yüzde 50 yazarları da ilgilendiriyor olsa gerek. 

Şimdi söylenen birkaç demeçten aslında ben şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Benim de 
naçizane görüşüm, bu iş biraz dağıtıma geliyor gibi; dağıtım ve devletin desteği. Dağıtım 
ve kitapevleri (kitap satılan mağazalar anlamında) devlet destekleriyle güçlendirileilir, 
çeşitlendirilebilir. Eğer devlet isterse birtakım vergi muafiyetleriyle ve özendirici koşullarla, 
mağaza yeri göstermelerle, AVM’lerden bir şekilde zaruri alan göstermeyle vesaire 
kitapevlerine yeni alternatifler oluşturulabilir. Dağıtım ve kitap satan yerler geliştirilebilirse 
sürüm artar. Sürüm artarsa fiyatlar düşer. Fiyatlar düşerse korsan kitaba teveccüh azalır... 
Yine Amerikan örneğini vereceğim. Amazon kindle’daki kitapları ilk başta bedava satmaya 
başladı. Bedavadan istediğiniz kitaplar vardı. Ondan sonra 99 sent olayını ileri sürdüler. 
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Şimdi elektronik kitapların pek çoğu aynı fiyat. Mesela Dan Brown, John Grisham, David 
Patterson gibi çok satan yazarların eserleri dahi, e-kitapları en fazla yüzde 20-yüzde 30 falan 
gibi indirimlerle söz konusu olabiliyor. Yani burada bir alışkanlık meselesi önemli. Kitapların 
düşük fiyatlarla satımı ise geniş dağıtım ağlarıyla mümkün olabilir.

TEDA konusuna gelince... “Yazarlarımızı çevirelim.” diyoruz, “Asılalım bu işe.” diyoruz fakat 
naif olmayalım. Yurt dışındaki, Amerika’daki ve Avrupa’daki bu piyasa ciddi lobiler tarafından 
yönetilir, öyle her gelen kitabı da başarılı olacak, para kazanacak diye satmaz. Bazı hikâyelerin 
hiçbir zaman dağıtımını yapmazlar, satmazlar. O çok satan romancılarımızın da -belki biraz 
ideolojik olacak ama- neden çok sattıkları da ortadadır. Bunların bazıları proje eseri olmaya 
kadar gidebilir. Hele hele “üç büyükler” dediğimiz İngilizce, Almanca, Fransızca, oralara hiç 
heveslenmeyin. Çünkü bu işlerin köşe başlarını tutan adamlar bellidir. Naçizane on yıl yurt 
dışında yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Ben bilmiyor muydum romanlarımı, kitaplarımı 
İngilizce yazmayı! Benim İngilizcem Türkçemden daha iyi. Bakın, çok basit bir örnek 
vereceğim size. Orhan Pamuk’un Beyaz Kale’si 150 sayfalık bir şey. Bunu oturup yazmak, 
oluşturmak, bu işin dersine çalışmak iki yılınızı alır. Amerika’da benim fırsatım vardı bu işe. 
Ama o zaman da birçok şeyden ödün vermeniz gerekir. Bu da benim yapacağım iş değildi! 
Bu ödünü veren insanların kitaplarını çevirirler daha çok, vermeyenleri de cezalandırırlar. 
Yani bu konunun siyasi, ideolojik yanını görmeden ilerleyebileceğimiz kanısında değilim. 
Elbette kendi değerlerimizden ödün vermeden bu iş başarılabilir, ama bunun için devletin 
uluslarası anlamda kitapların tantımı ve PR’ı konusunda daha ciddi yatırımlara, çevirmen ve 
yayınevleriyle işbirliklerine hazırlıklı olması gerekir. Yoksaki sorun tek başına çeviri yaptırmak 
değildir.

E-kitap konusu Türkiye’de henüz tehlikeli. Gerekli yasalar halledilmeden çok tehlikeli. Hiçbir 
kitabımın elektronik yayın haklarını vermedim, vermeyi de şu aşamada pek düşünmüyorum. 
Eğer çoğalırsa e-kitap, baskılı kitapları da unutun. Bizim her yerde, erişilebilir yerlerde pdf’ler, 
iPad dosyaları vesaire yayılır, önünü de alamazsınız… Bu iş, tamam, Amerika’da oturtturuldu 
ama o adamlardaki bahsettiğimiz hukuk, bunların uygulamaları çok daha öte seviyede. Hele 
Amerika genelinde -kapitalist bir sistemden bahsediyoruz- “entrepreneurship” dediğimiz 
şey, bir hikâyenin orijinalliği, bir fikrin orijinalliği her şeydir ve onu hemen kapital hâline 
getirirsiniz ve bu kopyalandığında, çoğaltıldığında ya da imite edildiğinde bu işin çok ciddi 
cezai yaptırımları vardır. Sistem orjinallik ve bu orjinalliği ödüllendirmek üzerinden yürüyor. 
Fikri mülkiyet hukuku da bu işin temelinde vardır. O tür bir hukuki seviyeye gelmeden biz de 
onlara özenip de e-kitaplar yapalım demek bence biraz öngörüsüzlük. Yani korsan kitapla 
mücadele anlamında gerekli altyapıyı oluşturulmadan yola çıkılırsa tüm sektörü olumsuz 
etkiler.

Teşekkür ederim.
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Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Teşekkür ediyoruz. 

Detaylara çok girmeden, daha somut öneriler, teklifler üzerinden 
olsun.

Buyurun.

Fatih Gökdağ
Bilirkişi

Bazı tekliflerimiz olacak. Beyazıt Bey’in endişeleri ve sıkıntılarının 
bir kısmına katılıyorum. Türkiye’de dağıtım hakikaten bitmiş 
durumdadır. Aslında eskiden dağıtıcı derdik, şimdi toptancı oldular 
bu dağıtıcıların bir kısmı. Bir kitap alıp ulaştırıyor. Eskiden dağıtıcı 
çok kitap alır ve onu servis ederdi. 

Ben Abdullah Bey’den mülhem bir iki şey söylemek istiyorum. 
Abdullah Bey saydı, Alpaslan Bey de söyledi, Türkiye’de korsan 

kitabın bir haritası var aslında; coğrafyası da var, fotoğrafı da var. Devlet buna müdahale 
etmiyor. Ciddi manada etmiyor. Etseydi hiç olmazsa önemli bir kısmı geriye çekilirdi. Çünkü 
bizim bildiğimizi herhâlde polis de biliyor, o çok açık bir şey. Ama bunu sıfıra indirmek 
mümkün değil polisiye tedbirlerle. Bilinen şeyi geriye çekersiniz, olduğu kadar indirirsiniz. 
Bunun tedbiri de açıktır. Kanunlardaki müeyyideler çok fazla aslında. Yani Alpaslan Bey 
söyledi, 5 sene hapis, 5 bin lira para. Para cezası artar ama hapis konusu geriye çekilebilir. Bu 
tedbirler alınabilir. 

Bunun dışında, bu yapılacak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’yla ilgili çok önemli tedbirlerin 
alınması lazım. Bu çok paylaşılmıyor ortada, daha çok kapalı ortamlarda paylaşılıyor. Onun 
açıklanması lazım, herkesin haberdar olmasında fayda var. Çünkü ben en son değişikliklerde, 
1954 basımı fikir haklarındaki iktibas tarifi ile en son iktibas tarifi arasında çok ciddi açmazlar 
görüyorum. Oradaki açık tarif sonradan darala darala bu hâle gelmiş. Şimdiki kanunlarda, 
dosyalarda, mahkemelerde o kadar sıkıntı çekiliyor ki bu iktibas konusunda, tarifi oldukça 
daraltılmış. Bunların genişletilmesi lazım. Özellikle dijital ortamdaki imkânların, ona bağlı 
tedbirlerin çok daha açık bir şekilde bu kanunda yer alması lazım. Bunları göz ardı etmemek 
gerekiyor. 

Önemli olan bir husus da, bu önümüzdeki yapılan işlerin birinde de -Alpaslan Bey’in 
bahsettiği- yurt dışında bizim anlaşma yapmadığımız Rusya gibi, İran gibi Doğu ülkeleriyle 
yapacağımız tercüme kitapların Türkiye’de basım imkânının da açıklığa kavuşturulması 
lazım. Yani bir yönetmelikle bu gayet kolay halledilebilir. Biz de basacağımız zaman bu 
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bandrol ve diğer tedbirleri bir şekilde yumuşatabiliriz. Çünkü bu imkân bize de sağlanmış 
yani biz de İran’dan, Rusya’dan rahatlıkla kitap tercüme edip basabiliriz. Bu bize açık bir şey, 
biz bunu geride tutuyoruz. Bunun da tedbirini almamız lazım. 

Abdullah Egeli
Avukat

Ağabey, bir saniyeni alacağım. Orada önemli de bir durum var. 1995 
yılında kaldırılan bir kanun var. Eskiden yurt dışında yayınlanmış ve 
on yıl boyunca Türkiye’de herhangi bir şekilde tercümesi yapılmamış 
eserleri biz Türkiye’de serbestçe tercüme edip yayabiliyorduk. Telif 
hakkı ödemiyorduk. Ama 1995 yılında yapılan değişiklikle artık 
Bern Sözleşmesi’ne uygun hâle geldi çünkü çekince koymuştuk. 
Şimdi onu da basamıyoruz. Yani İran’da veya başka ülkede bizim 
eserlerimizi koruyup korumamalarının hiçbir önemi yok. Bizim hukuk 

sistemimize göre hiçbir kimsenin kitabını Türkiye’de hiçbir şekilde izinsiz basamazsınız.

Bir konudan da bahsetmek istiyorum. Bizim yayıncı olarak çok sıkıntı çektiğimiz bir şey, 
bu telif haklarında da olabilir. Vasisi olmayan bazı kitapların, baskıların sahibine, varisine 
ulaşma sıkıntısı yaşanıyor. Bunu Kültür Bakanlığıyla zaman zaman paylaştık. Öyle sıkıntılar 
oluyor ki, vasisine ulaşamıyorsunuz, mirasçısına ulaşamıyorsunuz. Bunun kanuni tedbiri 
veya yönetmelik tedbiri olabilir. Yani bir banka hesabı açılır, benzer bir rakam oraya 
yatırılarak daha sonra bu eserlerin basma imkânı olur. Çünkü çok kayıp oluyor; antoloji 
yapamıyorsunuz, birtakım hazırlıklarda sıkıntı çekiliyor. Bunun da yeni kanunda muhakkak 
bir şekilde gelmesinde fayda var. 

Bir de kitap dağıtımı ve şeyinde belediyelere bazı imkânlar tanımış devlet. Bunu müzikle, 
sanatçılarla kullanıyorlar. Oysa yayınevlerinden kitap alma imkânları olması mümkün, bunu 
sağlayabilirler. Kültür Bakanlığı bazı kitapları yayınevlerine sipariş edebilir, baskısını sağlar, 
belli bir miktar alır, maliyeti kurtarır, diğerini yayınevine bırakır. Bunlar önemli faaliyetler 
olarak kullanılabilir. 

Benim söyleyebileceklerim bu kadar.

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Çok teşekkür ediyoruz. Somut öneriler güzel. 

Hüseyin Tutar Hocam, buyurun.
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Hüseyin Tutar
Doç. Dr.

Aslında birçok öneriyi arkadaşlar dile getirdiler, çok fazla bir şey 
kalmadı ama benim ısrarla söylemek istediğim; birincisi, güçlü bir 
hukuksal altyapının oluşturulması gerekir, yurt dışı örneklerinin 
Mustafa Hoca’mın belirttiği gibi tedris edilmesi gerekir. Fakat bunu 
meslek birliklerinin kendi aralarında örgütlenerek yapmaları gerekir. 
Çünkü oradaki bürokratların çok derin bir yaşanmışlıkla bunu ele 
alabileceklerini düşünmüyorum. Yani oradaki yapıyı bildiğim için 
sizlerin tecrübelerinden çok daha fazla yüksek bir tecrübeyle bunu 

ele alıp hakikaten bir mesele hâline getireceklerini ben düşünmüyorum. Onun için, meslek 
birliklerinin bu işin bütün her aşamasında rol almaları, öncü olmaları daha zorlayıcı bir yapı 
oluşturur diye düşünüyorum. 

Bir başka husus ise, hangi kitaplar korsan? Türkiye örneğini elde aldığımız zaman hangi 
kitapların korsanlığından bahsediyoruz? Yani bilimsel kitaplarda çok fazla korsan var mı 
hakikaten, bilmiyorum. 

Hüseyin Nazlı Aydın 
Yayıncı

Akademik yayınlarda yok. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

Ve “İlahiyat yayınlarında, dinî yayınlarda yok.” dediniz. 
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Hüseyin Nazlı Aydın 
Yayıncı

Yok. 

Bir Katılımcı

Fotokopi olarak var üniversitelerde. 

Hüseyin Nazlı Aydın 
Yayıncı

Ders kitabı olanlar da bazen olabiliyor. 

Bir Katılımcı

Üniversite kampüsünde akademik yayınlarda olağanüstü fotokopi yapılıyor. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Tabii, şöyle de bir şey var. Siz genelde belki peşine düşmediğiniz için 
korsanının yapılmadığını düşünüyorsunuz ama bu sadece bir baskı 
olarak değil, onun çoğaltılması da…
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Bir Katılımcı

Tabii, fotokopiyi hiç düşünmüyoruz aslında. Belki öbüründen daha fazladır o. 

Hüseyin Tutar
Doç. Dr. 

Bu özellikle roman tarzı vesair kitaplar, bunlar her zaman böyle 
kaynak niteliğinde olmadığından dolayı bir seferlik okunduğu 
zaman tüketilen cinsten kitaplar. Bunları bir sefer okuyan bir insan 
çok rahat bir biçimde bunu piyasaya tekrar çıkarabiliyor. Yani ben 
bunu aldım okudum, yeni bir kitap, bu sefer aldığımın yarısından bile 
daha düşük bir fiyata rahat bir biçimde bunu çıkarıp satabiliyorum 
online olarak. Peki, Türkiye’de böyle bir imkân var mı? Bunlar 
olmadığı için ister istemez, eğer böyle bir imkân olmuş olsaydı kitap 

ikinci el, üçüncü el, dördüncü el derken gittikçe ucuzlayacak ve dolayısıyla bu aslında bir 
bakıma korsanla aynı fiyat hâline gelecek. Bizim henüz o aşamaya ulaştığımızı sanmıyorum. 
Yani Amazon sitesini incelediğimiz zaman kiralama, ikinci el, ikinci elin çok varyantları 
var, son derece düşük fiyatlar. Birinci el de, sıfır da satabiliyorsunuz. Şimdi bu imkânların 
hepsi insanlara sunulmadan… Yani özetle, bir şeyin altyapısına özellikle odaklanmadan… 
Yasaklayalım! Yasaklayalım ama peki bu insanlar bu ihtiyaçlarını nereden karşılayacaklar? 
Bu ihtiyaçlar olduğu sürece kesinlikle bununla baş etmek hiç mümkün değil. Ama bence 
bunların üzerinde de odaklanılması lazım. 

İkinci bir husus olarak, Kültür Bakanlığı her bir kente büyük bir kütüphane yapma sözü verdi. 
Bu önemli olmakla birlikte herkesi, bütün bir kent sakinlerini tek bir merkezde toplamak çok 
ciddi anlamda bir sıkıntı, özellikle çok büyük şehirlerde. Bunun için farklı, butik tarzında -çok 
çok büyük kütüphaneler filan bir yerde olsun ama- böyle küçük kütüphanelerin insanların 
ihtiyacını karşılayacak düzeyde belli merkezlerde olması çok önemli ve bunun için bence 
Bakanlığa da öneriler götürmek bu ihtiyacın hemen karşılanması noktasında çok önem arz 
eder diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Şimdi şu var: Tabii, burada az önce ifade edildi, sanırım Fatih Ağabey 
de söyledi, belediyelerin bu yayınları alıp dağıtma gibi faaliyetleri var. 
Belki biraz bizim meslek kuruluşlarının belediyelerde bir farkındalık 
oluşturması gerekiyor. Yani belediyeciliğin sadece altyapı hizmeti, 
sadece yapı işi değil, bu kültür faaliyetlerine de ağırlık vermesi 
gerekiyor. İşte kütüphane. Tabii, bu faaliyeti yapan yani kültür 
faaliyeti yapan, eserleri basan belediyelerimiz var sağ olsunlar. Bu 
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kütüphane konusunda semtlere butik kütüphaneler kurmayı filan biraz sanki biz hep Kültür 
Bakanlığı, Milli Eğitim üzerinden konuşuyoruz ama belki İçişleri Bakanlığı boyutu da biraz 
daha olabilir. Yani merkezî hükûmetlerin ya da diğer siyasi partilerin de bu konularda bir 
duyarlılık sahibi olması, bir farkındalık oluşturması da gerekiyor kendi belediyelerine de bu 
tür yükümlülükler vermesi önemlidir diye düşünüyorum. 

Cevat Hocam, buyurun.

Cevat Özyurt
Prof. Dr.

Kültür Bakanlığı kütüphanelerinin bürokratik yapısı kitapların 
hızlı bir şekilde raflara çıkmasını önlüyor. Bir de bu okunan 
kitapların nüshalarını artırma gibi bir şey bazen gerçekleşmiyor. 
Ve gerçekten belki üniversite kütüphanelerinde okuyucular kitap 
talep edebiliyorlar ama halk kütüphanelerinde okuyucuların kitap 
talep edeceği bir sistem yok. Çünkü bildiğim kadarıyla, bu kitaplar 
merkezden alınıyor ve oradan dağıtılıyor. Yani bu da okuyucunun 
talep ettiği bir kitabın karşılanmasının altı aydan daha uzun süre 

alması gibi bir durumu ortaya çıkarıyor. Bu yapılar değişebilir. Nedir buralardaki zorluklar? 
Bunlar belki Bakanlık bürokratlarıyla konuşularak değiştirilebilir. 

Yerel yönetimlerle diyaloğa geçilerek özellikle büyükşehir belediyelerinden başlayarak semt 
kütüphaneleri vurgusu yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarınca yine farkındalık 
oluşturulması açısından ve üniversitelerde öğrencilerin korsana karşı duyarlı kılınmaları 
açısından birtakım seminerler veya eğitim programları veya afişlemelerle bilinçlenme 
sağlanabilir.

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Teşekkür ediyoruz. 

Mehmet Ağabey, buyurun.
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Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı 

Birbirimizi epeyce dinledik ve elbette ki yorulduk. Bu yorgunluğun 
üzerine ben çok genel şeyler söylemek istiyorum. Bir kere Beyazıt’ın 
söylediği önemli. İşin esası müellif. Yani ilk fikri ortaya atan, zihin 
emeğini harcayan ve eseri ortaya koyan o. Yani her şey onun üzerine 
bina ediliyor. Fakat biz hep biliyoruz ki baştan beri yazar yayıncı için 
çok önemli değildir. Yani asıl emeği sarf eden yazar, kitabı sunuma 
hazırlayan yayıncı. Yayıncılar mümkün olsa telif vermeden kitabı 
yayınlamak isterler. Böyle bir anlayış vardır ve böyle anlayıştaki 

yayıncılarla herhâlde hepimiz karşılaştık. 

Şimdi şöyle bir şey düşünmemiz lâzım. Bir: Burada mevzuat mı oluşturmalıyız, siyaset mi 
oluşturmalıyız? Ben derim ki siyaset oluşturmalıyız. Siyaset oluşturmadığımız için mevzuat 
değiştirip duruyoruz ya! İki yılda bir, üç yılda bir, kaç yılda bir değişiyor hocam? 

Abdullah Egeli
Avukat 

Her dört senede bir…

Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı 

Dört senede bir mevzuat değiştiriyoruz, işte yeni cümleler ekliyoruz, 
bazı cümleleri atıyoruz, kapsamını genişletiyoruz veya daraltıyoruz 
ama bir siyaset üretemiyoruz. Siyaset nedir? Bir kere bu iş okuyucuda 
başlar. Yani bir kere okuyucuyu bir türlü artıramıyoruz. Sahici bir 
okuyucu artırma projesi üretemedik. İşte böyle sağda solda gösteriş 
mahiyetinde şeyler yapılıyor ve Türkiye’de okuyucu sayısı asla 
artmıyor. 

İkincisi: Kitabevlerinin sayısı gittikçe düşüyor. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul dışında 
sadece kitap satan 50 tane kitabevi varmış; yani kırtasiye, oyuncak, zart zurt,  diğer şeyler 
olmaksızın kitap satan. 

Üçüncüsü: Tabii ki üçüncü sırada yayınevleri geliyor. Burada da dağıtım problemi var. Yani 
yayıncı iyi niyetlerle birçok kitap yayınlıyor -Türkiye’de zannediyorum yılda 50 bin ve hatta 
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daha fazla kitap yayınlanıyor- bunların birçoğu sanki çöle akan su gibi kaybolup gidiyor. Kim 
ne yayınladı, bunların kalitelisi nedir, alanlara göre, ne gibi kitaplar çıktı, bunları hiç kimse 
bilmiyor, bilme konusunda da herhangi bir kurumlaşma yok. Sizin Telif derginiz inşallah 
böyle bir fayda sağlar, yani bunlara dikkat çeken bir dergi olur inşallah.

Burada önemli olan, kitap okumayı güçlendirmek, kitabevlerini güçlendirmek, kütüphane 
sayısını artırmak. Önce kitabevlerini güçlendirmek. Sadece kitap satan veya esas olarak 
kitapçı olan Anadolu’daki, taşradaki kuruluşları teşvik etmek lazım. Mesela belediye icap 
ederse bunlara bedava yer versin. Hep kültür sokakları oluşturuluyor şimdi. Malatya’ya 
gittim, kültür sokağı yapılmış, kitabevi var mıydı orada, ben göremedim. 

Mahmut Bıyıklı
TYB İstanbul Şube Başkanı

Var var. 

Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı

Tabii, bir kitabeviyle çarşı olmaz. Birden fazla kitabevi olması lazım. 
Bu kitabevlerinde, herkes zevkine göre veya anlayışına göre kitap 
satar ve kitabevlerinin bulunduğu bir çarşıya gitme ihtiyacı oluşur. 
Kitabevi olmayınca kitabevine gitme, kitabevi kültürü, bütün bunlar 
öldü; yani kitabın tek tek böyle sayfalarını karıştırmak, içinden iyi 
nüshasını seçmek, cildine bakmak, bilmen ne filan. Ve belediyeler 
bunu yaptıkları zaman hiçbir kayba uğramazlar, kazanç içinde olurlar 

kültürel anlamda. O kültür sokağını ayakta tutacak olan zaten bunlardır. 

Nihayet; kütüphane meselesi. Bizim 1930 tarihli Belediyeler Kanunu’nun 30’uncu 
maddesinde belediyelerin ilk vazifesi kütüphane kurmak. Ama kütüphane kurmak diye bir 
şeyi hiçbir belediyemiz bugüne kadar yapmış değil, belki istisnalar vardır. Şimdi Ankara gibi 
başkent olan bir şehirde belediyenin ilaç için kütüphanesi yok. Ya Millî Kütüphane diye bir 
kütüphane var, her başı sıkışan oraya gidiyor; ders çalışan oraya gidiyor, araştırma yapan 
oraya gidiyor. Millî Kütüphane böyle bir yükü taşımaz. Bakın, Moskova’da da böyle, Tahran’da 
da böyle, Paris’te de böyle, Viyana’da da böyle semt kütüphaneleri var. Semt kütüphaneleri 
kullanışlı, çok sayıda. Belediyeler bunları açmakla, ayakta tutmakla övünüyorlar. Bizde 
hiçbir belediye böyle bir iş yapmadı bugüne kadar. İşte Mahmut’un örnek verdiği iki semt 
kütüphanesi herhâlde vakıf.
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Mahmut Bıyıklı
TYB İstanbul Şube Başkanı 

Biri vakıf, biri de belediye…

Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı

Aferin. Yani belediye güzel bir şey yapmış. 

Bir Katılımcı

Keçiören Belediyesi açmış, burada da… 

Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı

Cemil Meriç Kütüphanesi, biliyorum. Bir tek o var zaten, bir de 
Pursaklar’ın var galiba. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Evet, Pursaklar her ne kadar küçük bir ilçemiz olsa da orada önem 
veriliyor. Hatta o biraz daha ihtisas kütüphanesi, şehir kitaplığı 
tarzında. 
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Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı

Evet. Yani bunlar olursa, belediyeler gerçek anlamda kütüphaneler 
açarsa… 10 bin kitaptan aşağı kitapla da olmaz böyle bir kütüphane. 
O zaman sektöre bir canlılık gelir. Belediye alırken de bunun 
korsanına bakar, hakiki kitabına bakar ve yasal olan üzerinden iş 
yapar ve yayıncıyı da teşvik etmiş olur. Yayıncı bilir ki, “Ben adamakıllı 
kitap yayınladığım zaman bunu belediye de alıyor, Kültür Bakanlığı 
da alıyor.” Kültür Bakanlığının aldığı kitap bana göre devede kulak. 

Kültür Bakanlığı ciddi bir kitap alıcısı sayılmaz. Bilmiyorum yayıncılar ne diyorlar bu işe?

Bir Katılımcı

Aynen öyle ağabey.

Bir Katılımcı

Bandrolden gelen paranın gelirini direkt kitaba aktarsa 10 katı olur. 

Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı

Tabii, 10 katı olur. 

Bir Katılımcı

Dünya genelinde bir kitaptan 200 tane, 300 tane alıyor. 

Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı

Her kitap değil o, kim bilir kaç tanesinden alıyor?
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Bir Katılımcı

Yani yayınevlerine göre.

Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı

Sayılı kitap alıyor ve onu da sayıyla alıyor. Şimdi bütün zincirler 
birbirine denk çalışırsa o zaman problem büyük ölçüde çözülür, 
mevzuat da işe yarar. Şimdi mevzuat yapıyorsun işe yaramıyor, 
işletemiyorsun mevzuatı. Neden işletemiyorsun? Çünkü bir de 
hakkaniyet, adalet duygusu var. Ondan sonra yüksek fiyatlı kitaplar 
var. Yani “Kitap fiyatları ucuz.” diyoruz ama yüksek fiyatlı kitaplar da 
var, onu da akıldan çıkarmayalım, bayağı pahalı kitaplar da çıkıyor, 

vatandaşın alamayacağı kitaplar da çıkıyor. Dolayısıyla, bunlar makul çerçevelere oturtulur, 
zincir iyi işlerse sektörde böyle problemler azalır diye düşünüyorum. Ama tabii ki mevzuat, 
hukuk, adalet de ihmal edilmemeli.  

Siyaseti bence ön plana almalıyız, siyasetçileri zorlamalıyız. Kültüre ilgi göstermeyen, millî 
eğitime gereken alâkayı göstermeyen siyasetçileri, belediyeleri kültürel alana yöneltmeyen 
siyasetçileri zorlamalıyız. Sadece iktidar partisini kastetmiyorum, bütün partilere bu 
konuda baskı yapmalıyız. “Kardeşim, bu kültür işi böyle olmalı. Burada bütün partiler ittifak 
etmeli. Herkes kitabın, okumanın, bu zincirin -işte kütüphaneydi, şuydu buydu- değerini  
bilmeli.” diye bir atmosfer oluşturmalıyız. Bunun için de korsan meselesinin daha kolay 
çözülebileceğini -sadece bununla çözüleceğini söylemiyorum- düşünüyorum. 

Bu saatte epeyce uzun oldu, hepinizden özür dilerim. Teşekkür ediyorum.

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Teşekkür ediyoruz. Şimdi de Murat Bey’e söz verelim.

Tabii, bizim aradan sonra bir rapor hâlinde 10 maddelik bir sonuç 
çıkaralım diye bir düşüncemiz vardı. İnşallah bir rapor hazırlarız, 
Murat Bey’le bunu bir konuşuruz. 

Buyurun Murat Bey.
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Murat Köse
DEKMEB Başkanı

Yaklaşık dört saati aşıyoruz, burada hep beraber masa başında 
oturduk düşüncelerimizi paylaşıyoruz. 

Burada konuşulan o kadar çok şey oldu ki, ben çok faydalandım 
açıkçası. Tabii, bizim amacımız, özellikle yazar ve yayıncı taraflarla 
beraber bir masa başında bu konuları tartışmak, konuşmak, fikir 
üretmek üzere bir araya geldik. Yani zaman zaman belki de bu 
yazar ağırlığı, yayıncı ağırlığı oldu ama teşbihte hata olmaz derler 

–hata yapmamak lazım anlamında herhâlde söyleniyor ama- bu yumurta-tavuk meselesi 
gibi biraz. Benzetme, alanımızla ilgili değil ama bu kadar ilgili birbiriyle. Yani şimdi işin 
ticaret bölümünü, yazmaya odaklanmış, fikre odaklanmış, o sanata odaklanmış birisinin 
anlayabilmesinin imkânı yok. Onu yayıncılar bilir, o tarafı orası bilir. Ama bir taraftan da 
yayıncı ticaretle uğraşırken, hani o işin ticari kısmıyla, piyasayla, pek çok alanla ilgilenirken 
bir fikir üretmenin de ayrı bir değeri vardır yani ikisi de ayrı ayrı çok değerlidir. Aslında bu 
masa etrafında hep beraber oturmamızın, bunları konuşmamızın böyle güzel bir tarafı da 
oldu diye düşünüyorum ben. 

2013 yılında biz DEKMEB’i kurduk. “Ders ve Kültür Kitapları” diye başladık, ismini onun 
üzerine kurduk, şimdi 142 üyemiz var. Şimdi şöyle oldu: Biz İstanbul’da aslında Türkiye 
Basım Yayın Meslek Birliğinde beraberdik arkadaşlarımızla. Dedik ki: “Ankara’da da böyle 
bir birlik kuralım.” Ve çalışmaya başladığımızda gördük ki yıllardır Ankara’da olan insanlar 
birbirleriyle oturup konuşmamış. Yani İstanbul belki bu işin çok daha merkezi. Biz meslek 
birliğinde onlarca insanı, 100’ün üstünde yayınevini -Türkiye çapında aslında aynı zamanda 
ama Ankara merkezli- bir araya getirdik, fikir ürettik, çalışmalar yaptık, sonuçlar aldık. İşin 
devlet tarafı konuşuldu. Tabii ki sonuçta belirleyici devlettir ama devleti de etkileyen sivil 
toplum kuruluşlarıdır. Ve biz mesafe aldık, bu mesafeleri de somut olarak gördük. Biz ne 
kadar bir araya gelebilirsek, ne kadar fikir üretebilirsek, onları projeye dönüştürebilirsek bu 
kadar da güçlü oluruz. Zaten devlet niye vardır yani? Eğer devlet kendi kendine çalışan bir 
mekanizmaysa “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”a da ters bir anlayış zaten. Ama siyasilerde 
de, bürokraside de bu anlayış var maalesef. Hemen onlar kendi refleksleriyle davranıyorlar. 
Bize de düşen, bu millete, bu topraklardaki insanların görüşlerine uygun, düşüncelerine 
uygun devleti düzenlemektir. İşte biraz önce “Siyaset öne çıksın.” denildi, tabiî çok önemli, 
gerçekten çok önemli. Ama işte siyasi dil, siyaset başka bir iş tabii. Hani siyasi dili etkilemek, 
karar vericileri etkileyecek mekanizmalar oluşturmak ve buralardan hareketle çeşitli sonuçlar 
çıkarmak…
Ben başlı başına bu iki oturumun ve bu çalıştayın önemli başlangıçlardan bir tanesi olduğunu 
görüyorum. İnşallah devam edecek çalışmalarımız. Verimli, güzel sonuçlara da ulaşacağımızı 
düşünüyorum. 
Burada aldığım notlar var aslında. Şöyle yapmayalım isterseniz. Ben de konuşunca bu sefer 
konuşulanların üzerinden cevap vermiş gibi olacağız. Mesela Abdullah Bey özellikle ders 
kitaplarıyla ilgili bizi biraz eleştirdi. Bizim ders kitapları alanında, korsan konusunda ne kadar 
sıkıntı olduğuna dikkat çekmek için söyledi aslında. 



79

Türkiye Yazarlar Birliği ÇAL IŞTAY I

Abdullah Egeli
Avukat

Yok, eleştiri değildi. 

Murat Köse
DEKMEB Başkanı

Tabii, tabii. Cümleyi öyle kullandığınız için söyledim. Şimdi Milli 
Eğitimdeki arkadaşımız da burada “Hani nerede korsan var?” dedi. 
Bütün okullarda var, istisnası yok ki zaten bunun. Özellikle yardımcı 
kitap yayıncılığında fotokopi olmayan resmî okul var mıdır mesela? 
Yok, asla yok. Fotokopi olmayan üniversite var mıdır mesela? Yok. 
Dolayısıyla, bu konu o kadar çok yaygın bir konu. İşin dijital tarafı 
zaten ayrı bir âlem, onun için farklı bir çalışma yapmak lazım. Ama 
şu var: Biz problemleri görüyoruz, farkındayız, bir kere birbirimizi 

fark ediyoruz ve bu işlerde daha organize, daha sistemli çalışma yapmak gerektiğini 
burada görüyoruz. Aynı alanda beraber çalışan insanlar olarak birbirimizi destekleyerek bu 
konularda yol alacağız. Bize düşen bu. 

Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bu 
konuşmaları, buradaki çalışmayı yazılı hâle de dönüştüreceğiz. Basın bildirisi haricinde 
bundan bir kitap da yayınlayacağız ve sonuçta “Söz uçar yazı kalır.” İnşallah bu çalışmalar 
hayırlı bir sürecin başlangıcı olur diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Alpaslan Bey birkaç söz etmek istiyor.
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Alparslan Durmuş

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 

Ben iki hususta tashih ve tasrihte bulunmak istiyorum. Birisi şu: 
“Yazarın eserini yayınlayan yayıncı lütufta bulunmuştur, lütufta 
bulunur.” anlamına gelecek bir şey söylemedim. Beyazıt Hocamın 
sözlerinden böyle bir anlam oluşmuş olabileceğini görüyorum. 
Eğer öyle anlaşıldıysa düzelteyim. Ben şunu söylemeye çalıştım: 
“Yayıncı ile yazar refiktirler, rakip değil. Beraber yürümelidirler. Beraber 
yürümeyecek yazarla ben yürümem, onun eserini yayınlamam. Beraber 
yürümeyecek bir yayıncıyla da yazar yürümemelidir.” Bu kastım eğer 

“lütuf” olarak anlaşıldıysa özür dilerim.

İkinci olarak da, “İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca üç dilde herhangi bir Türk 
eserinin, belli birtakım ideolojik kriterleri taşımayanları, burada daha açık konuşmak gerekirse 
Batılı değerler açısından belli birtakım kriterleri taşımayan eserlerin yayınlanma ihtimali yok.” 
dedi Beyazıt Hocam. Ki ben de katılıyorum, aynı kanaatteyim. Nitekim biz yurt dışındaki 
fuarlara gittiğimiz zaman, özellikle Batı Avrupa ve Amerika’ya doğru gittiğiniz bütün 
fuarlarda sadece telif alırsınız, telif satamazsınız neredeyse. Ben biraz önce “Kitaplarımızın 
İngilizce çevirilerini yapalım, perakendede satalım.” derken bunu biraz da Batılı ülkeleri 
değil de öncelikle diğer ülkeleri -özellikle de Afrika, Doğu Avrupa ve Asya’yı- göz önünde 
bulundurarak söyledim. Nitekim biz bu sene TBYM ve DEKMEB ortaklığıyla Afro-Avrasya 
Uluslararası Yayıncılık Forumu ve Fuarı diye bir çalışma yaptık CNR kitap fuarı kapsamında. 
Orada bu iddiamızı da ispatladık aslında. Afrika, Avrupa, Asyalı yayıncılara 175 Türkçe eserin 
telif haklarını sattık. Bu 175 eser dediğim şeyi şöyle algılamanızı rica ediyorum kıyaslamak 
açısından. TEDA başladığı günden bugüne yaklaşık 2 bin eser telif hakkı satışını desteklemiş 
durumda. Yıllık ortalaması 200 tane demektir bu. Biz üç günlük bir meslektaşlar arası 
tanışma programı (fellowship program) kapsamında 175 tane kitabın telif hakkını sattık. 
Ama burada satarken bizim muhataplarımıza anlattığımız dil çoğunlukla İngilizceydi. 
Yani ben burada “İngilizce yayınlansın, İngilizce yayınlayalım, İngilizce satalım.” vb. ifadeleri 
kullanırken “İngiliz dünyasında, Amerikan dünyasında satarız, oraya asılalım, orada iş yaparız.” 
anlamında demedim. Ha yapamaz mıyız? Yaparız. Belli bir zaman sonra yapılır, belli birtakım 
yayınevleriyle yapılır; illa ki ana akım yayınevleriyle değil, daha butik çalışanlarla yapılabilir. 
Ama sonuçta söylediğim şey şu değil: “Biz İngilizceye çevirelim ve İngilizcede bunu acayip bir 
şekilde satarız.” demedim zaten. Dediğim şey, İngilizcenin bir köprü dil olduğuna vurgu ve 
biz buradan Afrika, Avrupa, Asyalı pazara iyi açılabiliriz. Buna işaret ettim. Bu iki düzeltmeyi 
yapayım. Teşekkür ederim.
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Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Buyurun. 

Alparslan Durmuş
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı 

Sanırım bizde e-kitap değil de basılı korsan kitaba ilgimizi 
kolaylaştıran bir unsur var, o da ders kitaplarımız. Korsan kitaplar ile 
Millî Eğitimde okutulan ders kitaplarını karşılaştırırsanız kalitesinin 
birbirine çok benzediğini görebilirsiniz. Yani belki ders kitaplarının 
kalitesini arttırarak –“kaliteli okur-kaliteli kitap” sloganı da güzel bir 
slogan olabilir bu noktada– bu geçişi zorlaştıracak bir adım atılmış 
olabilir. Ders kitapları geçişi kolaylaştıracak bir görünüme sahip gibi. 
Fakat bu konunun hiçbir yerde tartışıldığını da görmedim, giderek 

daha kalitesiz hâle geliyor ders kitaplarımız maalesef.

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., TYB Genel Başkanı

Teşekkür ediyoruz. 

Tabii, DEKMEB öncülüğünde böyle bir faaliyet başladı, korsan 
kitapla mücadele fikir yarışması idi. Ardından Türkiye Yazarlar Birliği 
olarak biz de buna destek verdik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yine 
destek verdi. Çalıştayı da aslında Türkiye Yazarlar Birliği olarak, biz 
de proje ortağı olarak bu şekilde oluşturmaya çalıştık. Öyle tahmin 
ediyorum, bundan sonra bu farkındalığı artırma adına olayı -bizim 
de Türkiye Yazarlar Birliği olarak- sadece yazar perspektifinden 

değil, aslında Alpaslan Bey’in son dediği yayınevi ve yazar refikliği bağlamında sürdürmek 
lazım. Tabii burada asıl yük de -Mehmet Ağabey’in de son söylediği- işte okuyucu kitlesini 
artırmak, kitabevi kültürünü yeniden oluşturmak, belediyeleri bu tür kültürel faaliyetlere 
zorlamak, siyaseti biraz zorlamak… Yine burada aslında meslek kuruluşlarına iş düşüyor, 
yine bize düşüyor. Biz de belki bundan sonraki süreçlerde sadece Genel Merkez olarak 
değil, belki şubelerimizden yerelde bu tür zorlayıcı faaliyetlere girişmelerini isteyeceğiz. 
Yani şubelerimizin yerel yönetimlerle, belediyelerle aslında bu tür kültürel faaliyetleri 
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yapma noktasında, okuyucu sayısını artırmada, kitabevi açılmasında ya da belediyelere 
bu tür ödevlerin de düştüğünü hatırlatmaları bağlamında aslında hatırlatmalarda belki 
bulunacağız. Biz de onları teşvik edeceğiz, motive edeceğiz. 

Aslında bu konuya hep beraber sarılmak lazım. Yani olayın hukuki boyutları, yaptırımları bir 
başka iş, o yasal bir şey. Ama bu kültürü geliştirmek, bu zihni oluşturmak çok önemli. Tabii, 
sorunlar mutlaka olacak, problemler olacak. Ancak, bizim ne yaptığımız çok önemli, bizim 
nerede durduğumuz çok önemli; olayı belki bir inşa etme süreci, bize düşen görevler, belki 
tarihin bu anını, zamanını yaşayan insanlar olarak bu sorumluluğu yerine getirmek. Belki 
de bize düşen en önemli görev de bu. Bu belki mütevazı bir şekilde bunu gerçekleştirme 
toplantısı oldu. Belki bundan sonra bu hususlarda daha farklı iş birliklerini de artırmamız 
gerekiyor. Biz nitekim farklı kurum ve kuruluşlarla bu faaliyetleri yapıyoruz. Mesela ahlak 
şûraları yaptık. Belediyelerle yapıyoruz, sendikalarla yapıyoruz. İşte bir önceki Eğitim-Ahlak 
Şûramızdı. Burada katılımcı olan hocalarımız da oldu, mesela Alpaslan Bey de bir sunum 
yapmıştı. EĞİTİM-BİR Sendikasıyla yaptık. Konya Büyükşehir Belediyesiyle “Siyaset ve Ahlak”ı 
yaptık. Bu tür faaliyetleri de belki artırmamız, bizim de faaliyet alanlarımızı çeşitlendirmemiz 
gerekiyor. 

Telif hakları ve fikrî mülkiyetle ilgili bir şûra da yapabiliriz. Kültür Bakanlığı, Türkiye Yazarlar 
Birliği, DEKMEB, Yayıncılar Birliği; bunu ne kadar farklı kuruluşla iş birliğiyle yaparsak o kadar 
zengin olur. Yani böyle bir veya iki kuruluşa gerek yok. Önemli olan, bu tür asıl içeriği olan 
işleri yapmak. Ne kadar çok kurum ve kuruluş buna katkı sağlarsa bu o kadar çok yaygınlık 
kazanır diye düşünüyorum. 

Tabii, ben sözü çok uzatmak istemiyorum, gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Teşekkür 
ediyorum. İşin doğrusu, daha önce mutlaka birçok faaliyet yapıldı ama belli bir çeşitliliği 
sağlamaya çalıştık. Dediğim gibi, mütevazı oldu ama maksada ulaşan fikirler oluştuğunu 
düşünüyorum. İnşallah bunu bir rapor hâline dönüştürebiliriz. En önemli kısım da bu az 
önce Murat Bey’in dediği gibi. Tabii, bununla beraber bu çalıştayın bir sonuç bildirgesi 
oluşursa bunu da en kısa zamanda biz inşallah arkadaşların katkısıyla… Sağ olsunlar, bu işin 
mutfağında olan arkadaşlarımız da var, onlara da teşekkür ediyoruz. Yani bu sürece sizlerin 
çok büyük katkısı var. Az önceki “Müellif mi, yayınevi mi?” işinde olduğu gibi, aslında bu işin 
bu noktaya gelmesinde emeği geçen arkadaşlarımız var. Tertip heyetimiz var, sağ olsunlar. 
Murat Bey’in kendi kurumundaki arkadaşlarımız var, mutfağında çalışan arkadaşlarımız 
var. Bizim arkadaşlarımız var; Mustafa Bey, Dilara Hanım, sağ olsunlar. Ferhat Bey bizim 
yönetimimizde, sağ olsun, katkısı oldu. 

Ben teşekkür ediyorum bu davete icabet edip burada gerçekten kıymetli fikirlerinizi 
paylaştığınız için. Ama önemli olan, bundan sonra belki bunu bir siyasete, politikaya 
dönüştürmek. Burada hep vurgulanan şey buydu. Bunu da başarabiliriz diye düşünüyoruz 
çünkü bu hassasiyeti hepimiz taşıyoruz.

Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. 
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Özgeçmişler

Abdullah Egeli

Avukat

1968’de Bolvadin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bolvadin’de tamamladı. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara serbest avukatlık yapmaktadır. Egeli Hukuk Bürosu’nun 
sahibidir. Aynı zamanda telif hakları konusunda çalışmaları vardır. Türkiye’de telif birliklerinde 
danışmanlık yapmaktadır.  

Alparslan Durmuş

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında “Küreselleşmenin 
Eğitime Yansımaları” başlıklı teziyle 2002 yılında tamamladı. Aynı enstitüde Eğitim Yönetimi ve 
Denetimi alanında doktora çalışmasını hâlen sürdürmektedir.

1994-2000 yılları arasında öğretmen ve idareci olarak Kırklareli’de ve İstanbul’da resmî ve özel 
öğretim kurumlarında görev yaptı. 2000 yılında bir eğitim danışmanlığı firması kurdu. Bu tarihten 
sonra farklı türlerde ve düzeylerde eğitim kurumlarına danışman olarak hizmet verdi. 2016 yılına 
kadar kurduğu eğitim danışmanlığı, içerik üretimi ve yayıncılık hizmetleri veren kurumunun 
Genel Müdürü olarak çalışmalarına devam etti.

Yayıncı, yazar, yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, editör, danışman, redaktör, düzeltmen vb. 
görevlerle katkıda bulunduğu kurum ve kuruluşlardan bazıları şunlardır: Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, EDAM Yayınları, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Türkiye 
Diyanet Vakfı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti.

Birçok sivil toplum kuruluşunda farklı görevler üstlenmiş olup 2005’ten itibaren üyesi olduğu 
TBYM’nin (Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği) 09 Mart 2015’te icra edilen 5. Olağan Genel 
Kurul’unda Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir. Bu tarihten itibaren 2016 yılı Ağustos ayına kadar 
TBYM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini icra etti.

Evli ve üç çocuk babası olan Alpaslan Durmuş, 29 Ağustos 2016 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığına Kurul Başkanı olarak atandı.

Beyazıt Akman 

Roman yazarı

1981, Kastamonu doğumlu. Lisansını Boğaziçi ve ODTÜ’de yüksek şerefle tamamladı. 2004’te 
Fulbright bursiyeri olarak Amerika’ya gitti. Illinois State Üniversitesi’nden 2006’da master 
derecesini, 2012’de “Batı Edebiyatı’nda İslam Algısı ve Türkler” teziyle doktorasını aldı. 2010’da 
Washington’daki Smithsonian Enstitüsü’ne araştırmacı olarak kabul edildi. 2012-2014 arasında 
New York Üniversitesi, Geneseo’da Dünya Edebiyatı ve İslam ve Osmanlılar ve Batı konularında 
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dersler verdi. Amerika’da on yıl yaşadıktan sonra 2014’te Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Yazar 
İmparatorluk: Osmanlı Klasik Çağı Üçlemesi’ne Amerika’da; üniversite kütüphanelerindeki 
kaynaklarla birlikte yerli ve yabancı yüzü aşkın eseri inceleyerek beş yıllık bir araştırmanın ardından 
başladı. Fatih’i ve Fetih’i anlatan, serinin ilk kitabı Dünyanın İlk Günü 2009’da yayınlandığında 
büyük bir ilgi görerek yetmiş bine varan satış rakamıyla en çok satan ilk romanlardan biri oldu. 
Kısa sürede bir kült haline gelen bu eser Türkiye’de tarihî sinema ve dizilere de esin kaynağı 
oldu. Yazar 2012’de üç yıllık bir araştırmanın ardından beş asır öncesinden günümüze uzanan 
bir insanlık dersi niteliğindeki, II. Bayezid dönemi romanı Son Sefarad’ı yayınladı. Yazarın en son 
araştırmalar ışığında dört yıllık bir araştırmanın ardından kuruluşu romanlaştırdığı Osman: Aşk ve 
Savaş adlı romanı iki cilt halinde 2016‘da okuyucularla buluştu. Akman aynı zamanda uluslararası 
hakemli dergilerde makaleler yayınladı, pek çok konferansta bildiriler sundu. Halen Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi’nde araştırmalarına devam etmektedir.  Tarihi romancı ve akademisyen 
Akman, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2015 Uluslararası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Büyük 
Ödülü’ne layık görülmüştür.

Bünyamin Yılmaz

1973 yılında Düzce’nin Gölyaka ilçesinde dünyaya geldi. Düzce İmam Hatip Lisesi’nin ardından 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 

Düzce’de yayın yapan Hilal FM ve Radyo Ozan’da çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. 
Hilal Sahnesi’nin ‘İskele Alabanda’ adlı oyununa yazarlığıyla katkıda bulundu. 

Tiyatrocu Hasan Nail Canat’la birlikte vefatına kadar, Bir Avuç Ateş, Ha Hasan’a Ha Sana, 
Mesnevi’den Damlalar, Aynalar Yolumu Kesti’nin de aralarında olduğu çok sayıda oyunda görev 
aldı. Marmara FM’de Kültür Gündemi adlı programı hazırlayıp sundu. Daha sonra Seyr FM’de 
sanat ve edebiyat ağırlıklı programlarla dinleyici karşısına çıktı. 

Ayrıntı, Vuslat, Gülistan, Bereket, İslâmî Hayat, Tohum, Kırkayak, Kırklar, Cafcaf ve Deve 
dergilerinde sinema ve kültür yazıları yayımlandı. Uzun yıllar Milli Gazete’de kültür sanat sayfası 
yönetti. Hazırladığı Kültür-Sanat sayfasıyla 2008’de ESKADER, 2009’da Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB) “En İyi Kültür Sanat Sayfası” ödülünü aldı. 15 yıl boyunca kültür, sanat ve sinema alanında 
yazılar yazdı, söyleşiler gerçekleştirdi. Yeni Şafak Gazetesi’nde gündem editörlüğünde bulundu. 
TVNET Televizyonunda yayımlanan ‘Anlamak İçin’ belgeselinin metinlerini kaleme aldı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikler kapsamında 
sinema üzerine seminer verdi, toplantılar yönetti. Yakaza Tiyatrosu tarafından sahneye çıkarılan 
Bana Mahşeri Anlat adlı oyunda sahne aldı.  

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyeliği’nin yanı sıra, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Bünyamin Yılmaz, iki yılı aşkın bir süre TRT 
Türk ekranında izleyiciyle buluşan Gündem Kültür Sanat adlı programın danışmanlığını ve 
sunuculuğunu yaptı.

Halen Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Editörü olarak görev yapıyor.
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Cevat Özyurt 

Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

1964 Giresun doğumlu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi’nde, Yüksek Lisans öğrenimini 
Kırıkkale Üniversitesi’nde, Doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Küreselleşme 
Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma (2. bs. İstanbul, Açılım Kitap, 2012), Modern Türk Düşüncesinin 
Sosyolojisi (2. bs. Ankara, Kadim Yayınları, 2016), Erich Fromm’un İnsan ve Toplum Anlayışı (2. 
bs. Ankara, Hece Yayınları, 2016) adlı kitapları bulunan yazar, Modernleşme ve Gelenekselcilik 
Arasında Din (Ankara, Hece Yayınları, 2013), Sosyal Teoride Din (Ankara, Hece Yayınları, 2015), Ziya 
Gökalp Kitabı (Ankara, Hece Yayınları, 2015), Çağdaş Sosyal Teoride Din (Ankara, Hece Yayınları, 
2016) adlı kitapların ortak editörlüğünü yaptı. Değerler sosyolojisi, din sosyolojisi, siyaset 
sosyolojisi, Türk sosyoloji tarihi, küreselleşme, Osmanlı modernleşmesi, milliyetçilik, vatandaşlık 
eğitimi ve insan hakları konularında çalışmalar yapan Özyurt, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir

Çetin Öğüt 

Yayıncı

1978 Kastamonu doğumlu. 20 yıldır bu sektörün değişik alanlarında sırasıyla yöneticilik, zincir bir 
mağazada satın alma sorumlusu olarak görev yaptı ve 8 yıldır da Şule yayınları satış ve pazarlama 
müdürü olarak çalışıyor. 

D. Mehmet Doğan

Yazar, TYB Şeref Başkanı 

Ankara/Kalecik’te doğdu (1947). Kalecik’te Cumhuriyet ilkokulunda başladığı ilköğrenimini 
Ankara’da Ulus ilkokulunda bitirdi. Cebeci Ortaokulu’dan sonra orta öğrenimini Ankara Gazi 
Lisesinde tamamladı (1968). Aynı yıl SBF. Basın ve Yayın Yüksek Okulu’na (şimdi Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi) girdi. Bu okulun radyo-televizyon uzmanlık bölümünden mezun oldu (1972).

Mezuniyetten sonra Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi’nde dokümantalist olarak 
çalıştı (1972-1974). Askerlikten (1974-1975) sonra Dergâh yayınları’nda (yayın yönetmeni, 1975-
1977), TRT Kurumu’nda (Genel Müdür danışmanı, 1977-1978), tekrar Dergâh yayınlarında (1978) 
çalıştı.

Yayıncılığı ara vererek Ankara’ya döndü ve Büyük Türkçe Sözlük’ü hazırlamaya başladı, Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları’nı kurdu (1978-1980). 1980’de 
Kültür Bakanlığı Sinema Dairesi’nde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalıştı 
(1980-1987). Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yazarlık dersleri verdi (1991-1993). Birlik 
Medya A.Ş’nin Genel müdürlüğünü yaptı (1994-1996). TBMM tarafından Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu üyeliğine seçildi (22.5.1996). Bu görevi, Temmuz 2005’te sona erdi. Halen Türkiye Yazarlar 
Birliği Vakfı Başkanı. Evli ve 3 çocuk babası.
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Yeni Devir, Zaman (1986-87), Yörünge (1991-1992), Vakit, Akit (1994-1996, 2009-2014), Vahdet 
(2014-2016) gazete ve dergilerinde günlük ve haftalık yazılar yazdı.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayınını planlayan ve ilk ciltlerinin yayınını yöneten 
Doğan, bu ansiklopediye muhtelif maddeler yazdı (1975-1978). Türk Aile Ansiklopedisi’nin 
yayınını yönetti (Üç cilt, 1991-1992).

D. Mehmet Doğan daha çok siyasî ve sosyal tarih, fikir ve basın tarihi, dil gibi alanlarla ilgili olarak 
çalışmalar yaptı. Ayrıca televizyon metinleri ve senaryolar yazdı, çeşitli televizyon program ve 
filmlerinin yapımında görev aldı.

Türkiye Yazarlar Birliği, Mehmed Âkif Fikir ve Sanat Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı, Türkiye 
Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucularından olan Doğan, uzun süre Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
genel başkanlığını yürüttü (1978-1996) ve bu kuruluş tarafından yayımlanan Türkiye Kültür ve 
Sanat Yıllığı’nın yayınını yönetti (1984-1996). TYB Vakfı’nın da kurucu başkanı olan Doğan, bu 
vakfın mütevelli heyet başkanlığını da yürüttü (1991-1996, 2006-).

Yazarlık alanının tanımlanması, yazarların meslekî bir kuruluş çatısı altında toplanması, geçmiş 
büyük yazarlarımızın ve yaşayan yazarlarımızın tanıtılması yönünde faaliyetlerde bulundu. 
Safahat ve İstiklâl Marşı şairi Mehmed Âkif Ersoy’un sürekli olarak anılması, Ankara’da Millî 
Mücadele sırasında ikamet ettiği Taceddin Dergâhı’nın korunması için çaba sarfetti. Taceddin 
Dergâhı etrafındaki kanunsuz ve ruhsatsız yapıların yıkılarak bölgenin İstiklâl Marşı Bahçesi/
parkı haline getirilmesi için proje hazırladı. Milletin milli mutabakat metni olan İstiklâl Marşı’nın 
TBMM tarafından kabul edildiği 12 Martın millî gün şeklinde kutlanması için çaba harcadı. TYB 
Vakfı bünyesinde Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi kurarak Mehmed Âkif bilgi şölenlerinin 
yapılmasına öncülük etti. Yapılan şölenlerin bildirileri 8 cilt halinde yayınlandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı çatısı altında dilimizin temel metinlerinin okunması için 1998’de Safhat 
dersleri’ni başlattı. Ülke içinde Dursunbey/Suçıktı, Çorum, Konya gibi ilçe ve il merkezlerinde şiir 
şölenlerinin yapılmasına öncülük etti. “Yazar Okulu/Yazarlığa hazırlama seminerleri”ni planladı ve 
Türkiye’de yazarlık öğretimi konusunda ilk adımların atılmasına öncülük etti (2000). Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın kelime yasakçılığı ve edebiyat müfredatını kısıtlayıcı uygulamalarına karşı mücadele 
etti (2001-2002).

Tarih ve Toplum adlı eseriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı teşvik ödülü (1978), Büyük Türkçe Sözlük’le 
Türkiye Yazarlar Birliği Dil ödülü (1982) ile Büyük Türkçe Sözlük’ün geliştirilmiş 10. baskısıyla 
Özbekistan Yazarlar Birliği’nin Milletlerarası Kaşgarlı Mahmud Mükafatı’na lâyık görüldü (1995). 
Türk dünyası ve Balkan Türklerinin kültürüne hizmetlerinden ötürü 7. Balkanlar Türk Kültürüne 
Hizmet Ödülü’nü aldı (2004). Karaman’da düzenlenen 735. Türk Dil Bayramı kapsamında, Büyük 
Türkçe Sözlük’ün geliştirilmiş yeni baskısından ötürü Karaman Dil Ödülü’ne layık bulundu (2012).

Türk Dünyası ile münasebetlerin yeniden kurulması sürecinde, kültürel ve edebî ilişkilerin 
gelişmesinde önemli yeri olan Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenlerinin düzenlenmesine öncülük 
etti. İlki 1992’de Türkiye’de, ikincisi Kazakistan’da, üçüncüsü Türkmenistan ve dördüncüsü 
Kıbrıs’ta, beşincisi Fransa/Strazburg’da, altıncısı Ukrayna/Kırım Akmescid’de, yedincisi Makedonya 
Üsküp’te, sekizincisi Azerbaycan Bakü’de, dokuzuncusu Kosova Prizren’de, onuncusu Kırgızistan 
Bişkek’te ve on birincisi Tataristan Kazan’da yapılan bu şölenler yanında, Türk dünyasının 
yazar kuruluşları başkanları arasında zirve toplantıları yapılması için çaba sarfetti. İlki 1993’de 
Ahmed Yesevi’nin hatırasına Türkistan’da (Yesi-Kazakistan) yapılan zirve, ikinci olarak Konya’da 
Mevlâna’nın hatırasına ithafen yapıldı (1996).
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Eserleri

a.Kitaplar

aa. Fikir kitapları

Batılılaşma İhaneti (1975, 36. bs. 2015), Tarih ve Toplum-Toplum yapımızın tarihi oluşumu 
(1977, genişletilmiş 4. bs. 1998), Dil Kültür Yabancılaşma (1984, genişletilmiş 5. bs. 2013), Halka 
Karşı Demokrasi (1988, 5. bs. 1997), Camideki Şair-Mehmed Âkif (1989, genişletilmiş 5. bs. 
2013), Türkiye’de Darbeler Müdahaleler ve Siyasî Sistem (1990, 5. bs. 2017),  Kemalizm (1992, 
genişletilmişi Bir Savaş Sonrası İdeolojisi: Kemalizm adıyla 1994), Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü 
(1992, genişletilmiş 2. bs. 2005), İletişim veya Dehşet Çağı (1993), Kitaplık Kılavuzu (1996), 
Türkistan-Türkiye Gergefinde İran (1996), Türkendülüsiye-Hilâl Operasyonu (1998, 2. bs. 2014), 
Bir Lügat Bulamadım (2001, 2. bs. 2014). Yüzyılın Soykırımı (2004, 3. baskı 2013). Mağlubiyet 
İdeolojisinin Sonu (2007, 3. baskı 2012), Devlet Sözlük Yazar mı? (2007), İslâm Şâiri İstiklâl Şairi 
Mehmed Âkif (2008, 2. bs. 2013), Türkistan Türkiye/Türk Kimliğinin Coğrafyaları (2010), Son Darbe 
Ergenekon (2010), Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş (2013, 4. bs. 2014), Ömrüm Ankara-Bir 
Ankara Şehrengizi (2014), Kelimelerin Seyir Defteri (2015), İki Yol Açıcı: Nureddin Topçu ve Necip 
Fâzıl (2016), Neden Klasiklerimiz Yok? (2016)

ab. Sözlükler

Büyük Türkçe Sözlük (1981, geliştirilmiş 25. bs. 2014), Okullar İçin Büyük Türkçe Sözlük (1984, 
6.bs. 1996), İlk Sözlük (1989), Temel Büyük Türkçe Sözlük (1994, 3. bs. 1996)

b. Film metinleri ve senaryolar

Sanat Sözlüğü (1977), Ulucami (1977), Şairler Meydanı (1978), Kaybolan Şehirler (1985), Nureddin 
Topcu (1985), Mehmed Âkif (1986), Yaşayan Geçmiş (1987), Mimar Sinan (3 bölümlük dramatik 
belgesel,1988).

Fatih Gökdağ 

Bilirkişi

1953 İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı (1970).  Yükseköğrenim 
için geldiği İstanbul’da “Hareket/Dergâh” camiası ile tanıştı bu sayede memur olarak başladığı 
Film Arşivinde ki işinden ayrılarak Dergâh Kitapçılıkta çalışmaya başladı (1975). Yükseköğrenimini 
İstanbul İTİA Maliye ve Muhasebe Yüksek Okulunda tamamladı (1978). Ezel Erverdi ve Cahit 
Çollak ile birlikte Ülke Yayın Haber Şirketi’nin kuruluşunda bulundu (1982). Askerlik sonrası Ülke 
Kitabevi’nin Ankara şubesini çalıştırmak üzere Ankara’ya geldi (1983). Ülke Yayınları olarak ilk ve 
orta öğrenim için ders kitapları hazırlıklarının içinde oldu (1987-2005).   Ülke Yayınevi’nin Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi adına hazırlamaya başlamış olduğu (2007) Kayseri Ansiklopedisi’nin yayın 
hazırlık ve koordinatörlüğünü yürütmektedir. İlk yazıları Hareket Dergisinde daha sonra Ülke 
Dergisinde yer aldı. Evli üç çocuk babasıdır.
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Hüseyin Nazlıaydın

İlahiyatçı/Yayıncı (FECR Yayınevi Editörü)

1966 Ankara doğumludur. Ankara’nın Kayaş semtindeki Köşklüdere İlkolu’nu ve Kayaş 
Ortaokulu’nu bitirdikten sonra 1984 yılında Kurtuluş Lisesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl 
başladığı yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1989 yılında tamamlamıştır. 
1990-1991 yılları arasında askerliğini İstanbul’da Yedek Subay olarak yapmıştır. 1992 yılında 
Kırıkkale İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenliğe başlamış ve aynı okulda 3 yıl görev yaptıktan 
sonra 1995 yılında öğretmenlik görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Aynı yıl Fecr Yayınevi’nde 
yayıncılık hayatına başlamış olup halen aynı yayınevinde editörlük yapmaktadır. Yayınevinin 
düzenlemiş olduğu 12 adet Kur’an  Sempozyumu’nun organizatörlüğünde görev yapmış Fecr 
Yayınevi ile birlikte Meneviş Yayınları ve Eskiyeni Yayınları bünyesinde 400’e yakın kitabın yayın 
hayatına kazandırılmasına katkı sağlamıştır. Fecr Yayınevi bünyesinde sekiz yıl boyunca aralıksız 
olarak aylık çıkartılan Fecre Doğru dergisi yazı işleri müdürlüğünü yürütmüş ve çok sayıda yazısı 
yayımlanmıştır. Yayıncılığın yanı sıra aynı zamanda Anadolu İlahiyat Akademisi ve Anadolu 
İlahiyat Derneği genel koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Arapça ve orta düzeyde Farsça bilmekte olan Hüseyin Nazlıaydın evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüseyin Tutar

Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 1974 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesi, Ahmetbeyli köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, 
ortaöğrenimini Altınözü İmam-Hatip Lisesi’nde, lise eğitimini ise Antakya Merkez Lisesi’nde 
tamamlamıştır.  

1998 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nden 
mezun olan Tutar, 1999 yılında Kırıkkale Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi 
olarak göreve başladı. 2006 yılında; Ulus Devlet Oluşumunda Kırgız Kimliği teziyle doktorasını 
Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 

2009-2010 yıllarında Kafkas Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Yrd. Doç. 
olarak görev yaptı. 2010-2013 yıllarında ise TRA2 Bölgesinde (Kars-Ağrı-Iğdır-Ardahan) kurulan 
Serhat Kalkınma Ajansı’nın kurucu Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 

2013 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nde 
öğretim üyesi olarak göreve başladı. 

Temmuz 2015 yılından itibaren 8 ay T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Washington Eğitim Müşavirliği 
görevini yürüttü ve Ekim 2016 yılından itibaren de Houston Eğitim Ataşesi olarak görev 
yapmaktadır. 

Hüseyin Tutar; Kimlik, Bölgesel Kalkınma, Sivil Toplum ve Göç alanında çalışmalar yapmıştır. Evli 
ve iki çocuk babası olan Tutar, İngilizce ve Arapça bilmektedir. 
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Mahmut Bıyıklı 

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı 

1976 senesinde Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu.

Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi bölümünde tamamladı. Öğrencilik 
yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kültür sanat faaliyetlerinde bulundu.

Uzun yıllar Yeni Dünya Dergisi ve Seyr Fm’in Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Mavi 
Yayıncılık’ta editörlük görevinde bulundu. Radyoda kültür sanat programları yaptı. İstanbul başta 
olmak üzere birçok şehirde önemli kültürel organizasyonlar gerçekleştirdi.

Gençdoku Dergisi’nde Yayın Yönetmenliği görevinde bulunarak gençlerle söyleşi programları 
organize etti. Dergicilik serüveni Şehir ve Kültür Dergisi’nin editörü olarak devam etti. İstanbul 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İstanbul Dergisi’nin editörleri arasında yer aldı. Dergi Editörleri Birliği 
kurucularındandır.

Hak Dostlarından Hatıralar, Şehir Şiirleri, Teravihte Gülen Çocuklar Aile Ansiklopedisi gibi kitap 
çalışmaları bulunmaktadır. Bahtiyar Aslan ile birlikte hazırladığı ‘’Sezai Karakoç’u Anlamak’’ isimli 
kitap Küçükçekmece Kültür Yayınları tarafından okuyucuya sunuldu. 

Çocuk şiirleri Diyanet Çocuk, Can Kardeş, Beyza Çocuk, Beyaz Bulut gibi dergilerde yayınlandı. 
Halen TYB İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunup İstanbul’un kültür 
sanat hayatına katkıda bulunmaktadır.

Murat Köse

DEKMEB Başkanı 

1968 yılında Mamak’ta doğdu. Aslen Ankara Şereflikoçhisar’lı. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi 
Mamak Abidinpaşa’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde Lisans 
eğitimini, Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans eğitimini 
tamamladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Şehir Sosyolojisi alanında doktora 
çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim sektöründe, 1993 yılında Öğretmen, Yazar, Dershaneci ve Yayıncı 
olarak başladığı iş hayatına yine eğitim sektöründeki faaliyetleriyle devam ediyor. Çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında kurucu ve üye olarak görev yaptı. 2013 yılından itibaren Telif Hakları ve 
Lisanslama Meslek Birliği - DEKMEB Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ediyor. 
Evli, iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

Musa Kâzım Arıcan 

Prof. Dr., TYB Genel Başkanı 

1970 yılında Hatay’da doğdu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 
Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesidir. Yüksek Lisansını 
“Spinoza’da Din ve Tanrı” tezi ile, Doktorasını “Spinoza’nın Tanrı Anlayışı” ile Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. 
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Akademik ve Mesleki Geçmiş Araş. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din 
Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi Anabilim Dalı (1995 – 2003) Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, 
İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi Anabilim Dalı (2003-2010). 
Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi Anabilim Dalı 
(2010-2012). Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü, 
Türk-İslam Düşüncesi Anabilim dalı (2012- ) Anabilim Dalı Başkanlığı Cumhuriyet Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı. Dekan 
Yardımcılığı Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı (2006-2010)

Yayınlar 

1. Kitap

1. Panteizm Ateizm ve Panenteizm Bağlamında Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, İz Yayıncılık, İstanbul 
2004. 

2. Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, Otto Yayınları, 2009 Ankara.  

2. Çeviri Kitap 

1.Benedict De Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme, Tercüme: M. Kazım Arıcan, Diyanet Vakfı 
Yayınları, Ankara 2011.

Mustafa Karagüllüoğlu 

Yayıncı

1973 Malatya doğumludur. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 1994 yılında Marmara 
Üniversitesi’ne girdi. Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2002 yılında Yeditepe Yayınevi’ni 
kurdu. Bu yıldan itibaren aktif olarak yayın dünyasındadır. Ataç, Tezkire, Dedalus ve Dante 
yayınlarını da kendi bünyesinde bulunduran Karagüllüoğlu, tarih, kültür, edebiyat, sosyoloji, 
felsefe, tasavvuf gibi alanlarda birçok eserin yayın dünyasına kazandırmasını sağlamıştır. Bunun 
yanı sıra başka dillerden çevirisini yaptırdığı telif eserleri yayın dünyasına kazandırmış olup bu 
konudaki çalışmalarını arttırarak devam etmektedir. 2012 yılından itibaren Basın Yayın Birliği 
Genel Sekreterliğini yürütmektedir. 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde “Unutulan 
Zafer Kûtulamâre Zaferi” adlı proje kapsamında çeşitli sergi, panel ve sempozyumu yürütmüştür. 
Halen çeşitli projeler üzerine çalışmaktadır.

Mustafa Orçan 

Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

K. Maraş’ta doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, lisansını Hacettepe 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı, Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 
Araştırma Görevlisi olarak çalıştı (1993-1999) ve yüksek lisansını burada tamamladı. 1999-2003 
yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve 
doktorasını burada yaptı. Kırıkkale’de öğretim üyeliğinden sonra, 2011 yılından itibaren Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde çalışmaktadır. Kısa bir süreliğine Kazakistan Ahmet Yesevi 
Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Dünya Çocuk Zirvesi, Geleceğin Şehirleri, 
21. Yüzyılda Türkiye’de Bilim Politikaları gibi alanlarda ulusal ve uluslararası organizasyonların 
koordinatörlüğünü gerçekleştirdi. AB, TÜBİTAK, Ulaştırma Bakanlığı (KYGM), TOKİ ve Diyanet İşleri 
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Başkanlığı gibi kurumlarda projeler yürütmüş, araştırmacı ve danışman olarak çalışmıştır. İlgili 
bakanlıkların yaptığı Şehircilik, Ahlak ve Aile Şuralarına katkı vermiştir. 

Çalıştığı alanlar: Kültür ve Medeniyet, Gündelik Hayat, Şehir Sosyolojisi, Tüketim Toplumu ve 
Sosyal Politika gibi alanlardır.

Yayınlanan Kitapları

• Osmanlıdan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü (2014’te 3. Baskısını yaptı)

• Kır ve Kent Hayatında Kadın Profili (2008)

• Y. Aktay ve E. Osmanoğlu ile birlikte “Kentsel Dönüşüm Projelerinin Sağlıklı Yürütülmesi İçin 
Yöntem Arayışı: Mersin Örneği” (2012) TOKİ Yayınları.

Editör olarak Yayınları

• R. Ademi ve M. Balcı ile birlikte Editör olarak Bilgemiz Aliya Hece Dergisi Özel Sayısı (Ocak 2016).

• Ş. Öçal ile birlikte, 4. Şehircilik Konferans ve Çalıştayı, Şehirleri Geleceğini Düşünmek ve Yeniden 
Tasarlamak Sempozyum Bildiri Kitabı, 24-25 Mart 2012, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Pursaklar 
Belediyesi, Ankara (2013).

•  Türkiye ve Dünyada Öğretmenlik, EBS Yayınları, Ankara (2013).

• 21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyum Kitabı, 10-11 Aralık 2011/ 
Ankara, EBS (2012).



Fotoğraflar
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Fotoğraflar
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Musa Kâzım Arıcan Mahmut Bıyıklı'ya katılım beratını verirken 

Musa Kâzım Arıcan Alparslan Durmuş’a katılım beratını verirken 
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Musa Kâzım Arıcan ve Murat Köse Abdullah Egeli’ye katılım beratını verirken 

Murat Köse D. Mehmet Doğan’a katılım beratını verirken 
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Musa Kâzım Arıcan ve Murat Köse Cavat Özyurt’a katılım beratını verirken

Musa Kâzım Arıcan ve Murat Köse Mustafa Karagüllüoğlu’na katılım beratını verirken
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Musa Kâzım Arıcan ve Murat Köse Beyazıt Akman’a katılım beratını verirken

Musa Kâzım Arıcan ve Murat Köse Hüseyin Nazlıaydın’a katılım beratını verirken
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D. Mehmet Doğan Fatih Gökdağ’a katılım beratını verirken

Musa Kâzım Arıcan ve Murat Köse Hüseyin Tutar’a katılım beratını verirken
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Musa Kâzım Arıcan ve Murat Köse Mustafa Orçan’a katılım beratını verirken

Musa Kâzım Arıcan ve Murat Köse Çetin Öğüt’e katılım beratını verirken
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D. Mehmet Doğan Bünyamın Yılmaz’a  katılım beratını verirken

Çalıştayın yapıldığı salondan bir görüntü 

Çalıştayın yapıldığı salondan bir görüntü 


