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Önsöz

Türkiye Yazarlar Birliği ve DEKMEB (Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği)’in iş birliğiyle 
19-20 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediğimiz II. Korsan Yayınla 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.

İkincisini düzenlediğimiz bu çalıştayın devamının gelmesini umuyor, bu 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 olarak Türkiye Yazarlar Birliği ile işbirliği içerisinde Korsan Yayınla Mücadele 
çalıştayının ikincisini düzenlemenin sevincini yaşıyoruz.

 Topkapı Sarayında, böylesine özel bir mekânda çalıştayın açılış programını gerçekleştirdik. 
Allah razı olsun, cennet mekan Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethinin hemen 
sonrasında yapımına başlanan Topkapı sarayı yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devletine idare 
merkezi olarak hizmet vermiştir. Mekanlar, toplumun ve medeniyetlerin yansımalarıdır. 
Medeniyetler mekânla doğar, hayat bulur ve hayatiyetini devam ettirir. Bizler de Fatih Sultan 
Mehmet’in torunları olarak kökü mazide olan atiyim düşüncesine bağlı olarak çalıştay vesile 
ile buradayız.

Ecdadımızın aziz hatıralarıyla dolu olan bu mekânda, insani ve İslami hassasiyetlerimizi de 
içeren korsan yayınla mücadeleyi, telif haklarını ve intihali konuştuk. Birbirinden kıymetli 
konuklarımızla beraber olduk.

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 fikir ve sanat eserleri sahiplerinin haklarını korumak ve bu amaçla özel hukuka 
bağlı olarak kurulmuş tüzel bir kurumdur. Türkiye genelinde 145 tane yayıncı üyesi 
bulunmaktadır. 

DEKMEB olarak korsan yayınla mücadele konusunda çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Telif 
bilincinin gelişmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Telif 
haklarını ihlalleri ve korsan yayın konularında alanın uzmanlarıyla toplantılar düzenliyor ve 
karşılaştığımız sorunlar üzerinde çalışıyoruz.

Elbette en başta korsan yayın bir fikir ve emek hırsızlığıdır ve kul hakkıdır. Korsan yayın 
yaratıcılığı köreltip, yeni eserlerin üretimini engelleyici olarak işlev görmektedir ve kayıt dışı 
bir ekonomi oluşturmaktadır. Korsan kitap, ilim ve edebiyat alanında gelişmeleri direkt ve 
dolaylı olarak engellemekte ve bu alanın erozyona uğramasına da sebep olmaktadır. 

Korsan yayınla mücadele konusu çalıştayda bütün teferruatı ile ele alındı. Önce karşılaşılan 
sorunlar, devamında da bunlarla ilgili çözüm önerileri konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişiklik taslağının yayınlandığı bugünlerde çalıştay 
sonunda yayınladığımız bildiride dikkat çekilen konuların kanun taslağının daha iyi bir 
şekilde tamamlanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.



Çalıştayımızı onurlandıran ve emeği geçen bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Türkiye Yazarlar Birliğin başkanı Sayın Musa Kazım Arıcan’ın verdiği destekle verimli bir 
çalıştay gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Çalıştayın sonuçlarının hayır getirmesi dileği ile 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Murat Köse
DEKMEB Yönetim Kurulu Başkanı
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II. Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı Başladı

II. Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı’nın Açılışı 19 Mayıs’ta Topkapı Sarayı’nda Yapıldı.

Ankara ve İstanbul’dan ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden katılımcılar “Korsan Kitapla 
Mücadele” ana başlığı altında fikir alışverişinde bulunmak üzere İstanbul’da bir araya geldi.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın takdimiyle başlayan programda ilk olarak 
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı kısa bir konuşma yaptı. Topkapı 
Sarayı’nın sadece mimarî bir eser olmadığını, içinde çok sayıda matbu ve 22 bin yazma eser 
barındıran bir kütüphaneye de sahip olduğunu vurduladı. Müze arşivinin dijitalleştirildiğini, 
20 ciltlik kataloğunun 17 cildinin basıldığını söyledi. Bu dijital birikimin verimli bir biçimde 
kullanılabilmesi yolunda daha tutarlı görüşlere ulaşılabilmesinde bu çalıştayın önemli 
olduğunu da sözlerine ekledi.

DEKMEB Başkanı Murat Köse, Ders ve Kültür Kitapları, Telif Hakları ve Meslek Birliğinin 2013 
yılında fikri sanat eserlerinin korunması amacıyla kurulduğunu belirterek konuşmasına 
başladı. Ayrıca “Korsan kitapla mücadele konusunda birçok çalışma yaptık. Telif haklarının 
korunması konusunda uzmanlarla işbirliği yapıyoruz. Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma 
Kanununda bazı değişiklikler yapıldı.” diyerek bu tasarının daha doğru kanunlaşması için 
çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yayıncı ve İstanbul Milletvekili İsmet Uçma; çalıştayın verimli geçmesini diledi.  Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunundaki değişikliğin yakında TBMM’de görüşüleceğini söyledi. Telif haklarının 
değerini ifade eden Uçma, “Dünya müktesebatı Türkiye müktesebatına göre şekillensin 
diyorum. Emeğe saygı, zihin işçiliğine saygı olmalı. FSEK düzenlemelerini sağlarken 
arzumuz daha değerlinin daha iyi karşılık bulmasıdır. Kıymetli olanın öne geçmesini 
istiyoruz. Çalıştaydan bunu önceleyen katkılar çıkacağını umuyoruz. Bir başka önerimiz; 
yayıncılardan talep edilen müracaat formlarının düzenlenmesiydi. Yayıncıların ürünlerinin 
kapak fiyatlarıyla Kültür Bakanlığınca alınmasını da önerdik. Bu önerimiz olumlu karşılandı.”

“İnşallah medeniyet kodlarımızı ileriye taşıyacağız. Üç özelliğimiz dünya devletlerinin 
önündedir:

•	 İslâm coğrafyasıda dahil yeryüzünde birlikte yaşama kültürünü daha iyi temsil eden 
başka bir ülke, bir topluluk yoktur.

•	 Dünyanın en ileri demokrasisini temsil ediyoruz. Dünyanın en büyük sosyal 
devletiyiz.

•	 Medeniyet kodlarımız yeryüzünü güzelliklerle dolduracak güce sahiptir.” diyerek 
sözlerini noktaladı.
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TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, FSEK’teki değişikliklerin bir an önce hayata geçirilmesini 
dileyerek konuşmasına başladı:

“Türkiye’de korsan yayın, intihal ve yayın hakları konusunda geniş bir literatüre sahip değiliz. 
İkinci çalıştaydan sonra DEKMEB ve diğer ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılmalı.  Böyle 
bir toplantının 20 bin yazma kitabı olan Topkapı Sarayında yapılması da isabetli olmuştur” 
diyen Doğan konuşmasının başlığının “İntihalle kalpazanlık arasında korsanlık” olduğunu 
belirtti.

Divan şairi Sünbülzade Vehbi’nin kullandığı “Sirkat-i şi’r” kavramına dikkat çeken Doğan bu 
şairin şiir intihali yapanlara dil kesme cezası öngördüğünü belirtti. 

Ahterî-i Kebîr’de intihal mefhumunun başkalarının eserini kendine mal etmek şeklinde 
açıklandığını ve aslında intihalin yüzyıllardır var olduğunu vurgulayan Doğan dolayısıyla 
intihal alanında bir literatürün oluşmuş olduğunu da söyledi: Uyarlama anlamında intihalin 
“küçük günah” kavramıyla adlandırıldığını, değiştirerek almak, birbirinden habersiz birden 
fazla kişinin aynı şeyi söylemesi (tevarüd) vb. terimler bulunduğunu açıkladı.

Doğan, 1945 yılına kadar intihal kelimesinin “aşırma” kelimesiyle açıklandığını; o yıldan 
itibaren ise TDK Sözlüğünde kavramın “başkasının eserlerini kendine mal etme” anlamıyla 
karşılandığını belirtti. 7. baskının yapıldığı 1983’te intihal teriminin tekrar “aşırma” anlamıyla 
açıklanmaya başladığını da vurgulayarak ufak bir kelime tarihçesi sundu. 2011 baskısında 
da bu açıklama var.  Aşırma kelimesine dönülmesi sözlükte “korsan” kelimesine verilen 
anlamdan kaynaklanıyor. Korsanlığın bir açıklaması da “izinsiz çoğaltma”dır.

“İntihal, korsanlıkta olduğu gibi izinsiz yaymayı kapsar mı?”, “Yani korsan kitap, korsan kaset 
yerine intihal kitap, intihal kaset denebilir miydi?” sorularını gündeme getiren Doğan, 
intihal kelimesindeki vurgunun korsan kelimesindeki vurguya göre zayıf göründüğünü de 
sözlerine ekledi. 

Daha sonra korsan kavramına tarih metinlerinden yola çıkarak daha geniş açıklık getiren 
Doğan şunlar söyledi: “Katip Çelebi Tuhfetü’l-Kibar Fî Esfari’l-Bihâr adlı eserinde kaptanın 
kendisi korsan olmasa bile korsanlara danışması gerektiğini söylüyor. Burada korsan; 
tecrübeli denizci anlamındadır. Korsanlık bir nevi deniz akıncılığı demektir diyebilirim. 
Zaten Saray Korsanları dizisinden sonra korsan imajı da düzelmiştir. Denizcilik tarihimizde 
Çaka Bey ilk denizcimizdir. Onun için de, diğer denizcilerimiz için de kaynaklarımızda korsan 
adlandırılması kullanılıyor. Piri Reis de böyledir. Kitab-ı Bahriye ve dünya haritası gibi eserleri 
olan Piri Reis’e yaygın anlamıyla korsan diyebilir miyiz?”

Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını ve ‘korsanlığa’ başlamasını anlatan Doğan korsan 
Hayreddin Paşa’nın bu sıfatla büyük iyilikler yaptığını örnekleriyle ortaya koydu.

Korsan kelimesinin köken olarak akıncı anlamına geldiğini; Kamus-ı Bahrî’deki korsan 
tanımının da bu yönde olduğunu belirten Doğan hırsızlık kavramı üzerinde de ayrıca durdu. 
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Bu kavramı Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Fransevi, Hasan Fehmi’nin Fransızcadan Türkçeye 
Lügat ve Mehmet Gülbahar’ın üç ciltlik İngilizceden Türkçeye Lügat adlı eserine dayalı olarak 
açıklayan Doğan hırsız kavramının Gülbahar sözlüğündeki anlamına da dikkat çekerek bu 
sözlükte hırsıza “telif haklarını kapan” şeklinde bir açıklama getirildiğini vurguladı.

Korsan kelimesini yanlış aktardığımızı, kelimenin tarihi geçmişini ihmal ettiğimizi, dijital 
yayıncılığın korsan yayınları kolaylaştırdığını bu yolla kitap çoğaltmanın basitleştiğini, Milli 
Eğitimin fotokopi ve benzeri yollarla kitap çoğaltma işini yaygınlaştırdığını bunun için de 
bir takım hayırhah sebepler ileri sürüldüğünü, yemek için lokantaları basıp öğrencilere 
nasıl yemek yedirmiyorsak kitapları da fotokopi ve benzeri yollarla çoğaltarak öğrencilere 
dağıtmamamız gerektiğini de sözlerine ekleyen Doğan şöyle bir teklif sundu:

“Korsanlık yerine kalpazanlık kelimesini kullanabiliriz: Kitap kalpazanlığı... Gerçi artık bu 
fırsatı kaçırmış olabiliriz. Fakat korsan yayınlara kalpazanlık cezası verilmelidir. Kalp para 
basanla kalp kitap veya fesli yayın basan, çoğaltan kişiler aynı şekilde cezalandırılırsa 
caydırıcı olabilir.”

D. Mehmet Doğan bu tekliften sonra konuşmasını sonlandırdı. Doğan’ın söyledikleri büyük 
ilgi doğurduğu için soru cevap kısmında katılımcılar görüş ve eleştirilerini dile getirerek 
konuya katkı sundular. Böylece Topkapı Sarayı toplantı salonundaki açılış programı sona 
ermiş oldu.

Çalıştay Oturumları

•	 Telif Hakları Yasası

19 Mayıs 2017 tarihinde öğleden sonra peşpeşe iki oturum gerçekleştirildi. İlk oturumun 
konusu “Telif hakları hukukunda sınırlama ve istisnalar” idi. Bu konuyu konunun 
uzmanlarından Prof. Dr. Hayri Bozgeyik geniş bir şekilde işledi.

Prof. Dr. Bozgeyik Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)’nun özellikle sınırlandırıcı maddeleri 
üzerinde durarak şunları söyledi:

“FSEK’te süreyle ilgili sınırlamalar on maddede toplanıyor. Diğer kanunlarda sınırlamalar bu 
kadar fazla değildir. Bu durum, telif eserleri ortaya koyarken bilimsel birikimden yararlanmak 
söz konusu olduğu için telif hakkı süresiz olmasın anlayışından kaynaklanmış olmalıdır.  
Yetmiş yıllık koruma süresi konuyla ilgilenenler tarafından tartışılıyor. Buna karşılık sınırsız 
koruma süresi olmalı diyenler de vardır. Diğer sınırlama alanları şunlardır:

•	 Kamu düzenlemesi açısından sınırlama

•	 Fotoğrafların çoğaltılması açısından sınırlama

•	 Kamu yararı açısından sınırlama: Kanun, tüzük vb. metinlerden yararlanmak, bunları 
çoğaltmak her halükarda serbesttir. (31. madde)
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•	 TBMM, kongre, mahkeme vb. yerlerde sarfedilen beyanat, nutuk, konuşma vb. 
metinlerin yayımı serbesttir. (32. madde)

•	 Yayınlanmış eserlerin eğitim kurumlarında kazanç amacı gütmeden çoğaltılması 
serbesttir. Yalnız  burada eser sahibi, eser adı usulüne uygun bir biçimde mutlaka 
belirtilmelidir. (33. madde)

•	 Musıkî, ilim ve edebiyat eserlerinden iktibas-seçme yoluyla ortaya konan çalışmalar 
serbesttir. Eğitim ve öğretim amacına yönelik olmak şartıyla. (34. madde)

•	 Alenileşmiş güzel sanatlar eserlerinde eğitim gayesi dışında yayınlanacaksa izin 
alınması gerekmektedir.

•	 Eserlerden yararlanmanın sınırı 35. maddede belirtiliyor: İktibasın sınırı “haklı alıntı” 
kuralları içinde olmalıdır. Yazarın “kısmende olsa iktibas edilemez” kaydı kanun 
önünde geçersizdir. Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve pasajları müstakil bir ilim ve 
edebiyat eserine alınabilir. İktibasın daha önce ortaya konan bir fikri açması gerekir; 
‘hedef eser’in içeriğini aydınlatmalıdır. İktibas edildiği de mutlaka belli olacak şekilde 
görünür olmalıdır. İktibas belli olmuyorsa telif hukukunda “haksız iktibas” ortaya çıkar. 
Eserin, yazarın adı, eserin neresinden alındığı iktibaslarda mutlaka nereden alındığı 
belirtilmelidir.

•	 Şu an süren kanun değişikliği çalışmalarında tartışılan en problemli husus 38. 
maddededir: Teknolojinin gelişmesiyle mesela bir müzik eserinin sınırsızca paylaşılması 
“şahsen kullanım” olarak adlandırılıyor. Fakat dijital aktarım konusu bütün dünyada 
halen tartışılmaktadır.

•	 Kopya ve teşhir konusundaki sınırlandırma 40. madde ile belirlenmiştir. Heykeller, 
mimarî eserler umumî yerlere konulmuşsa resim, grafik vb. yollarla çoğaltılması, 
görüntüsünün yayınlanması caizdir.

Bu kanun maddeleri üzerinde değişiklikler de olmaktadır. Fakat Türkiye’de telif hukukunu 
aynı anda bütün yönleriyle ele alacak herhangi bir yapı yoktur.”

Prof. Dr. Bozgeyik’in kanun metnine dayalı bu açıklamalarından sonra soru cevap faslına 
geçildi. Katılımcılardan Yusuf Turan Günaydın FSEK’in koruma süresini 70 yıl olarak 
düzenleyen 27. maddesiyle mektup, hatırat vb. metinler için koruma süresini 10 yıla düşüren 
85. maddenin birbiriyle uyuşan ve çelişen tarafları hakkındaki sorusunu ikinci grupta yer alan 
türden metinlerin bir edebiyat ve sanat değeri taşıyıp taşımadığına göre değerlendirmek 
gerektiği yönünde cevapladı.

Prof. Dr. Ali Birinci, FSEK’in gerektiği kadar bilinmediğini bundan doğan boşlukların korsan 
yayıncılığa ve intihale yol açtığını dile getirdi. Ayrıca resmî kurum arşivlerinin araştırmacılara 
kapatılması dolayısıyla biyografi yazımının sekteye uğratıldığını da vurguladı. Bu belgelere 
dayalı olarak bir takım yazarların varislerine de ulaşılamadığı için bu tür yazarların eserlerinin 
telif hakları ödenmeden rahatlıkla basılabilmesinin önünün açıldığını söyledi.
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Konu yayıncılarında FSEK maddeleri hakkındaki değerlendirme ve sorularıyla geniş bir 
şekilde tartışıldı.

2. Somut Çözüm Önerileri

Telif hakları sorunlarını bizzat yaşayan yayıncılar başta olmak üzere akademisyen ve 
yazarların katılımıyla süren çalıştayın bu oturumuyla bir takım somut çözüm önerileri ortaya 
konuldu.

Sabahaddin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Dinç “fiyat, iade ve hacim ilişkileri” 
üzerinde durarak yayın sözleşmelerinin mevcut örneklerini değerlendirdi ve sözleşmelerin 
ahlâkî boyutunun bulunması gerektiğine dikkat çekti.

Pınar Yayınları editörü Asım Öz; korsan kitap meselesi üzerinde durarak yayıncıların korsan 
meselesini abarttıklarını çünkü Türkiye’de belli sayıda yazarın kitaplarının korsan olarak 
basıldığını dolayısıyla konunun asli bir mesele olmadığını dile getirdi.

Katılımcılardan Yusuf Turan Günaydın bir takım somut önerilerde bulundu: Bandrol 
konusunun artık tavsadığını bir eser için sözleşme imzalanmadan bandrol alabilmenin 
mümkün olduğunu; Osmanlı döneminde “maarif nezaret-i celilesinin ruhsatnamesi” 
kaydıyla her kitaba konulan ibareye göre sıkı bir kontrolden geçirilen kitapların günümüzde 
de benzer bir denetime tabi tutulmasının gerektiğini; telif eserlerde olduğu gibi her tercüme 
kitapta mütercim biyografilerinin mutlaka konulması gerektiğini bu hususun mütercimlerin 
tercüme yaptıkları dil konusunda okuyucuya yeterli bir izlenim vermek için gerekli 
olduğunu; yayın piyasamızda halen başta Mesnevî olmak üzere bir kısım çeviri eserlerin 
mütercimsiz olarak basılıp satılabildiğini piyasada hâlâ mütercimi değil “hazırlayanı” 
bulunan tercüme eserlerin bulunduğunu bazen elli altmış yıl önce basılan telif eserlerin 
bile farklı yazar adlarıyla intihale uğratıldığını resmî kurumların telif ve satış yönergelerinde 
FSEK ile uyumsuz hususların bulunduğunu dile getirerek bunların giderilmesi gerektiğini 
söyledi. Açılış oturumunda D. Mehmet Doğan’ın belirttiği şekilde bu tür suistimallere yol 
açanlara kalpazanlara verilen cezanın verilmesinin caydırıcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Çıra Yayınlarından Fedakar Uzman yayıncıları mağdur eden korsan baskı ve çoğaltmaları 
önleyecek yasal kontrollerin yeterli olmadığını dile getirdi ve bu durumlara yayıncı ve yazar 
tarafından şikayet olmadan direkt yasal müdahale yolunun bulunabilmesini önerdi.

Ankaralı yayıncılardan İsmail Tekten ders kitapları yayınladığını bu çalıştayda dile getirilen 
sorunların FSEK üzerindeki düzenlemenin devam ettiği şu aşamada ilgililere mutlaka 
ulaştırılmasını istedi. Korsan yayıncılıkla telif hakları sorunlarının birbirinden bağımsız 
olarak ayrıca ele alınması gerektiğini dile getiren Tekten bandrollerle ilgili kimi zaman 
yayıncıdan değil de matbaacılardan kaynaklanan bir takım sorunların yaşandığını belirtti. 
Bandrol işinin şu an yayıncıların aleyhine işleyen bir araca dönüştüğünü söyleyen Tekten bu 
konularda bir standardın bulunmadığını vurguladı.
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Yayıncı İsmail Derici özellikle biyografi araştırmalarında resmî kurum arşivlerinden 
alınamayan bilgi ve belgelerin YAYFED vb. bir kuruluş vasıtasıyla kontrollü bir biçimde 
araştırmacılara ulaştırılması gerektiğini dile getirdi. Bu çalıştay raporlarının ilgililere sadece 
yazılı olarak verilmesinin yeterli olmadığını, ilgililerin yayıncıları ve yazarları bir topluluk 
içinde sözlü olarak dinlemeleri gerektiğini savundu.

Yusuf Dinç, Avrupa Birliğinin çeviri uygulamasının incelenip örnek alınabileceğini bu 
uygulamada tercüme eserlerin özel bir teşvik gördüğünü ve mütercim biyografilerine 
özel bir önem verildiğini belirtti. Asım Öz tercüme işinin Türkiye’de yazarlık gibi bir tür 
zanaatkarlık kabul edilmediğini ve zaten Türkiye’de iyi mütercimin de çok az olduğunu dile 
getirdi. Dolayısıyla bu sorunların üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Bir katılımcı ise korsan yayıncılığın sadece matbu yayıncılıkta değil web ortamında da 
bulunduğunu; matbu olmayan bir tür korsan yayıncılık bulunduğunu söyledi. Çevirmenlerle 
yapılan sözleşmelerin net olmadığını ve dolayısıyla bunların netleştirilmesi gerektiğini 
vurguladı.
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II. Korsan Yayınla Mücadele 
Çalıştayı Tamamlandı 

Türkiye Yazarlar Birliği ile DEKMEB’in müştereken düzenlediği Türkiye’de telif hakları, 
intihal ve korsan yayınla mücadele çalıştayı 19-20 Mayıs günlerinde İstanbul’da yapıldı. 
Toplantı’da ele alınan konular ve bu konular etrafında ortaya çıkan görüş ve teklifler bir 
sonuç bildirgesiyle ilgili makamlara ve kamu oyuna açıklandı.

 

Sonuç Bildirgesi

Türkiye Yazarlar Birliği ile DEKMEB tarafından 19-20 Mayıs 2017 günleri toplanan II. Korsan 
Yayınla Mücadele Çalıştayı’nda katılımcılar şu hususları dile getirmişlerdir:

•	 Telif haklarının korunması konusunda ilgili kesimler ve uzmanlarla işbirliği yapılmalıdır. 
Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanununda değişikliklerin yapılmasının düşünüldüğü 
şu günlerde  Çalıştay sonuçlarının ilgililerce dikkate alınması yararlı olacaktır.

•	 Yayıncılar desteklenmeli ve Kültür Bakanlığı yayıncıların ürünlerini üzeri fiyatlarıyla 
satın almalı.

•	 Türkiye’de korsan yayın, intihal ve yayın hakları konusunda güçlü bir literatür  ve 
farkındalık oluşturulmalıdır.

•	 Bu çalıştaydan sonra da DEKMEB ve diğer ilgili kuruluşlar ortak çalışmalar yapmalı ve 
kavram birliği sağlanmalıdır.

•	 “Korsan” kavramına yüklenen anlam üzerinde tarihi metinlerdeki kullanılışı da dikkate 
alınarak yeniden düşünülmelidir.

•	 Dijital imkânların korsan yayınları kolaylaştırdığı dikkate alınarak bu yolla kitap 
çoğaltmanın şartları belirlenmelidir.

•	 Milli Eğitimin fotokopi ve benzeri yollarla kitap çoğaltma işinin –bir takım hayırhah 
sebeplerle- yaygınlaştırılmaması, denetlemesi ve sınırlandırılması şarttır.

•	 Korsanlık kavramı yerine kalpazanlık kelimesi kullanılabilir (Kitap kalpazanlığı). Korsan 
yayınlara kalpazanlığa uygulanan cezalara paralel ceza verilmelidir.

•	 Yetmiş yıllık koruma süresi üzerinde çalıştayda dile getirlen farklı teklifler 
değerlendirilmelidir.

•	 Türkiye’de telif hukukunu aynı anda bütün yönleriyle ele alacak bir yapı kurulmalıdır.

•	 FSEK’in koruma süresini 70 yıl olarak düzenleyen 27. maddesiyle mektup, hatırat vb. 
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metinler için koruma süresini 10 yıla düşüren 85. maddesinin bir araya getirilmeli ve 
birbiriyle bağlantılandırılmalıdır.

•	 Resmî kurum arşivlerinin araştırmacılara kapatılması dolayısıyla ortaya çıkan biyografi 
yazımının sekteye uğratılmasının ve bu belgelere dayalı olarak birtakım yazarların 
varislerine de ulaşılamadığı için bu tür yazarların eserlerinin telif hakları ödenmeden 
rahatlıkla basılabilmesinin önüne geçilmelidir.

•	 Yayın sözleşmelerinde ahlâkî boyutunun bulunması gerekmektedir.

•	 Bandrol konusunun tavsamaması için bir eser için sözleşmesindeki imzanın bizzat 
yazarı/hazırlayanı tarafından imzalanıp imzalanmadığı kontrol edilmelidir.

•	 Telif eserlerde olduğu gibi her tercüme kitapta mütercim biyografilerinin mutlaka 
konulması; bu hususun mütercimlerin tercüme yaptıkları dil konusunda okuyucuya 
yeterli bir izlenim vermek için gereklidir.

•	 Yayın piyasamızda halen başta Mesnevî olmak üzere bir kısım çeviri eserlerin 
mütercimsiz olarak basılıp satılabilmesi sebebiyle tercüme eserde ortaya çıkan bu açık 
önlenmelidir.

•	 Hâlen elli -altmış yıl önce basılan telif eserlerin bile farklı yazar adlarıyla intihale 
uğratıldığı görüldüğünden bu husus da denetlenmelidir.

•	 Resmî kurumların telif ve satış yönergelerinde FSEK ile uyumsuz hususların bulunması 
sebebiyle bunlar giderilmelidir.

•	 Korsan baskı ve çoğaltmaları önleyecek yasal kontrollerin yeterli olmadığı görüldünden 
bu durumlara yayıncı ve yazar tarafından şikayet olmadan doğrudan yasal müdahale 
yolu bulunabilmelidir.

•	 Korsan yayıncılıkla telif hakları sorunları birbirinden bağımsız olarak ayrıca farklı 
çalıştaylarda ele alınmalıdır.

•	 Özellikle biyografi araştırmalarında resmî kurum arşivlerinden alınamayan bilgi ve 
belgelerin YAYFED vb. bir kuruluş vasıtasıyla kontrollü bir biçimde araştırmacılara 
ulaştırılması seçeneği zerinde düşünülmelidir.

•	 İntihal vakalarında yazarların mahkemeye başvurması, avukat masrafını vs. göze 
alabilmesi bazen zor olabileceğinden, şikayetlerini yazılı veya internet medyası 
vasıtasıyla dile getirmeleri durumunda bu tür suç duyurularını takip eden birimler faal 
kılınmalıdır.

•	 Çalıştay raporlarının ilgililere sadece yazılı olarak verilmesi yeterli olmadığından, 
ilgililerin yayıncıları ve yazarları bir topluluk içinde sözlü olarak dinlemeleri gerekir.

•	 Avrupa Birliğinin çeviri uygulaması incelenip örnek alınabilir.
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•	 Korsan yayıncılık sadece matbu yayıncılıkta değil web ortamında da bulunduğundan 
matbu olmayan bu tür korsan yayıncılığın önüne geçmek için hukuki altyapının 
oluşturulması gerekir.

•	 Çevirmenlerle yapılan sözleşmeler yazarlarla yapılanlara göre net olmadığından bu 
husus netleştirilmelidir.

•	 İntihal çeşitlerinden ‘kendinden intihal’ de dikkate alınmalı ve önlenmelidir.

•	 YÖK, intihal ve etik konularında daha müessir olmalıdır.

•	 Sivil toplum kuruluşları da korsan yayıncılık ve intihal konularında hassasiyet 
göstermelidir.

•	 Meslek kuruluşları ahlâk kuralları tesbit ve ilan etmelidir.

•	 Eserleri intihal edilen araştırmacılar ve yazarlar şikayetlerini dile getirmede daha aktif 
olmalıdır.

•	 Bilgi kirliliği ve intihali önlemek için kurumların bastıkları kitaplar mutlaka yayın 
kurullarından geçmeli, yayın kurulu olmayan kurumlar yayın kurulu oluşturulmalıdır.

•	 Telifle ilgili mevzuat düzenlemelerinde yayıncı, yazar, mütercim, etidör, redakatör, yayın 
yönetmeni vb. kavramlara açıklak getirilmelidir.

•	 Kültür Bakanlığı yayıncılık konusunda planlayıcı ve düzenleyici rol oynamalıdır.





1. OTURUM
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Prof. Dr. Mustafa S. Küçükaşcı 
Topkapı Sarayı Müze Başkanı

İki yıldır tevdi edilen Topkapı Sarayının Müze Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Böyle 
önemli ve müstena bir görevin sorumluluğu dahilinde, böyle bir programda bulunmaktan 
ve sizleri burada görmekten çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Hepinize hoş geldiniz 
diyor ve saygılarımı sunuyorum.

Topkapı Sarayı’nın Yazma Eserler Kütüphanesi ve arşivi tüm araştırmacılara 1928’den beri 
hizmet etmektedir. Topkapı Sarayı’nın Yazma Eserler Kütüphanesi Fatih zamanından itibaren 
bir araya getirilen yirmi iki bin yazma ve matbu eserden müteşekkildir. Bu kütüphanenin 
dijital ortama aktarılma çalışması devam etmektedir. Kütüphanenin dijitalleşmesinin 
tamamlanması aynı anda daha çok kimsenin hizmet almasını temin edecektir. Topkapı 
Sarayı’nın Arşivinin ise dijitalleştirme çalışması ise büyük oranda tamamlanmış olup, 
‘Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ ile birlikte hizmet vermeye devam 
etmektedir.

 Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesinin ve Arşivinin kullanılması gerek 
araştırmacılar ve gerek yayıncılar açısından büyük önem arz etmektedir. Araştırmacılara 
hizmete yönelik bu türden çalışmaların artarak sürmesini sadece Topkapı Sarayı Müzesi 
Başkanı olarak değil bir akademisyen ve yazar olarak da gerekli olduğunu düşünüyorum

Bu çalıştayın Topkapı Sarayı’nda gerçekleştirilmesini ayrıca önemli görmekteyim. Zira bu 
mekan asırlar boyunca bilginin ve sanatın, özellikle Osmanlı kültür ve medeniyetinin temel 
taşlarını oluşturan telif ve tercüme eserlerin üretim merkezi olmuştur. Biz de bugün üretilen 
bu kültürün gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımı sürdürüyorum.

Türkiye’de yayın sektörünün iki önemli cephesi yazar ve yayıncıdır. İki cephede de 
zaman zaman sıkıntılar dile getirilmektedir. Türkiye’de korsan yayın sektörü maalesef 
önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan her türlü girişime rağmen korsan 
yayınlar matbaada çalışan işçisinden telif hakkı sahibi yazara kadar pek çok insanın emeğini 
çalmaya yönelik bir faaliyet olarak devam etmektedir. Korsan yayınların yanı sıra özellikle 
akademik camiada intihal de önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Kaynak 
göstermeden yapılan alıntılar, paragraf ve bölümlerin birebir alıntılanması, görsellerin 
telifine riayet edilmemesi gibi durumlar sadece akademik bir mesele değil aynı zamanda 
yaygın olan ahlaki bir zaafı da ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın yayıncı ve yazar haklarına 
riayet edilmesi, korsanla mücadele ve intihal gibi meselelerin önüne geçilmesinin katkısı 
olmasını diliyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum.

Tekrar hoşgeldiniz safalar getirdiniz.
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Murat Köse
DEKMEB Başkanı 

 Kıymetli Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanım ve Topkapı Sarayı Başkanım; Ankara’dan, 
İstanbul’dan ve Türkiye’nin değişik yerlerinden programımıza katılan değerli konuklar, 
değerli akademisyenler, değerli yazarlar ve değerli yayıncılar hepinizi saygıyla selamlıyor, 
hoş geldiniz diyorum. 

Bugün burada Dekmeb ile Türkiye Yazarlar Birliğinin işbirliği içerisinde ikincisini 
düzenlediği Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı’nda beraberiz. Tabii böylesine özel bir mekân 
da bu çalıştayı yapıyor olmaktan dolayı özel bir mutluluğumuzu, mutluluğumu ifade etmek 
istiyorum. Allah ondan razı olsun Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethinden 
hemen sonra yapımına başlanan Topkapı Sarayı yaklaşık dört yüzyıl Osmanlı Devleti’ne idari 
merkez olarak hizmet vermiştir. 

Ben Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyolojide doktora çalışmalarının tez 
aşamasındayım. Tez çalışmalarımı Şehir Sosyolojisi üzerine yapıyorum. Tabii mekânlarla 
insanların hayatları arasındaki ilişkileri çalışıyoruz. Mekânlar topluluğun ve medeniyetin 
yansımalarıdır. Medeniyetler mekânla doğar hayat bulur ve hayatını devam ettirir. Bugün 
bizlerde Sultan Fatih’in torunları olarak özel bir vesileyle buradayız. Ecdadımızın aziz 
hatıralarıyla dolu bu mekânda korsan yayınla mücadele, telif hakları ve intihali konuşacağız.

Birbirinden kıymetli konuklarımız var. Ben izninizle Dekmeb’ten bahsetmek istiyorum. 
Dekmeb Ders Kitapları ve Kültür Kitapları Yayıncıları Meslek Birliği olarak başlangıçta ismi 
konulan bir meslek birliğidir. Daha sonradan biz bunu Ders ve Kültür Kitapları Telif Hakları 
ve Lisanslama Meslek Birliği olarak ismini değiştirdik ve şu anda faaliyetlerimizi bu şekilde 
sürdürüyoruz. 

Meslek birliğimiz 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kurulmuş, ilim 
ve edebiyat alanında faaliyet gösteren bir yayıncı meslek birliğidir. Dekmeb fikir - sanat 
eserlerinin haklarını korumak ve yayıncıların haklarını korumak amacıyla özel hukuka 
bağlı olarak kurulmuş tüzel bir kurumdur. Türkiye çapında yüz kırk dört yayıncı üyesi 
bulunmaktadır. 

Dekmeb olarak korsanla mücadele bizim en öncelikli faaliyetlerimizdendir. Bir önceki 
sene yine İstanbul’da hakim ve savcılarla beraber bir çalıştay gerçekleştirdik. Burada çalıştaya 
katılan arkadaşlarımızda var. Geçen yıl korsanla mücadeleyle ilgili yine birtakım faaliyetler 
yaptık. Korsan Kitapla Mücadelede En İyi Fikir Yarışması adı altında bir proje hazırladık. Milli 
Eğitim’deki öğrencilerle yaptık. Bu yıl bu korsanla mücadelenin görsel tarafıyla ilgili yine Milli 
Eğitim’de çalışmalar yaptık. Tabii telif bilincinin geliştirilmesi, farkındalığın arttırılmasına 
yönelikte çalışmalarımız oldu. 

Telif haklarının ihlali ve korsan yayın konusunda uzmanlarla çok özel toplantılar yapıyoruz. 
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Bunların sonuçlarını kamu ve özelle paylaşarak bir mücadele veriyoruz. Korsan yayın bir fikir 
ve emek hırsızlığıdır. Korsan yayın çok büyük boyutta bir kayıt dışı ekonomiyi oluşturur. 
Korsan kitap ilim ve edebiyat alanında gelişmeleri direkt ve dolaylı olarak engellemekte 
ve bu alanda bir erozyona yol açmaktadır. Korsan yayınla mücadele konusunda burada 
sunumlarını yapacak olan değerli akademisyenlerimiz, değerli ilim adamlarımız ve 
konuklarımızla hep beraber karşılaşılan sorunları paylaşacağız. Bunlara çözümler üreteceğiz 
ve çeşitli değerlendirmelerde bulunacağız. Herkesin bilgisi olmaya bilir ama fikir ve sanat 
eserleriyle ilgili kanunda bir değişiklik ön görülüyor dolayısıyla bu değişikliğin tasarısı 
yayımlandı. Bu tasarı bizim için çok önemli kanun değişiklik alanında çalışmalarımız oldu 
ve buradan çıkan sonuçlar bu tasarının daha doğru bir şekilde kanunlaşma noktasında da 
fayda sağlayacağını umuyorum. Çalıştayı onurlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum verimli bir çalıştay gerçekleştirilmesi dileğiyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

İsmet Uçma 
İstanbul Milletvekili

Herkese iyi sabahlar, korsanla ilgili yapılan bu çalıştayın güzel ve verimli geçmesini diliyorum, 
buradan çıkacak sonuçları bizde yakından takip edeceğiz. 

Çok değerleri ilim adamlarımızın, aydınlarımızın verecekleri katkılarla ve az önce değerli 
arkadaşımızın da söylediği gibi 5846 sayılı fikir ve sanat eserlerine düzenleme kanunu da 
yakında meclise gelmiş olacak. Ankara Gölbaşı’nda taslak üzerinde konsey üyeleri olarak 
son çalışmaları yaptık. Dolayısıyla kısa zamanda Meclise gelmiş olacaktır. İlgili paydaşların 
katkı vermesi ve İnternet ortamında ki yaklaşımları toplamak maksadıyla gecikmiş olduk. 
Öyle zannediyorum ki buradan çıkacak sonuçlar korsan, intihal, fikir ve sanat eserleriyle ilgili 
yasallaşacak hususlara büyük katkı sağlayacaktır.

Sevgili Mehmet Abi buradalar, değerli Zafercim buradalar siz burada olunca İstanbul 
ayağı tamam demektir. Ankara zaten bizim yoğun takibimizde bu konulara ilişkin büyük bir 
bilinç ve duyarlılıkla hareket eden çok değerli bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın da bu vesileyle 
size selamlarını, sevgilerini ve saygılarını iletmiş olayım. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Özellikle Gölbaşı toplantısında teklif ettiğim şeylerden birisi de; telif haklarının tuğla, tarla 
ve ağaç kadar değerli olduğunu ve bunların yetmiş yılla sınırlı olmaması gerektiğini ifade 
ettim.

Dünya müktesebatını biliyoruz şimdi onlara detaylı girip siz değerli düşünürlerimizin, 
aydınlarımızın huzurunda hadleşmek gerçekten ayıp olur onu da yapmamak lazım. Dünya 
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müktesebatı böyle diye bir hak ve hukukun ihlaline göz yummak doğru değildir. Türkiye’de 
birçok konuda olduğu gibi bu konuda da dünyaya örnek teşkil edilebilir. Dünya müktesebatı 
Türkiye mükyesebatına göre şekillensin istiyoruz. Sayın Bakanımız buna sıcak baktılar 
dolayısıyla 1995-2001 muhtemelen 2016 yıllarında yapılan çalışmalarla bu hususlar son 
derece derli toplu bir hale geldi. İçimizde herhalde bilmeyeniniz yoktur gerek internet ortamı 
gerek dışsal ortamda gerekse matbuat haline geliş aşamalarında özellikle matbaacılarımızın 
çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor ya da matbaacılarımız kontrollü insanlardan müteşekkül 
olması gerekiyor. Emeğe saygı, fikre saygı, zihin işçiliğine saygı gerekir. Zaten çok ciddi 
eserlerin Dünya’da ve Türkiye’de okuyucu sayısının oranı bellidir. Biraz da bu düzenlemeleri 
yaparken çalıştaya katılım veren değerli bilim insanlarından ve düşünürlerden isteğimiz, 
arzumuz daha çok emek ürünü olanın daha çok itibar görmesine kapı aralaya bilecek zemin 
oluşturacak düzenlemelerimize katkı vermesidir. Yoksa malum bir kültür endüstrisi var. Bu 
her alanda müzik, sinema, tiyatro, fikir –sanat ve eserler alanında böyledir. Dolayısıyla biz 
kıymetli, ender olanı öne geçirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. 
Sizlerden de bunu önceleyen yaklaşımlarla bu sürece katkı vermenizi arzu etmiş olacağız 
ki zaten veriyor ve elinizden geleni yapıyorsunuz. Daha geçen birlikte İstanbul Şubesi’nde 
Mehmet abi yoktu, bizim için büyük bir eksiklikti. Ama Ankara’da Sevgili Başkanımız Muzaffer 
Bey’le birlikte yararlı bir millî çalıştay yaptık. Tabii bu kadar büyük bir çalıştay ismini ona reva 
görmek bu çalıştaya karşı saygısızlık ve ayıp olabilir. 

Biz dolayısıyla çalıştayımızın teması kültür ve sanat yüzü şehirlerde o hususlarda da 
biz sizlerle sık sık temas halinde olacağız. Genel merkezimiz, Bakanlığımız bu konularda 
büyük hassasiyet gösteriyor. Mesela bir başka önerimiz vardı hamdolsun kabul gördü ve 
şimdi yayıncılardan talep edilen müracaat formlarıyla  yeniden değiştirildi. Eğer kültür, fikir 
ve sanat eserlerine, ürünlerine maksat Bakanlığımızın, Devletimizin katkı vermesi için biz 
simit pazarlığı yapar gibi arkadaşlarımıza yüzde şu kadar indirim yapın diye bir pazarlık 
içine girmiş olacağız ve bunun doğru olmadığını biliyoruz. Sayın Bakan’ımız bu konularda 
çok duyarlı Sevgili Dostlar. İçinizden birisi malum Molla Kasım’ımız dolayısıyla eee dedik ki 
o zaman ürünleri kapak fiyatıyla almak lazım. Her türlü periyodu yani Kültür Bakanlığının, 
Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı bütün ürünler kapak fiyatıyla alınmalıdır. Maksat 
arkadaşlarımıza bu sektöre emek verenlere, zihin  işçilerimize destek vermek mutlaka kapak 
fiyatıyla talep etmek lazım. Bunun makul karşılandığı Sayın Bakanımız’ında zaten zihni alt 
yapısında mevcut olan bir hususmuş. Bu da inşallah bundan böyle icraatlarda düzenlenmiş 
olacak.

Sevgili Dostalar, çalıştay sonuçlarını çok merakla beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 
Medeniyet bileşkesinde ağırlık teşkil etmenin yolu kültür ve sanatta mesafe almaktır. 
Bunu başaramamış hiçbir toplum dünya medeniyet bileşkesinde yer almayı bırakın 
adını duyurmanın imkân ve ihtimali bile yoktur. İnşallah kısa zamanda var olan geçmiş 
medeniyetimizden ilham alarak medeniyet kotlarımızı çağa taşıyarak daha ileri daha 
gelişmiş ve yeryüzüne mutlaka örnek teşkil edebilecek çalışmaların kısa zamanda vücut 
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bulacağına yürekten inanıyorum. Üç özelliğimiz bizim Dünya Devletlerinin çok önündedir. 
Bunlardan birincisi; bütün boyutlarımızla bütün müştemilatıyla yeryüzünde, İslam 
coğrafyasında dâhil birlikte yaşamak kültürünü bu medeniyet mensuplarından başka 
hayata geçiren yeryüzünde başka topluluk yoktur. Mesela buradan hareketle yeryüzüne, 
dünyaya neler verebileceğimizi ciddice çalıştay konusu yapmak lazım. Başka bir ülke, başka 
bir topluluk yok. Kendi dün  hinterlandımız olan İslam coğrafyası da dâhil olmak üzere hep 
söylüyorum. İkincisi; dostlarım belki tebessüm edecekler Dünyanın en ileri demokrasisine 
biz tarihimizde de bugün de uyguluyoruz yani değer dizgeleri olan merkez sağ da yer alan 
birlikte yaşama kültürünü hayata geçirmiş olan medeniyet mensuplarımız uygulamaktadır. 
Üçüncüsü; dünyanın en büyük sosyal devletiyiz. Malum Marshall Dönemi’nde sosyal devlet 
olma özelliğini kazanabilmek için hafriyat makineleriyle işte birtakım işlemler yaptırılır 
tekrar aynı hafriyat yerine döktürülerek biz çalışanlara bak işte yani istihdam yaratıyoruz o 
şekilde sosyal devlet oluyoruz diye doldur boşalt yöntemi ile bu sosyal boyutu gidermeye 
çalışırlar.

Oysaki bugün Ülkemizde hamdolsun icraatlarıyla partimizin geldiği noktada gerçekten 
de bir insana para vermek için gerekçeler arıyoruz, tutacak dal arıyoruz. En son çocuk ve 
torun yetiştirme derdimiz birisine para vermek ya da şunu şunu yapsın değil, orada asıl 
genetik aktarımını, duygu ve düşünce dünyasını o yaşlarda geniş aile bireylerinden birisinin 
sevgili yavrularımıza kazandırılmasıdır. Bunun için ne yapılsa azdır.

Bir başka önerim de anneliğin yüceltilmesi, ev hanımlarının yüceltilmesi ve eşliğin 
yüceltilmesi bu alanlarda diğer çalışanlardan bir tık daha fazla ücretle taltif de verilmesi 
benim en büyük arzumdur. Bunu teklif olarak sunmaya başladım. İnşallah sizlerle de istişare 
ederek aşacağımız boyutu hep birlikte müşahede etmiş olacağız. Daha güzel bir gelecek 
bizi bekliyor, bizim medeniyet kodlarımız yeryüzünü esenliğe kavuşturacak örnekliklerle 
doludur. Bunu hayali olarak söylemiyoruz çünkü geçmişte medeniyetimiz bunları hayata 
geçirmiş. Bu mirası tearuz eden biz torunlara düşen o küllenmiş olgular üzerindeki 
perdeyi ekip hassasiyetiyle ve Sevgili Mehmet abim Ankara’dan, İstanbul’dan ve dostların 
Türkiye’den verecekleri büyük katkılarla hayata geçirmektedir. Bu duygular ve düşüncelerle  
tekrar çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ve temenni ediyorum. 
Bu vesileyle siz değerli dostlarımı, kültür insanlarını, bilim insanlarını, düşünürlerimizi ve 
yazarlarımızı Türkiye’mize ilişkin her türlü zihinsel üretime artık yerel değil evrensel ölçekte 
üreten, buna sahip çıkan, aksaklıkları birlikte gidermemiz de bize rehberlik eden her bir 
kardeşimi, dostumu, arkadaşımı saygı ve sevgiyle muhabbetle selamlıyor, çalıştayınızın 
hayırlara vesile olmasına Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun.
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D. Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar Birliği Vakıf Başkanı

Daha önce de DEKMEB’le böyle bir toplantı yapmıştık. Bu vesile ile hem DEKMEB’i, hem 
değerli başkanı Murat Bey’i tanımıştık. Benim o toplantıdaki tesbitim şuydu Türkiye’de 
korsan yayın, intihal, telif hakları konusunda çok güçlü bir literatüre, birikime sahip değiliz. 
Yani bu konular ancak dar çeverelrede ilgililer arasında konuşuluyor tartışılıyor, topluma 
çok fazla mal edilemiyor. Bununla ilgili çok fazla yayın da yapılamıyor. 1. Çalıştayın kitabı 
da basıldı, bölyece bir başlangıç da yapıldı. Bundan sonra da müşterek faaliyetler yapılarak 
konunun kamuoyuna mal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Ben biraz konunun derinlerine inerek sıkıcı şeyler söyleyeceğim. Kelimeler üzerinde 
duracağım, hatta “korsan yayın”kavramına da itiraz edeceğim. Murat bey biliyor, daha önce 
ona aktarmıştım, görüşlerimi. Bu kadar önemli bir konu üzerinde iki gün boyunca sürekli 
konuşacağız, tartışacağız ve öyle zannnediyorum ki sonuçta bazı düşünceler, teklifler ortaya 
çıkacak, bunlar da ilgililere, yetkililere ulaştırılacak. Şimdiden ben bu toplantımızın hayırlara 
vesile olmasını diliyorum ve asıl mevzua geçmek istiyorum. Tabii şunu da kaydetmek 
istiyorum: Böyle mühim bir konunun Topkapı Sarayı gibi tarihi bir mekânda yapılması aslında 
hatırda kalıcılık bakımından önemli. Topkapı Sarayı bizim beş asırlık medeniyet birikimimiz. 
Bu birikim sadece mimarî bir birikim değil, aynı zamanda biraz önce başkanımızın söylediği 
gibi burada 20 bini aşkın nadide yazma kitap ihtiva eden benzersiz bir kitap koleksiyonu 
var. Onun dışında Sarayda teşhir edilen ve dünyada eşi benzeri olmayan hem maddî, hem 
manevî yüksek değeri olan eserler var. Böyle bir mekânda konunun ilgileriyle, dostlarla bir 
araya gelmek hem güzel, hem hoş hem de kalıcı bir tesir uyandıracak diye düşünüyorum. 

Asıl mevzuya gelirsek, bizim asıl konuşma başlığımız:

“İntihal”le “kalpazanlık” arasında “korsanlık”!

Sirkat-i şiir edene kat’ı zeban lâzımdır

Böyledir şer’i belâgatda fetva-yı sühan 

18. asrın Maraşlı şairlerinden Sümbülzade Vehbi, “şiir çalanın dilini kesmek lâzımdır, edebiyat 
ilminin kanununda söz fetvası budur” diyor... Edebiyatımızda önce şiir vardı... İntihal de 
“sirkat-i şiir”di... Zamanında dil kesmek devrinden uzaklaştık. Şimdi yeni formüller bulmamız 
gerekiyor. 

Arapça’dan Türkçe’ye ünlü lügatimiz Ahterî-i Kebir’de intihal, “Dâva etmek ve gayri 
şairlerin şiirin kendine isnad ve intisab etmek” şeklinde açıklanıyor. Yani “benimdir demek ve 
başka şairlerin şiirini kendine ait saymak ve sahiplenmek...”  İntihal ve şiir hırsızlığı hep vardı.
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İntihalin dereceleri var: Bir şairin bir mânayı kendine mâl etmesine “ilmam” veya “nakl”, 
değiştirerek almasına da “mesh” veya “sehl” denilirmiş. Tabiî birbirinden habersiz benzer 
şeyler yazmak da var; buna da “tevarüd” deniliyor. İlmam “küçük günâh” anlamına geliyor. 
Öyleyse, intihal “büyük günâh”! “Nakl-nakil, uyarlama karşılığı olarak görülebilir. 

“Mesh” şeklini değiştirme, “sehl”in kendine benzetme olarak anlaşılması mümkün. 

Zengin bir edebiyatımız var ve elbette bu zenginlikle mütenasip kelimelerimiz...

Eskiden bir kelime ile her şeyi halletmek gibi bir alışkanlığımız yoktu. 

İntihalden korsanlığa 

İntihal, yani “eser hırsızlığı” ne zamandır “korsanlık” olarak adlandırılıyor?  

İhtihal, 1935’te yayınlanan Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu’nda “aşırma” olarak 
karşılanmış. Buradan tahsisen eser hırsızlığı anlamı çıkarmak mümkün değil. TDK’nin ilk 
sözlüğünde (1945) intihal “başkasının eserini kendi eseri diye gösterme” şeklinde açıklanıyor.  
1980’lere kadar böyle devam ediyor. 7 baskıda (1983) “aşırma”ya dönülmüş. Böylece “edebî 
hırsızlık” mânası es geçilmiş. 2011’de yapılan 11. baskıda da aynı açıklama var. 

7. baskıda 1935’e dönülmesi tesadüf olabilir mi? Olmadığını düşünmemizi gerektiren bir 
değişiklik var. Bu değişiklik “korsan” kelimesinde. O zamana kadar korsan “deniz haydudu” 
iken, 7. baskıda tarif genişletiliyor: 

1. Düşman ya da kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu. 2. mec. 
başkalarının hakkını zorla kullanan kimse. 3. s.mec. Bir hakkı izinsiz olarak kullanan: 
Korsan radyolar, korsan kasetçilik, korsan miting.

Tabiî, intihal kelimesi genel bir anlam verilerek açıklanınca, intihalci ve intihalcilik de 
sözlükte yer almıyor. Buna karşılık “korsanlık”ta anlam genişlemesi dikkat çekiyor. 

11. baskıda “izinsiz olarak çoğaltılan (kitap, kaset)” açıklaması tarife giriyor. 

İntihal “eser hırsızlığı” idi. Başka birinin şiirini, fikrini, yazısını, kitabını kendine mal 
etmekti. Çoğaltarak yaymak anlamı intihal kelimesi üzerinden verilebilir miydi? Mesela 
intihal yayın, intihal kitap, intihal kaset... denilebilir miydi? 

Böyle bir yol tutulabilirdi belki. 

Peki neden “korsan yayın, korsan kitap, korsan kaset...”denildi?  

Bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Korsan kelimesinin intihal kadar etkileyici bir 
kelime olmadığını söyleyebiliriz. 

Çok da olumsuz bir kelime tesiri uyandırmıyor “korsan”. Belki de bu yüzden bunca zamandır 
“korsan yayınla mücadelede” istenilen sonuca ulaşılamıyor. 
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Korsan ol, dünyadan açıkta dur!

“Evvelki vasiyet budur ki, kapudan kendi korsan değil ise derya hususunda ve derya cengi 
ahvalinde korsanlar ile meşveret edüp dinleye…” İlk öğüt: Kaptan, kendi korsan değilse, deniz 
konusunda ve deniz savaşı durumunda korsanlar ile danışıp onları dinlemelidir.

Kâtip Çelebi’nin Tuhfetü’l-kibar fi esfaril-bihar, yani “Deniz seferleri hakkında büyüklere 
armağan”ında, “derya ve donanma ahvaline müteallik korsanlar vesayasındandır” başlığı 
altında ilk vasiyette böyle deniliyor…

Bu öğüdün “korsan” kelimesinin sözlüklerdeki “gemilere saldıran deniz haydudu, deniz 
hırsızı” anlamını haleldar etmediği söylenebilir mi? 

Osmanlı ilim tarihinin müstesna siması Kâtip Çelebi’nin metninde korsanın “tecrübeli, 
görmüş geçirmiş denizci” anlamına geldiğini kavramak zor değil. Çelebi, vasiyetlerin 
sekizincisinde de şöyle diyor: “Baştarda reisleri cezayirde ve deryada niçe yıllar gezmiş, 
korsanlık etmiş ola.” 

“Baştarda” kadırga cinsinden zamanın büyük savaş gemisi…Bunların reislerinin adalarda 
ve denizde nice yıllar gezmesi ve korsanlık etmesi gerekiyor. “Korsan” burada bir denizcilik 
anlayışını anlatıyor ki bu da tamı tamına “deniz akıncılığı”dır. Bunun haydutluğu, çapulu, 
yağmayı aşan bir tarz olduğunu bir kenara yazalım. 

Son yıllarda yerleşik “korsan” kavramını haleldar eden bir örnek, hasılat rekorları kıran 
“Karayip Korsanları” filmi. Sevimli kaptan Jack Sparrow karakterinin başarısı, ilk filmden 
sonra devam filmlerinin çekilmesine yol açtı. 

Gelelim bizim “korsan”lara…

Denizcilik tarihimizden bahis açılınca, Malazgirt zaferinin hemen sonrasında İzmir ve 
civarında hâkimiyet kuran Çaka Bey ve Osmanlı denizciliğinin reisleri, kapdan-ı deryalarımız 
zihnimize üşüşür. Kemal Reis, Pirî Reis, Burak Reis, Turgut Reis, Oruç Reis, Barbaros Hayreddin 
Paşa, Murat Reis, Salih Reis… gibi büyük isimlerin korsanlıkları konusu da hatıra gelir. 

Denizcilik tarihimizde müstesna yeri olan bu şahsiyetleri düpedüz “deniz eşkıyası” olarak 
tesmiye edebilir miyiz? İçlerinde deha çapında büyük denizciler olan, dümeni kullandığı gibi 
maharetle kalem de kullanan büyük denizciler bunlar. 

Pirî Reis’in dünya denizcilik tarihinde benzeri var mıdır acaba? 

Onun sırrı hâlâ tam çözülemeyen Amerika haritası neyin nesi? Ya o büyük Akdeniz 
kılavuzu Kitab-ı Bahriye? İşte onun kalemi hakkında fikir edinmek için, Kitab-ı Bahriye’den bir 
parça aktaralım. Hem de nazım:

Gezerdim Bahr-ı ebyazın (Ak denizin) kenarın

Arab, Efrencli (Avrupa), Rum, Mağrib diyarın
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Yazardum her birisin ânun ey yar

Gerek olan makamatı ne kim var…

Pirî Reis, eserini dünya hükümdarı Süleyman Han’a takdim etmiş… Garp ocaklarının 
efsanevî denizcisi Hayreddin Paşa’yı İstanbul’a davet ederek Kapdan-ı deryası yapan Kanunî 
Süleyman, ondan hayat hikâyesini kayda geçirmesini istemiş. O da Seyyid Muradî isimli 
denizci şaire tevdi etmiş bu işi. 

Hikâye baştan başlar…Baba, Vardar Yenicesi’nden Yakub Ağa, Midilli’nin fethinden 
sonra buraya yerleştirilenlerdendir. Bu dilaver yerli ahaliden bir kızla evlenir, 4 oğlu olur. 
İkinci oğul Oruç bir gemi yaptırıp en küçük kardeşi İlyas’ı da yanına alarak deniz ticaretine 
girişir. Rodos şovalyeleri gemilerini basar. İlyas şehid olur. Oruç esir düşer, fakat bir süre sonra 
fırsatını bulup kaçar ve intikamını almak için Rodos civarında korsanlığa başlar. Bir takım 
maceralardan sonra Midilli’ye kardeşlerini görmeye gider. Yakınlarından gayri vilayetin 
fukarasının ihtiyaçlarını giderir. Yetim kızları evlendirir, yetim oğlanları sünnet ettirir, Rodos 
şovalyelerine esir düşmüş iki yüz müslümanı bedelini verip hürriyete kavuşturur…

Oruç Reis denizcilik tecrübesini Tunus’ta Cerbe adasını ele geçirdikten sonra farklı bir 
mecraya döker. Bu üsten akınlarına devam eder. Papa’nın koca savaş gemilerini ele geçirir, 
kısa zamanda efsaneleşir ve kızıl sakalından ötürü “Barbarossa” olarak anılmaya başlar. 
Endülüs’ü ele geçiren katolik İspanyollar Afrika sahillerine sarkarken o Cezayir’i mesken tutar. 
Dünyanın en büyük deniz gücü olan İspanyollarla savaşır, tek kolunu kaybeder. İspanyol 
zulmünden kaçan bir çok müslümanı Afrika sahillerine taşıyarak kurtarır. Tlemsen’de 
İspanyollarla çarpışırken 48 yaşında şehid olur. Mazlumların umudu, akıncı levendlerinin ve 
fakir fukaranın babası, Cezayir’in meşhur evliyası Sidi Abdurrahman’ın kabrine gömülür…

Kardeşi Hızır Reis’in “Hayreddin” olma süreci böylece başlar. Hızır ağabeyinin yolundan 
gider. Daha önce Piri Reis’le Osmanlı sultanı Yavuz Selim’e armağanlar göndererek 
bağlılıklarını arzederler. O sıralar Yavuz “nizam-ı âlemi temin için” Mısır seferini icra 
etmektedir. Selim Han onların bağlılığını mukabil armağanlarla teyid eder. İki büyük Türk 
devleti savaştı, Osmanlıların zaferi oldu. Bu arada biz Ridaniye Zaferinin yıl dönümünü 
unuttuk. Bu sene beş yüzüncü yılı idi, Ocak ayında önemli bir dönüm noktasıdır. 

Bu sıralarda iki kardeş önce meşru bir otorite oluşturma yoluna girmişler, sonra da Yavuz 
eliyle yücelen cihan devletine tâbî olmayı seçmişlerdir. 

Sonrası malûm…Hızır Reis Kanunî tarafından İstanbul’a davet edilir. O da her biri deniz 
kurdu olan büyük reislerini yanına alarak alay-ı vâlâ ile İstanbul’a gelir. Cihan Padişahı’nın 
eteğini öper. O da ona “Hayreddin” unvanını verir, kapdan-ı deryası nasbeder…

Korsan, önce korsar olarak İtalyanca’dan dilimize geçmiş. Sonra korsan/kursan olarak 
yerleşmiş. “Corsaro” latince “akın” demek. Akdeniz havzasında  “corsaro”dan türeyen 
kelimeler kullanılırken, İngilizler ve Fransızlar “pirate” derler. 
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Bugün korsan kelimesinin sözlüklerdeki yerleşik anlamlarının ne zaman teşekkül ettiğini 
bilmek zor. 

Bahriye emeklisi Süleyman Nutkî’nin Kamus-ı Bahrî’sine müracaat etmek en doğrusu. 
Belki de ilk denizcilik sözlüğümüz olan bu eser 1917’de Bahriye Nezareti tarafından 
yayınlanmış. (Latin harfli baskısını Mustafa Pultar, 2011’de yayınladı.)

Birlikte okuyalım: “Korsan. İtalyanca (corsaro)dan, muharebe zamanında düşmanın 
ticaret-i bahriyesini sektedar etmek üzere devlet tarafından techiz olunan sefain-i ticariyedir. 
Elyevm Avrupa’da umum vapur kumpanyalarının iktizasında korsan hizmetlerini ifaya salih 
sefaine malik olmalarını ve muharebe vukuunda bunları devletin yed-i istimaline terk 
etmelerini şartnamalere derç etmektedirler. Fakat a’sar-ı kadimede kullanılan bu nevi korsan 
sefaini vakt-i sulhta dahi deniz hırsızlığı eder cümleyi ızrara teşebbüs edegeldiklerinden 
bu nam deniz hırsızlarına dahi verilmeye başlanarak menfur olmuş olmakla  a’sarı hazırda 
bu hizmette istihdam olunacak sefaine umumiyetle ‘muavin kruzer’ namı verilmekte 
bulunulmuştur.”

Demek ki, savaş zamanında düşmanların deniz ticaretini engellemek üzere devletler 
tarafından donatılan gemilere varmış. Avrupa’da bütün vapur şikretlerinin şartnamelerine 
savaş halinde kullanılmak üzere korsanlığa uygun gemiler bulundurmaları yazılmaktaymış...

Kamus-ı Bahri’den 45 yıl sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlanan 
binbaşı Lütfi Gürçay’ın Gemici Dili’nde konu özetlenir: “Evelleri düşman ticaret ve nakliyat-ı 
bahriyesini [deniz nakliyatını] sekteye uğratmak [engellemek] ve müsait yalılara baskın 
yaparak zayiat verdirtmek maksadile teslih ve techiz edilerek [silahlandırılarak ve donatılarak] 
kullanılmış gemilere (korsan gemisi) ve bunların tayfalarına (korsan)  denilirdi.

İki kelimeye karşı tek kelime!

Türkiye’de telif hakları konusunda mevzuat geliştirilirken neden “korsan” kelimesi tercih 
edildi? Korsan dilimizde yüzyıllardır mevcut bir kelime. Fakat, batı dillerinde, bilhassa da 
İngilizce’de “korsan” (corsaire) kelimesi çok fazla kullanılmıyor. Yine Latince kökenli “pirate” 
(payrıt) kullanılıyor. Fransızca’da da bu kelime daha yaygın. 

Ünlü Fransızca’dan Türkçe’ye sözlüklerimizde corsaire (korsan)ın açıklamalarına bakalım. 
Şemseddin Sami’nin Resimli Kamus-ı Fransevî’sinde (3. tab’ı. İstanbul 1901) “Korsan. Korsan 
gemisi. Korsan gemisi reisi. Deniz haydudu. Haydud gemisi. mec. Gaddar ve merhametsiz 
adam” açıklaması var. Hasan Bedreddin’in açıklaması da çok farklı değil: “Korsan. Korsan 
gemisi.  Gaddar. Hunhar adam.” (Fransızca’dan Türkçeye Küçük Kamus-ı Fransevî, İstanbul 
1928)
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Gelelim diğer korsan kelimesi “pirate”a. Şemseddin Sami, bu kelimeyi  “Deniz 
haydudu. Korsan. Hırsız, haydud” olarak açıklıyor. Burada dikkat çekici fark “hırsız”. Hasan 
Bedreddin’in açıklaması daha ilgi çekici: “Deniz haydudu. Korsan. Korsan gemisi. mec. Sârık. 
Müntehil. Çapulcu.”  Burada (sârık-hırsız) dan başka “müntehil” yani “intihalci” kelimesi ile 
de karşılaşıyoruz. İntihal kelimesine Şemseddin Sami “piraterie” (korsanlık) kelimesinin 
açıklamasında yer veriyor: “Deniz haydutluğu. Yağma, garet. İntihal”. Hasan Bedreddin’in 
açıklaması da aynı şekilde: “Korsanlık. Yağma, garet. İntihal.”

Bursa’da 1940-1948 arasında üç cilt halinde yayınlanan ve çok fazla bilinmeyen Mehmet 
Gülbahar’ın İngilizce-Türkçe Büyük Lügati’nde “pirate” şöyle açıklanıyor: “Korsan (sea robber/
rover), deniz hırsızı  (marander), yağmacı, akıncı. mec. Telif hakkını kapan; eser hırsızı. 
(bus) Başka yollardan geçip müşterilerden fazla para alan araba. Geçişli fiil: Yağma etmek. 
Başkasının eserini izinsiz basmak. Geçişsiz fiil:  Korsanlık etmek. mec. Hilekârlık etmek.” 

Daha yeni bir İngilizce-Türkçe Sözlük’te bakalım aynı kelimeye. “Pirate: Korsan, korsan 
gemisi. fiil. korsanlık etmek; başkasının eserini izin olmadan yayınlamak. Piracy: Korsanlık, 
izinsiz olarak yayınlama, intikal.”(İngilizce Türkçe Redhouse Sözlüğü. 30.bs. İstanbul, 2000). 

Bu meşhur sözlükteki açıklamanın son kelimesi bilmem dikkatinizi çekti mi? Sürekli yeni 
baskıları yapıldığı hâlde bugüne kadar yayıncıları dahil, kimse farkına varmamış olmalı. Bu 
kelime esasında “intihal” olmalıdır! (İng. plagiarism).

Günümüzde intihal, geleneksel “eser hırsızlığı” anlamına uygun olarak kullanılmaya 
devam ediyor. Fakat bugünün yayın piyasasını ilgilendiren anlamlar için korsan, korsanlık 
kelimeleri tercih ediliyor. Bu karışıklığın batı dillerindeki “pirate” kelimesinin “korsan” olarak 
çevrilmesi sonucunda oluştuğu tahmin edilebilir. “Corsaire”ın devlete bağlı deniz akıncısı 
anlamı gözden kaçırılıyor. Telif hakları mevzuatı oluşturanların “corsair” ile “pirate”ın farkını 
kavrayamadıkları anlaşılıyor. 

Günümüzde en büyük telif meselesi, teknolojik gelişmelerin kitapların korsan 
baskılarının veya çoğaltılmış nüshalarının yapılmasını kolaylaştırması. 

Her resmî-gayrı resmî büro, kitap çoğaltacak cihazlarla donatılabiliyor. Hatta evlerde 
bile sistem kurup bunu yapmak mümkün. Resmî kurumlarda kopyalama merkezlerini 
aratmayacak bir fotokopi ile çoğaltma furyasının alıp yürüdüğü, böylece özellikle Milli 
Eğitime bağlı okullarda ve hatta üniversitelerde fotokopi kullanımının telif hakları 
konusunda kötü örnek oluşturduğu görülebiliyor. Bu iş yapılırken masum ve hayırhah 
mazeretler bulunuyor: “Öğrencilere ucuz ders malzemesi temin etmek!” Neden öğrencileri 
ucuz yerlerde yatırmak için vatandaşın evlerine el koymuyoruz? 

Korsan kelimesi yapılan fiilin ve vahametini ifade etmiyor. Bu başlangıçta yapılan bir 
tercüme hatası hayrita karşı başka bir kelime bulmalıydık 
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Kitapların “korsan” baskılarını yapmak çok yaygın, fakat kimse kalp para basmayı 
denemiyor. Deneyen olursa da, çok fazla olmuyor: Çünkü kalpazanlık kanuna göre ağır bir 
suç; 3 yıldan 12 yıla kadar ağır hapis...

Sahte kitap çoğaltmak, diğer yayınları aynı şekilde çoğaltıp piyasaya sürmek neden 
kalpazanlık olmasın? Birisi paranın kalpını çoğaltıyor, diğeri kitabın veya sesli-görüntülü 
yayınların....

Belki bu saatten sonra korsanın yerine kalpazanlığı korumalıyız. Fakat cezalandırmada 
kalpazanlığa verilen ağır cezaları esas alabiliriz.

Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz sıkıcı ve karışık bir konuydu 
biliyorum, sizlerin de sorularınız varsa onları cevaplamaya çalışacağım. Böyle belki mevzuyu 
biraz daha genişletmiş oluruz. 

Ali Birinci: Acaba bu korsan yerine yağma kelimesini kullansak daha iyi olur mu? Daha sert 
bir ifade oluyor.

Mehmet Doğan: Yani yağma kelimesi de kullanılabilinir. Ama yağmacı nedir? Olan şeyi 
alır dağıtır. Bu biraz işin içine başka şeyler katıyor. Bir şey yapıyor sonuçta, bir parası emeği 
var. 

Ali Birinci: Sonunda kendinin olmayan bir malı yağmalamak var.

D. Mehmet Doğan: Garet kelimesi kullanılmıştır “garet” yağma demek malum.

Murat Köse: Öncelikle sunumunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz. Hiç sıkılmadık çok 
zevkliydi. Tüm ayrıntılara girdiniz. Ayrıntıları da öğrenmiş olduk. Tabi biz ikincisi düzenliyoruz 
ama üçüncüsünde ismini değiştirerek devam ettireceğiz.Bu heyetten çıkan sonuç itibariyle 
kendimiz bir uygulama yaparız gibi düşünüyorum. 

D. Mehmet Doğan:Tabi bunu kayıta girebiliriz. İlgililere duyurabiliriz tabi bu mevzuata 
girmiş bir şey başka süreçlerden geçiyor, teşekkür ederim.

D. Mehmet Doğan: Tabi bizde biraz da kitap hırsızlığı mı diyelim. Masada bir kitap 
görüyorsun alıp gidiyor. Bu nasıl benim ihtiyacım vardı aldım götürdüm gibiyse işte burada 
da çoğaltarak ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç karşılamak için diye insanlar buralarda meşru 
mazeretler üretiyorlar.
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Mustafa S. Küçükaşcı: İntihali bir grup meşru görüyor. İnsanlarımıza bunun bir 
ahlâksızlık olduğunu anlatmak lazım

D. Mehmet Doğan: Arkadaşlar biliyorsunuz elektronik ortamı kullanma çok yaygın şu 
anda istediğiniz eseri alıp parçalayabiliyorsunuz, çoğaltabiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz. 
Bazı siteler size korsan eserler takdim ediyor. Rusya’nın böyle bir arama motoru var, onlarda 
böyle bir telif hakları diye sistem olmadığı için çok sayıda eseri belki kendi kitabınızı da 
orada korsan bulabiliyorsunuz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bunlarla ilgili nasıl tedbirler 
geliştirilebilir. Bu konuda belki biz yolun başındayız ama Avrupa’ nın Amerika’ nın da çok 
ileri gidebildiğini sanmıyorum. Mutlaka bazı tedbirler almış olabilirler. Biz bu meselenin 
en fazla kağıda basılmış şeklini ele alabiliyoruz. Bu meselenin daha ilerisi  var. İlerisi için de 
mevzuat geliştirmek lazım. Bir de bu işin ahlâkını oluşturmak lazım b. Bizde bu konularda 
bir gevşeklik var, dünyada da rahatlık olduğunu düşünüyorum. Siz bunu umursasanız da 
bir başka ülkede başka birileri size kapılarını açıyor. Al kardeşim sizin ülkeniz de olmuyor bu 
işler ama bizde var diye. Bu imkanları sunabiliyor.

Soru: Ahlak boyutuna dikkat çektiniz. Gerçekten çok fazla ben Milli Eğitimde olduğum 
için biliyorum. Öğrencim kitabı almaz, üniversite öğrencisi de alamıyor. Ne yapıyor kitabın 
fotokopisini çekiyor orada. Belki bir hocamızın o alanda emeği yıllarını vermiş bir kitap. 
Kütüphanelerde ve hatta fotokopi işiyle uğraşanlar bile rahat bir şekilde çoğaltabiliyorlar. 
Milli eğitimde öğretmenlerimiz bile rahat bir şekilde izin veriyorlar. Buda öyle bir ahlâk 
oluşturmuş ki. Bu gayet normal bir şeymiş gibi korsancılığa teşvik ediliyor. İzin veriliyor. 

D. Mehmet Doğan: Bu önce öğretmenlerden başlayacak bence ahlâkî açıdan.

Bu tür toplantıların asıl varmak istediği nokta bu konuları biz konuşuyoruz ama  tam olarak 
kamuya mal edebilmiş değiliz. Maarif camiasına, milli eğitime belki de milli eğitimcilerle 
idarecilerle öğretmenlerle böyle bir toplantı yapılmasında bir yarar var diye düşünüyorum.

Herhalde süre dolmuş olmalı evet efendim ben hepinize sabırlarınızdan dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı düzenleyen DEKMEB’ e ve Yazarlar Birliğine de 
huzurlarınızda tebriklerimi sunuyorum. Allah yardımcımız olsun zor bir konu üzerine 
çalışıyoruz.  
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Yazar, Editör

Yayıncılığın Üç Meselesi:

 İntihal, Korsan Kitap Ve Telif Hakkı Üstüne Birkaç Not

Efendim merhaba…

Kitap yayıncılığının başkalaştığı ve bundan bir on yıl sonra sektörün nasıl bir hal 
alacağını kestiremeyeceğimiz hızda büyük değişimlerin yaşandığı günlerde korsan 
yayıncılık ekseninde yayıncılığı konuşmamız önemli. Şüphesiz intihali, korsan yayıncılığı ve 
telif haklarını ilk defa ele alıyor değiliz. Yeni gelişmeler vuku bulurken işlerin az çok eskiyi 
andıran boyutları yanında esasen çok farklı yönleri de var. 

İntihal, korsan kitap ve telif gibi günümüzde çokça tartışılan meseleleri, yayın 
dünyasındaki serencamı üzerinden bakmanın yararlı olacağı kanaatindeyim. Zira meselenin 
kopyalama, yayma gibi boyutlarının genelde yayıncılık tarihimize yön veren gelişmeleri 
nazarı itibara almadan konuşulduğunu görüyorum. Bu yüzden 1980 sonrasında intihal, 
korsan ve telif haklarının öne çıkan boyutlarını ana hatlarıyla çerçevelememize katkı sunacak 
birtakım örnek “olaylara” temas edeceğim.  Elbette Tarihin Kara Kitabı’nı kaleme getiren Ali 
Birinci hocanın yanında bunlardan bahsetmenin zor hatta abes olduğunun farkında olarak.

Evvela Türkiye’de korsan yayın sorununun ve tercüme eserler düzlemindeki telif hakkı 
tartışmalarının 1990’lardan itibaren hukuki müeyyidelerle birlikte öne çıkmaya başladığını 
hatırlatmak istiyorum.  Seksenli yılların ilk yarısında yurtdışına döviz üzerinden para çıkarmak 
filan hayli zor olduğu için yayıncılar,  eserlerini tercüme ettirdikleri yazarların telifini ödemek 
için zorlanıyorlardı. Pınar Yayınlarının Edward Said’ın Oryantalizm kitabıyla ilgili yaşadıklarını 
biliyorum mesela. Eminim bu konuda pek çok örnek bulunabilir. 

Şunu sorarak ilerleyelim: Korsan yayıncılık tam olarak ne zaman bir sorun olarak 
önümüze çıktı? Bu sorun, aynı zamanda siyasî ve toplumsal hayatımızda bir dönüşüme işaret 
ediyor mu?  Müsaadenizle şöyle açıklayarak devam edeyim: Meseleyi yayıncılık sektörünün 
ötesinde, dünyadaki hukukî mevzuatla münasebetimizin değişiminden bahsetmeden 
kavrayabileceğimizi sanmıyorum. Doğrusu bu meselelerin Türkiye’de, Avrupa Birliği 
politikalarının sadece siyasî hayat bakımından değil, sosyal ve ekonomik hayata da etki 
altına almasıyla doğrudan ilişkisi var. Bireyi topluma karşı koruyan bir yasalar bütününün 
parçası olarak telif hakkının daha çok öne çıkışını hatırlayabiliriz. Bir yazarın ölümünden 
sonraki telif hakkı süresinin hayli uzatılması (1993 yılında telif hakkı 70 yıl olarak kabul edildi.) 
yani hangi telif hakkı yasasına tâbi olacağımız hususu da bununla bağlantılıdır. Elbette 
sadece belli yasaların alınmasıyla sınırlı değil bahsettiğimiz süreç.  İlaveten daha başka 
sebepler de sıralanabilir. Göz önünde bulundurulması gereken bir başka hayati etken daha 
var.  Nitekim Enis Batur, korsan yayıncılığı 1980’lerden sonra yaşanan gelişmelerle bağlantı 
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kurmadan anlamanın mümkün olmadığına işaret etmişti. Sorunun,  “devlet küçültülsün” 
diye borazanlığı yapılan serbest piyasa sisteminin tabii bir neticesi olarak karşımıza çıkışına 
dikkat çekmişti. Üstelik bunu liberal gevezelikleri dillerine pelesenk edenlerin egemen 
olduğu bir vasatta cüret etmişti. Geçerken hatırlatmalıyım ki, en çok eleştirilen yayınlar 
arasında devletin bastığı ya da onayladığı kitapların ilk sırada yer alması da bunun neticesi. 

Önce birkaç husustan çok özet bir şekilde bahsedeyim: Avrupa’da fikrî mülkiyet 
hakkının, liberalizmle birlikte ortaya çıktığını göz ardı edemeyiz. Bunun öncesinde ise 
Kitabı Mukaddes’e kimin hangi şartlar altında ulaşacağı tartışması var. Telif hakkı kavramını 
oluşturma yönündeki ilk hukukî adımların on yedinci yüzyıl İngiltere’sinde atıldığını 
biliyoruz mesela. Bu ülkedeki telif hakları kanunu (Statute of Anne, 1710) İngiliz yayıncıları 
İskoç rekabetinden korumak maksadıyla çıkarılmıştı. Amerika ise bundan yaklaşık altmış yıl 
sonra, bilimsel ve sanatsal üretimi desteklemek için telif haklarına dair yasal düzenlemelere 
yer verdi. Ama bu çok yaygınlaşmadığından Charles Dickens,  geniş kitlelerce okunuyor 
ama pek bir şey kazanamıyordu. O da bunu fırsat bilerek yani korsanın imkânlarından 
yararlanıp Amerika’daki tiyatroları gezerek kendi kitaplarını okumayı önceledi. Metnini 
Victor Hugo’nun 1878’de yazdığı bir taslaktan alan ve uluslararası ilk telif antlaşmalarından 
biri olan “Edebi Eserlerin Korunmasına Dair Bern Konvansiyonu” yazarların manevi haklarına 
bir koruma getirmişti. Bu kısmı bağlarken bir de Türkiye’nin 1950’lerde nasıl hareket ettiğini 
gösteren bir örnek zikredelim:  İlhan Tarus, 1954 yılında yabancı eserlerin telif hakkı ile ilgili 
düzenlemeler konusunda şunları yazıyor:

“Biz, 1948 yılında Brüksel’de düzenlenen norma katıldık ve kanunumuzun sistemini bu 
norma uydurduk. Brüksel metni, yabancı eserlerin kendi dillerinde yayınlandıkları tarihten 
itibaren on yıllık bir hak kabul eder. On yıldan daha eski yayınlı eserler hakkında kesin bir 
muafiyet ve imtiyaz tanır. (...) Bunun dışında en yeni metin olarak 1952’de kabul edilen 
Bern metni vardır ki, bunda elli yıllık bir hak saklılığı esası kabul edilmiştir. Biz bu metne 
katılmadık... Eğer katıl aydık ne sizin, ne de son yıllarda birçok eser aktaran öteki tercümeci 
ve editörlerin, pek sınırlı bir adet dışına çıkmanıza imkân olmıyacaktı. Hele bugünkü 
Amerikan edebiyatından hemen hiçbir şey göremiyecektik. Yazarlarına telif hakkı ödeme 
veya izinlerini alma yoluna gidecektik.” ( İlhan Tarus, “Telif Hakları ve Türkiye,” Varlık, 1954, 
sayı: 405’ten aktaran, Sabri Gürses, “İntihal Kültürü”, Varlık, sayı: 1194, 2007)

Telif hakları genel olarak yaratıcı işler ortaya koymayı, bunları dağıtmayı ve satmayı son 
olarak da bunlardan zevk almayı içerir. Yayın sektöründe yaratıcı; yazar, şair ve edebiyatçıları 
karşılar. Yatırımcı ise yaratıcı işlerin üretilmesi ve geliştirilmesi için sermaye koyanlardır. 
Yaratım, yatırım ve teslimat arasındaki süreci kontrol eden yapılarsa aracılardır.  Dikkatinizi 
çekerim: Dünyadaki ilk telif hakları sanılanın aksine daha ziyade aracıları, satıcıları ve 
dağıtımcıları korumayı; yani onların yaratıcı (yazar, sanatçı vb.) ve yatırımcı (yayınevi, şirket 
vb.) tarafından bastırılmasını engellemeyi öne çıkarıyordu. 

Türkiye’de Soğuk Savaşın sona erişinin ardından geçen yaklaşık yirmi yılı “korsan 
yayıncılık savaşı”yla geçirdik. Tasarılar, yasalar, yönetmelikler, baskınlar, kınamalar, mektuplar, 
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paneller gibi binlerce faaliyeti içeren bu mücadele, yayıncıların ve yazarların haklarının 
korunmasını hedefliyordu.  1990’ların başlarında ders kitapları bilhassa ithal edilen yabancı 
dil ders kitaplarında karşımıza çıkan korsan kitapçılık hızla yayın sektörünün gündemine 
girdi. 1990’ların ortalarından itibaren ise baskı teknolojilerinin (ofset baskının) gelişmesi, 
kitabın bir meta olarak öne çıkması, popüler kurmaca aşk anlatılarının yaygınlık kazanması 
gibi değişkenlerin etkisi büyük oldu bu noktada. 1980 öncesinde korsan kitap basmanın ne 
kadar zor bir iş olduğunu matbaa sektörünün altyapısının farkında olanlar bilirler. Kırdan 
kente göç sürecindeki gecekondulaşmaya benzetilebilir bir yanıyla bu belirti. Öte yandan 
yayın sektörünün ancak çok satanlarla ayakta durduğunu fark eden girişimcilerin talep 
edilen ürünlerini güvence altına alınmasını istemeleri de söz konusu.

 Hiç şüphesiz bunu söylemek, korsan kitap hariç tutulursa Türkiye’de 1980’lerde yahut 
daha evvel telif ve intihal konularında herhangi bir tartışmanın vuku bulmadığı anlamına 
gelmez. Merhum Necip Fazıl’ın yayıncılarla münasebetinin anlatıldığı yarenlik havasındaki 
sohbetleri hatırlayabiliriz. Aynı kitabın birkaç yerden farklı adlarla çıkışını da…  Cemil 
Meriç’in anlaştığı yayınevinden vazgeçerek kitaplarını başka bir yayıncıya verişini de… 
Meselenin yurt dışına sirayet eden örnekleri de yok değil.  Sözgelimi Murat Bardakçı 1986’da, 
Bektaşilik araştırmaları açısından önemli olan ve Abdülbaki Gölpınarlı tarafından hazırlanan 
ve İstanbul’da basılan Vilâyet-Nâme’nin (1958)  Paris’te Ahmet Kudsi Ergüner ile Pierre 
Maniez ikilisi tarafından yeni bir inceleme şeklinde takdim edilişini intihal örneği babında 
Bektaşilik umdelerini de hatırlatarak zikreder.  

Başka bir düzlemde daha özel bir örnek olarak Türk romanının yılmaz takipçisi eleştirmen 
ama aynı zamanda yayıncı Fethi Naci ile Olcay Önertoy arasındaki intihal davası aklıma 
geliyor. Bilenler bilir Fethi Naci, 1986’da Hürriyet Gösteri dergisinde Önertoy’un Cumhuriyet 
Dönemi Türk Roman ve Öyküsü (1984) çalışmasının kendisinin 100 Soruda Türkiye’de Roman 
ve Toplumsal Değişme (1981) adlı kitabından intihallerle oluşturulduğunu her iki kitaptan 
örneklerle kanıtlayan bir yazı kaleme almıştı. Naci yazısında; “Sayın Önertoy, kitabımı talan 
etmiş, babasının malı gibi kullanmış, bir dipnot düşmek gereği bile duymamış. Oysa kitabında 
birtakım dipnotları var. Ben o kitabı elbette okurlar yararlansın diye yazdım, ama Önertoy’lar 
talan etsin diye değil” demiş derginin sonraki sayısında Önertoy da kendisine cevap vermişti. 
İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 1,5 milyonluk intihal davasında bilirkişi 
seçilen hukukçu Prof. Dr. Ergun Özsunay, raporunda “maddi ve manevi tazminat istemlerinin 
teşekkül ettiğini”, “kast düzeyine varmış ağır ihmal” gibi ifadeler kullanmıştı.  Farklı bilirkişi 
raporlarının neticesinde mahkeme Olcay Önertoy’un, Fethi Naci’ye 500 bin lira ödemeye 
mahkûm etmişti.  

Akademik dilde “başkasının kitabından aşırma yapmak” şeklinde tanımlanan intihal ise 
kamusal ortama daha ziyade 1990’ların sonundan itibaren yansımaya başladı.   Bu meselede 
de daha önce birtakım iddialar gündeme gelmedi değil. Uğur Mumcu 1981’de İhsan 
Doğramacı’nın Annemin Kitabı adıyla yayımlanan eserinin Dr. Spock’un Çocuk Bakımı ve 
Eğitimi kitabının birçok bölümünü içerdiği iddia etmişti. 2000’lerin başlarında ise adını daha 
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ziyade 28 Şubat sürecinde rektörlük yaptığı İstanbul Üniversitesindeki hukuk dışı birtakım 
uygulamalarıyla hatırladığımız Kemal Alemdaroğlu’nun Laparoskopik Cerrahi kitabından 
bazı metin ve fotoğrafları aşırdığı yönündeki iddialar Cumhuriyet Bilim Teknik dergisine de 
yansımıştı.  

Dikkat çekici bir nokta da şu: Necla Arat, Ömer Dinçer başta olmak üzere akademik ve 
siyasî isimler yanında romancıların adı da intihal tartışmalarında anılır oldu.  Bu bahiste 
daha evvel Ahmet Haşim, Ahmet Muhip Dıranas, Yahya Kemal, Behçet Necatigil, Cemal 
Süreya gibi isimlerim adı da geçmişti. Tarık Buğra 1950’li yıllarda Milliyet gazetesindeki 
“Sanat Hareketleri” sütununda da bu mevzuya temas eder.  Okunanların insan hafızasında 
kalışından hareketle meseleyi her benzerlikte intihal aramayı “insafsızlığı geçip anlayışsızlık 
hudutlarına girmek” şeklinde ele alır. “Çaldımsa miri malı çaldım” diyen kahramanları da 
“intihalin dışında tutmak icap eder” diye de ekler. 

 Ne var ki, bu çok yaygın ve hukuki bir tartışmaya dönüşmediği için 1990 sonrasındaki 
tartışmalardan mahiyeti bakımından farklılaşır. Meselenin çetrefil başka bir boyutu, 
yararlanmak ve bunun mahiyeti daha doğrusu sınırlarıdır. Edebiyat alanında daha ziyade 
kurmaca eserlerde karşımıza çıkan bir tartışmadır intihal bahsi. Mesela Orhan Pamuk, Beyaz 
Kale romanında aşırma yapmakla suçlandı. Bu iddiaya göre Pamuk, romanında on altıncı 
yüzyılda Osmanlı’ya esir düşen bir İspanyol’un anılarının 1961’de Türkçeye Türkiye Seyahati 
adıyla yapılan tercümesinden yararlanarak yazmıştı.  Helena Kostyukoviç ise benzer 
iddiaları müteveffa Umberto Eco’nun Gülün Adı romanı için gündeme getirir.  Ona göre Eco, 
romanını yazarken Emile Henriot’un 1946’da yayımlanan La Rose de Bratislava (Bratislava 
Gülü) romanından yararlanmıştır. 

Dikkat ederseniz kurmaca eserlerde özellikle metinlerarasılık çerçevesinde intihalin 
durumu oldukça tartışmalı olduğundan merakı teyakkuza geçirten “yararlanmak” tercih 
ediliyor.   Ayrıca son dönemde daha evvel tercüme edilen eserlerin yeni tercümelerinde de 
“… çeviri çalışmasından da yararlanılmıştır” gibi ifadelerle karşılaşıyoruz.

                                                                       ***

Korsan kitap ise yazarının, yayıncısının haberi olmadan çoğaltılan kitaplar için kullanılır. 
Doğrusu bir zamanlar çok tartışılan bu konunun yayın dünyası açısından eskiden olduğu 
kadar öne çıkan bir sorun olduğu kanaatinde değilim.  Meselenin yayıncıların ve yazarların 
gündeminde olduğu yıllarda ağırlıklı olarak iki nokta üzerinde duruluyordu: 1)  Belediyeler 
sergilerdeki kitaplara hemen el koymalı. 2)  Caydırıcı yasalar çıkarılmalı yahut var olanlar 
uygulanmalıydı. Zaten bandrol şeklinde yayın sektörüne dahil olan uygulama da bunun bir 
parçasıydı. O yıllarda İletişim Yayınlarından Tuğrul Paşaoğlu korsanla mücadele edebilmek 
için,  yayınevlerinin buna daha fazla mesai harcamalarını, adalet ve güvenlik mekanizmasının 
işlerliğinin sağlanmasını ve okurların korsan yayıncılık konusunda aydınlatılmasını öne 
çıkarmak gerektiğine dikkat çekmişti. Güvenlik uzmanları “Güvenlik bir süreçtir, ürün değil” 
sözünü boşuna sarf etmemişler.  
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Korsan yayıncılığın öteden beri tartışmalı ve denetlenmesinin zor olması, ahlakî 
doğruluğu konusunda temelde bir mutabakatın sağlanamayışıyla da ilgili.  Çok önceleri 
Charles Dickens, D.H. Lawrence, James Joyce ve onlar kadar meşhur olmayan sayısız yazarın 
eserlerinin korsan baskılarına karşı savaştıklarını kitapların değişen dünyasına ışık tutan 
Tim Parks’ın Ben Buradan Okuyorum eseri başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan biliyoruz.  
Türkiye’de 1990’larda ciddi bir kitap pazarının oluşması ve kopyalama teknolojisinin 
gelişmesi, sorunu içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Yayıncılık alanında uluslararası niteliği 
bariz çok satan eserlerin dilimize tercüme edilmesi de bu yıllara denk düşer. Biraz önce 
ahlakî mutabakatın bulunmayışından bahsettim. Korsan yayınlarla ilgili suçlara dikkat 
çeken yazar ve yayıncıların açıklamalarına, mektuplarına baktığımızda, sorunun genellikle 
doğrudan hırsızlık çerçevesinde ele aldıklarını görüyoruz. Buna karşın korsan yayıncıların ve 
onlarla mücadele etmesi gerekenlerin sorunun yakıcı bir şekilde gündeme geldiği yıllarda 
bunu doğrudan hırsızlık gibi görmediklerini, dolayısıyla suçluluk ve pişmanlık duygusu 
yaşamadıklarını biliyoruz. Durumu iyice dengesizleştiren bir durum da belediyelerin korsan 
yayınlarının yaygınlaşması sürecindeki sorumluluklarının farkında olmayışları… Sözgelimi 
1990’larda Doğan Kitapçılık’ın müdürlüğünü üstlenen Mehmet Yaşin ilginç bir iddia ortaya 
atmıştı. Yaşin’e göre, o yıllarda korsan kitabın en büyük teşvikçileri ilçe belediyeleri özellikle 
de sosyal demokrat belediyelerdi. Zira belediyeler, okumayı teşvik ettiğini sanarak korsan 
kitap sergilerine göz yumuyordu. Öteden beri en çok korsanı bulunan yayınevlerinin sol 
yayınlar olduğu dikkate alınırsa karmaşanın hangi boyutlara ulaştığı daha net bir biçimde 
görüleceği kesin.  

Yazarlar ise, okurlara korsan kitaplar vesilesiyle kitabın bir meta olmadığını belirten 
mektuplar yazdılar.  Belediyeler, sokaklarda, üst ve alt geçitlerde, otobüs duraklarında 
korsan kitaplarının satışına müsaade etmeyerek ilk zamanlardaki vurdumduymazlıklarından 
uzaklaştılar. Korsan kitap satıcılarının azalması yahut görünmez hale gelmelerinde 
belediyelerle diğer kamu personelinin payı yabana atılamaz. Gene yayıncılıkla ilgili örgütlerin 
“Korsan Yayınla Mücadele Fonu”  oluşturmak suretiyle meseleyi hukuk zemininde takip etmesi 
de etkili oldu.  Ama daha da önemlisi Türkiye’de okur tipolojisinin belirginlik kazanmasının 
da korsan kitaplara yönelimi tabii olarak engellediği göz ardı edilmemeli.  Artık okuyucular, 
kötü baskılı,  eksik sayfalı, cildi hemen dağılan kitaplardan hazzetmemeye başladı. En büyük 
satış yeri sokak sergileri olan korsan kitapların sokaklardaki görünürlük oranının İstanbul’da 
1998’den itibaren kademeli bir şekilde azaldığını ve nadir birkaç satıcının kaldığını bir 
gözlem olarak aktarmak isterim. Dolayısıyla 2017’de korsan kitapçılıktan şikâyet etmek 
pek gerçekçi dahası yayın sektörünü konuşmak için başarılı bir strateji değil artık. Aslında 
ilginç bir şekilde, korsan karşıtı reklamların en azından bizim camiada 2013 sonrasında 
gündeme gelmiş olması çok gecikmiş ve anlamsız bir girişim. Yadırgatıcı olmak pahasına 
şunu söylemek isterim: Korsan kitapların aşina olduğumuz şeklinden endişelenmemize 
gerek yok aslında. 
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 Öte yandan korsan yayıncılıkta kitapların daha çok konuşulması, bizim kitapla ilgili 
klasik algımızdan dahası hürmetimizden kaynaklanan bir durum. Sözgelimi müzik ve film 
kopyalarken çoğumuzun aklına hırsızlık yaptığımız gelmez. Fakat eğer telif düzenlemeleri 
bu alanlarda da müsamahasız uygulanmaya başlansaydı, en sadık korsan karşıtlarının bile 
gözü korkardı. Oysa telif hakları tüm yaratıcı işlere aynı şekilde yaklaşmayı gerekli kılar. Kaldı 
ki yirminci yüzyılda ilkin besteciler, konserlerde kendi şarkılarını söyleyen müzisyenlere 
korsan dediler, müzikleri kaydetmenin bir hırsızlık olduğunu iddia ettiler. 1930’larda ana 
akım müzisyenlerin şarkılarının radyoda yayımlanma hakkının lisanslanması gündeme 
geldi. Bunları aktarma sebebim, yayıncılıkta asıl meselenin bu olmadığının altını çizmek.  
Burada altını çizdiğim noktalarla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa hatırlatayım: Yayıncılıkla 
alakalı sorunların konuşulduğu mahfillerde artık korsan kitapçılık pek gündemde değil. 
Diğer konularda da kültürel alanla münasebetiniz üzerinizde bir miktar düşünmeniz yeterli 
olur.

 Çok satan kitapların en ucuz bir şekilde piyasaya sunulması 1990’ların ikinci yarısından 
itibaren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Markaların Korunması Hakkındaki 
Kanun Hükmündeki Kararnamede yer alan caydırıcı hükümlerin hatırlanmasını sağladı. 
Gelgelelim yargı mensuplarının bunlardan habersiz olmasından dolayı korsan yayının tespiti, 
el konulması ve korsan yayıncının yargılanması gibi süreçler çok yavaş işledi. Korsan kitap 
basan matbaaların mühürlenmeyip sadece korsan kitapların alınabilmesi gibi durumlar 
matbaaların çalışma durumunu sekteye uğratmadı. Mahkemenin korsan hükmünü 
verinceye kadar geçen zaman zarfında korsan kitapların depolanması akabinde de imha 
edilmesi sürecini takip etmek sanıldığı kadar kolay olmadı. İşte tam bu noktada yayınevlerin 
basacağı kitap kadar bandrol almasının ve bandrolsüz kitap satışının yasaklanmasıyla 
ilgili tartışmalar ayyuka çıktı. Bu durum aynı zamanda hem yaratıcıların (yazarların) hem 
yatırımcıların (yayınevleri) hem de yasa yapıcıların (devletin) meseleyi tartışırken içine 
düştükleri tuzakları ayan beyan ortaya koydu. Zira bandrolle ilgili yığınla safsatanın, 
evhamın ortalıkta dolaşmasına sebep oldu. Kültür Bakanlığı bandrol konusunda kararlı 
davrandı.  Yayıncılar ve eleştirmenler ise bandrolün korsanı engellemeyeceğini devletin 
kitap sektörü üzerinde denetim kurmasının yolunu açacağını iddia ediyordu. Mesela Nilüfer 
Kuyaş, 1998’de “Bandrol zorunlu uygulama olsaydı eminim sansürün kapısını açacaktı. Biz 
onun için isteğe bağlı olsun dedik. Eğer zorunlu yapılırsa karşı çıkarız.”  Leyla İpekçi ise 
“Korsanla Mücadele mi Kültüre Müdahale mi?” başlıklı bir yazı kaleme almış, Oğlak Yayınevi 
sahibi Raşit Çavaş, bandrol yönetmeliğine bir sivil itaatsizlik eylemi olarak uymayacaklarını 
her ay çıkaracakları kitaplarını bandrolsüz olarak piyasaya süreceklerini beyan etmişti.  Hâsılı 
bayatlamış jargonu tekrar sürecinde söze aracılık eden mecra tartışmanın tonunu doğrudan 
etkiliyordu. Aradan geçen zaman zarfında bandrolün sansüre sebep olacağı yönündeki 
endişenin yersiz olduğu ortaya çıktı. Fakat bununla birlikte bandrollü korsan kitapların da 
piyasada bulunması bandrolün tek başına korsanı engellemekte yetersiz kaldığını gösterdi. 
Tabii şu kesin: O zamandan beri işler biraz daha sıkı tutuluyor.
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Bir başka önemli gelişme de şu: Türkiye’de her geçen yıl kurmaca okuma alışkanlıkları bir 
lüks değil neredeyse temel ihtiyaç haline geliyor. Zaten bunların giderilmesine matuf olarak 
yayın dünyasında birtakım parazitler oluşuyor. Aslına bakılırsa korsan yayınlar genellikle 
belirli bir edebi türün neticesi olarak karşımıza çıktı. Belki daha da önemlisi, bu tartışmaların 
meşhur yaratıcılar dışında birilerine bir faydası var mı, sorusu da üzerinde durulmayı hak 
ediyor. Durum, ilgi çektiğinden gelir vadeden eserlerle alakalı çoğunlukla. Büyük ölçüde 
çok satan popüler kurmaca kitaplarda karşımıza çıkan durumu özetlemesi babında Yaşar 
Kemal’in dediklerine bakılabilir. 2003’teki TÜYAP Kitap Fuarı’nda Alpay Kabacalı’nın yönettiği 
“Kitap Korsanlığı” konulu panele katılan Yaşar Kemal, korsan kitapların aşk kitaplarında 
yoğunlaşmasından ötürü uzun zaman buna aldırmadığını belirttikten sonra sözü baskı 
teknolojilerine getirmişti. Bir kitabının simsiyah basıldığını gördükten sonra işin vahametini 
kavradığını da eklemeyi ihmal etmemişti. 

 Yayın dünyamızın bu konular etrafındaki tartışmaları genel hatlarıyla böyle.  O yıllardan 
itibaren dile getirilen bir husus ise şuydu: Korsan kitap sorununu yayıncılar çözebilir. Yayın 
faaliyetlerinin tüm süreçlerinin faturalandırılması, adil ve makul fiyat politikası, iyi bir dağıtım 
ağının kurulması, memleket sathında nitelikli kitapçıların sayısının artırılması, kısa vadeli 
nakit satış yerine orta ve uzun vadeli satış politikalarının oluşturulması gibi teklifler telaffuz 
edilmişti.  Nitekim Orhan Pamuk, 1990’larda Türkiye’de tüm ekonomik hayatın kitap sektörü 
de dâhil olmak üzere kayıtlı hale gelmesi durumunda korsan kitap yayıncılık sorununun 
çözüleceğinin altını çizmişti. Ne var ki, bunların önemli bir kısmı hayata geçirilmedi. Bununla 
beraber tüm bu gelişmelerin ışığında şunu hatırlatmakta fayda var: Türkiye’de yayıncıları 
ve yazarları kayıplara uğratan korsan kitabın en azından bilindik boyutlarını nazarı itibara 
alırsak çok azaldığı ortada. Ancak kitabın birebir kopya edilerek çoğaltılması noktasında 
özellikle üniversite ve fakülte çevrelerindeki fotokopiciler için birtakım ciddi yaptırımların 
gündeme gelmesi lazım. Temel eğitimde ve ortaöğretimde fotokopi ile başkalarının 
eserlerinin çoğaltılmasının önüne geçilmesi de ihmal edilmemeli tabii.

Avrupa ülkelerindeki yayıncılığı takip edenlerin aktarımlarına göre, bu ülkelerde herhangi 
bir yayıncının kitaplarını piyasa fiyatının altında satması gibi bir durumla karşılaşmak pek 
mümkün olmaz. Öyle ki bazı ülkelerde belli fiyatın altında kitap satılamaması durumu söz 
konusu… Bu aslında, küçük yayıncıları korumaya matuf bir yaklaşımdan başka bir ifadeyle 
pozitif ayrımcılıktan kaynaklanıyor. Türkiye’de yayıncılık düzenlemeleri AB kıstaslarına göre 
yapılıyor ama kütüphanelere kitap alımları konusunda başta kamu kurumları olmak üzere 
yayıncıları destekleyecek bir alım politikası hayata geçirilmiyor. Şöyle ki, Avrupa’da yayıncılık 
sektörünü ayakta tutan en önemli gelir kalemi kütüphanelerdir.  Dahası kitapçılardan kitap 
satın alan kütüphaneler yayın sektörünü desteklemek için indirim oranını düşük tutuyorlar. 
Bu yüzden yayıncı belli maliyetlerini sadece kütüphanelere sattığı kitaplarla karşılayabiliyor. 
Gelgelelim Türkiye’de kamu kurumları alacakları kitapların indirim oranını mümkün mertebe 
yüksek tutuyorlar. Ya da butik yayıncıları destekleyecek bir alım stratejisi geliştirmek 
yerine belli şebekelerin keyfî listeleri üzerinden hareket ediliyor. Hâlbuki geleneksel kitap 
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alışverişinin dönüştüğü bir dönemde bunları daha çok düşünmemiz lazım. Türkiye’deki 
kütüphanelerdeki kitap sayısının bir Amerikan üniversitesindeki kütüphanelerden daha 
az olmasının ayıbını gidermeye matuf uygulamaların daha konsantre hale dönüştürülmesi 
icap ediyor. İnsanlar kitabevlerine hâlâ gidiyor fakat kitapçılık sektörünün önemli aracısı 
olma vasfını hızla kaybediyor, yaratıcı çalışmaları içeren kitaplar için en önemli kanal artık 
internet. Başka stratejiler geliştirilmesi çerçevesinde kütüphanelerden alınıp okunan 
kitaplara ilişkin telif payı teklifinin bize uygun olup olmadığını da sorgulamak gerekir. Aziz 
Nesinlik hikâyeler çıkabilir bu uygulamadan.

                                                           ***

Şurası açık ki, 2000’lerin ilk on yılından sonra korsan kitap savaşından telif savaşına 
geçildi.  Ders kitaplarında olsun diğer yayınlarda olsun telif hakkı ve bununla bağlantılı 
olarak intihal meselesini daha sık konuşuyoruz. Gelgelelim takası dürüst tutma yönündeki 
mücadele aynı ölçüde içeriği özgün tutmaya verilmiyor. Bu konuda daha sarih bir fikir 
edinebilmek için Türkiye’de basılan kitapların toplamının alt dallarına bakılabilir. Telif 
hakkı kalkan eserlerin aynı anda neredeyse tüm yayıncılarca üstelik acil koduyla basılması 
yayıncılar arasındaki centilmenliğin yok olduğunun göstergelerinden biri. Bu gibi durumlar 
isteyen herkesin yayıncı olabilmesinin yolunu da açıyor. Doğrusu yayın sektörünün belli 
vasıflara haiz olmayanlara fırsat tanımaması gerekirdi. Yahut böyle bir teamül oluşturabilmiş 
olmalıydı. 

 İntihal meselesinin de çeşitli boyutları var; akademik alanı akademisyenler konuşacaktır. 
Ben ise başka bir noktaya temas ederek, yayın dünyasının gündemindeki önemli sorunlardan 
birini çeviri intihallerini gündeme almamız gerektiğini ifade edeceğim. Edebiyat alanında 
olsun edebiyat dışında olsun birçok kitap, daha önce yapılmış çevirinin üzerinde kelime ya 
da cümle düzeyinde kimi değişiklikler yapılarak, bazen takma bir çevirmen adıyla, bazen de 
çevirmen adı belirtilmeye gerek bile duyulmadan yayımlanıyor. Zira bu durum telif hakkı 
anlaşmalarının da etkisiyle yayın sektöründe günden güne yaygınlık kazanıyor. Oysa önceki 
yıllarda kültür ekolojisinin içinde böylesi bir durumdan bahsedilmesi imkânsızdı. Sözgelimi 
Sabri Gürses’in aktarımına göre çeviri intihali 1978 tarihli Türk Dili dergisinin ‘Çeviri Sorunları 
Özel Sayısı’nda müstakil bir başlık olarak yer almamaktadır. 2000 tarihli Routledge Çeviri 
Ansiklopedisi’nde de buna yer verilmemiştir. 

Selçuk Altun, yıllar önce, Kitap İçin yazılarının birinci cildinin 828. maddesinde  “Bir 
araştırma kitabı hazırlayacak olsam, ‘korsan yayıncılığı’ incelerdim. Polisiye denli heyecanlı 
olurdu” demişti. Bense diğerinin önemli ölçüde kontrol altına alındığını düşündüğümden 
araştırma konusu olarak, “çeviri korsanlığını” teklif ediyorum. Sebebine gelince şunu 
söyleyebilirim: Belli yayınevlerinin, özellikle klasik kabul edilen eserlerin çevirisinde, (buna 
son zamanlardaki felsefe yayıncılığını da ilave etmemizde bir mani yok)  sakar ellere 
teslim edilen belli çevirmen isimleriyle “intihal” stratejisine dayalı bir yayıncılık politikası 
izlediklerini tespit etmek hiç zor değil. Varlık dergisinin 2007 Mart tarihli sayısında kapsamlı 
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sayılabilecek bir çeviri intihali/ korsanlığı dosyası yer aldı. Buradaki metinlerin 7-8 Aralık 
2006 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Çeviri Etiği” başlıklı toplantıda 
yer alan çeviri intihalleri oturumundan yola çıkılarak hazırlandığını biliyoruz.

 Dosyanın adı, “Çeviri Korsanlığı: Hayalî Çevirmenler, Kopya Çeviriler” idi. Belki 
burada korsan yayıncılığın alanının genişletilmesi söz konusu. Buna göre çeviri 
alanında korsan; eski bir çeviriyi elden geçirip sahte çevirmen adı koyarak, istediği kadar 
çoğaltan yayıncı için kullanılıyor. Bunun da 1990’ların ortalarında başlamış olması popüler 
kurmacanın tabii bir ihtiyaç haline gelmesi başta olmak üzere bir dizi büyük dönüşüme 
işaret eder. Varlık dergisindeki dosyada Betül Parlak’ın “Çeviri Etiği Açısından İntihaller”, Sabri 
Gürses’in “İntihal Kültürü”, Şilan Evirgen’in “Çeviride İntihal: Montaigne’in Denemeler’i” 
Özge Çelik’in “Robinson Crusoe Metinleri Bağlamında Çeviri İntihalleri” başlıklı metinlerine 
yer verildi.  Dergide ayrıca yazıların dışında, çevirmenlere ve Çeviri Derneği ve Çevbir’e 
yöneltilmiş sorulardan oluşan, “Çevirmenler ve Çeviri Korsanlığı” ve “Çeviri Kurumları ve 
Çeviri Korsanlığı” başlıklı iki soruşturma da bu konuyu kavramak açısından oldukça yararlıydı. 
Betül Parlak metninde, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviri Yüksek Lisans 
Programı öğrencileriyle yaptığı araştırmada klasik eserlerin daha önce yapılmış güvenilir 
çevirilerinden yararlanan intihalci yayınevlerinin marifetlerini aydınlatmıştı.

Bilindiği üzere çeviri kitap yayınlamanın telif esere göre maliyeti son derece yüksek. 
Editörlük ve hazırlık aşamaları da hesaba katılırsa,  çok masraflı… Buna karşın belli 
yayıncıların telif hakkı sona eren klasik eserlere yöneldiğini görüyoruz. Çok kaba bir hesapla 
klasik eser yayıncısının birim kitap maliyetinin özgün eserler yayıncısına göre yüzde elliye 
varan oranlarda azaldığı tespit edilebilir.  Sabri Gürses,  yayınevlerinin özgün içerik üretmek 
yerine klasik eserler yayınlamaya yönelmelerinin altında yatan sebebi şöyle açıklamıştı: 

“Günümüzde birçok yayıncı klasik eser yayıncılığını, bu yayıncılık türü iyi bir sermaye 
birikimi yolu olduğu için yapıyor. Çok sayıda yayınevinin bir klasik eserler dizisi var. İntihal 
ya da korsan çeviri yayıncılığı ise, bu sermaye birikimi sürecini yoğunlaştırmak, birikimi 
çoğaltmak için yapılıyor.”

Çeviri intihalinin yaygın olarak görüldüğü yayıncılık alanının, klasik eserlerde yoğunlaştığı 
düşünülürse; klasik kavramının anlam alanını genişleterek İslâmî ilimler sahasında birden 
fazla çevirisi bulunan kitaplara/külliyatlara ilişkin kapsamlı bir araştırmanın yapılması 
faydalı olacaktır. Günümüzde yaygın görülen çeviri intihali, çevirmen adında ve çeviri metin 
üzerinde değişiklikler yapılması yoluyla gerçekleştirilendir. Bunu Mevdudi ve Seyyid Kutup 
metinlerinin bazı “yeni” çevirilerinde görmek mümkün. Ayrıca akademik metinlerde çevirisi 
bulunan eserlerden yapılan alıntıların kaynak metinden yapılmış gibi gösterilmesi durumu 
da başlı başına ele alınması gereken bir konudur. Açıkça söylemem gerekirse, böylesi 
metinleri okurken bazen, akademisyenler arasında hobisi gerçekten kitap okumak olanların 
oranını merak ederim. 
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İnternet çağında bilgi meselesine kafa yoran Cory Doctorov’un Özgür ve Bedava bilgelik, 
düşünce ve aklımızı alacak tespitlerle dolu kitabında telif haklarına müstakil bil bölüm 
ayırır. Bir pasajda ifade ettiği üzere “Telif savaşları beş yüz yıl önce başladı ve durulacakmış 
gibi de görünmüyor. Günümüzde bu konuda bir barış olması da pek mümkün değil.” Zira 
telif hakkı tartışmalarında yeni yeni durumlar ortaya çıkıyor. Sözgelimi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda birtakım düzenlemeler yaptığı esnada ONK 
Ajans yetkililerinden Sabahattin Ali için ilginç bir teklif geldi. Bilindiği üzere Sabahattin 
Ali’nin eserleri 1 Ocak 2019’dan itibaren kamu malı olarak kabul edilecek ve telif hakları 
kalkacak. Telif hakları yasası yazarın ölümünden itibaren 70 yıl tamamlandıktan sonra takip 
eden yılın başında eserlerin kamu malı olacağını söylüyor. ONK Ajans’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet N. Karaca,  Milliyet Sanat’tan Gülden Öktem’e verdiği söyleşide, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın Sabahattin Ali’nin eserlerinin telif haklarının korunması için özel bir 
yasa çıkarılmasını talep ediyor ve şunları söylüyor: 

“Edebiyatımızın bu çok önemli yazarının ismi neden zedelensin ki? Bence onun 
eserlerine gerekli özeni göstermeyen yayınevleri kendi itibarlarını zedeler. Bu konu 
açılmışken Sabahattin Ali’nin vârislerinin bir mağduriyetine dikkat çekmek isterim. Yazarın 
bazı eserleri 1940’lı yıllarda bakanlar kurulu kararıyla yasaklanmıştı. Yayıncılar korktuğu için 
yasaklanmayan eserleri de uzun süre, 1965 yılına kadar yayımlanamadı. Ailenin 20 yıla yakın 
bir süre kaybı söz konusu.

 Kültür ve Turizm Bakanı da geçtiğimiz aylarda bu konuya temas etmişti. Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nda yapılacak değişiklikler haziran ayı başına kadar kişi ve kurumlardan 
gelecek önerilere açıldı. Bakanlar Kurulu kararıyla uzun süre yasaklanan yazarlar için 
ek süre tanınması için bir öneride bulunduk. Bu tür istisnalar çeşitli ülkelerde mevcut. 
Sözünü ettiğiniz ‹Küçük Prens› tüm dünyada ‘public domain’ olmasına karşın yazarın kendi 
ülkesinde tanınan istisnayla halen koruma altında. Antoine de Saint-Exupéry’nin İkinci 
Dünya Harbinde ülkesine yaptığı hizmetler dolayısıyla bu ayrıcalık tanınmış.”  

Nasıl ele alınırsa alınsın bu talebin, bizatihi kendisi tâbi olduğumuz telif hakları 
mevzuatının ötesinde birtakım tartışmaların yapılmasını zaruri kılıyor. Telif haklarını,  
yazar bireyin emeğine adaletli bir karşılık almasına izin vererek onu topluma karşı koruma 
anlayışının ötesinde vârisleri ve ajansları da dikkate alarak konuşmak gerektiğini izhar ediyor.  
Fikrî mülkiyetin fiziksel mülkiyetle aynı olma vasfının ancak yetmiş yıl olabileceğinin inkârı 
söz konusu burada. Zira vârisler, yararlanma hakkı üzerinden eserlerin kamuya açılmasının 
geciktirilmesini talep ediyorlar. Ajans ise bunun üzerinden herkesin yazarın zihninin 
ürünlerine daha düşük maliyetle ya da ücretsiz ulaşabilme hakkının ötelenmesini gündeme 
getiriyor. Belki “Ben yeterince para kazanamadım” demek istiyor.  Telif haklarının amacı bu 
olmamalı, vârisler üzerinden ajansların haklarının birkaç yıl daha zirvede kalmasını garanti 
altına olmamalı. Hem sektöre dair düzenlemeler, sektörler için geçerli olmalı; bireyler, aileler 
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ve ajanslar için olmamalı. Telif hakkı üzerine çok düşünen Tim Parks’ın şu sözünü de bir 
kenara not etmekte fayda var:

 “Telif hakkının kaldırılması, ailesinin sırtından yazarın ölümsüzlük hayaline verilen 
ödündür.”

Ama daha derinde olup biten bir şeyler de var. Gutenberg çağını farklılaştıran dijital 
kültür ve e-kitap sürecinde korsan yayınların, telif ve intihalin bambaşka boyutlar kazandığı 
fakat bu konuda yeterli ve ayrıntılı tartışmaların yapılamadığı da yakıcı bir gerçek olarak 
önümüzde duruyor.  Yetişkinler için bir mecra kabul edilen hatta kâğıt kitaptan farklı olması 
hasebiyle Tim Parks tarafından resimli çocuk kitaplarından sadece metni içeren yetişkin 
sayfalara geçişe benzetilen e-kitap yeniliklerinin, kitapları kopyalamanın yeni yollarını 
gündeme getirmesi bir yana, tüm kitaplara dizüstü bilgisayarlardan ya da etkileşimli 
telefonlardan ücretsiz erişebilme hissini yaratmış olması önemli…  Mesela bir kitabın 
basılı ve dijital halini metin dosyasına dönüştürmek çok kolaylaştı. Dünya üzerinde nitelikli 
stenografların sayısı tüm zamanlardan daha çok… Bu yüzden Harry Potter serisinin e-kitap 
hakkını elinde bulunduran ve bunu hiçbir zaman kullanmayan J.K. Rowling, 2007’de serinin 
son kitabını basılı formatta yayımladı.  Hayranları ise kitap çıkar çıkmaz bu eseri satın aldılar, 
ardından eseri ya tarayarak ya da yazarak bir günde e-kitap haline getirdiler. Akabinde ise 
kitabın Almanya’daki resmi baskısı için sabırsızlanan bir başka hayran kitle, kitabı tercüme 
etme işini üstlerine alarak eserin yayın sürecini hızlandırdılar. Ama ilk başta telif haklarına 
aykırı olarak kitaptan bir nüsha edinmişlerdi. Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda telif hakkı, 
korsan yayıncılık gibi meselelerin nasıl ele alınacağı konusunda şu anki bilgilerimizin önemli 
bir kısmının ıskartaya çıkacağı göz ardı edilmemeli. Ayrıca unutulmamalıdır ki dijital korsanlık 
ve tahakküm kaldırım korsanlığından daha kurnaz ve mütehakkim. Telifli çalışmaları içine 
alan dijital kilitlerin yol açtığı sorunları pek bilmiyoruz mesela. Neredeyse kimin neyi 
kopyalayacağını kontrol etmeyi imkânsız kılan internetin; ticari geleceği, yaratıcıları ve 
yatırımcıları etkileme biçimlerini öğrenmeliyiz. Hele makineler tarafından ahlaksızca istismar 
edilmemek için savaşacak Dadacıların tümüyle berhava olduğunu düşünürsek.

Çoğu basmakalıp yaklaşımlardan kurtulmak için sözü Tim Parks’la bağlayalım: “Her şeyi 
baştan düşünme zamanı geldi. Her şeyi.” Sanırım zor olanda bu.
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Prof. Dr. Hayri Bozgeyik  
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Telif Hukukunda Sınırlama ve İstisnalar

Merhaba, bütün katılımcılara selam ve saygılar sunuyorum. Toplantının verimli geçmesini 
dileyerek başlamak istiyorum. Sınırlama ve istisnalar konusu telif hukuku problemlerinin 
başında geliyor. Telif hakkı ne ölçüde, ne ile, kime karşı sınırlanbilir. Bu hak sınırsız mıdır? 
Değil midir? Tabii olarak farklı görüşler görmek mümkün. Bir açıdan telif hakları sınırsız, 
mutlak bir hak niteliğindedir. Her zaman herkese karşı ilerleme sürülebilir. Bu hakkın süre 
açısından da sınırlanması, sınırsız ve süresiz bir hak haline gelmesi şekilde yaklaşımlar vardır. 
Dünyada kabul gören eğilim hakkın en azından süre için sınırlanması gerektiği yönündedir. 
Fakat buradaki sınırlama ve istisnalardan kastedilen şey aslında süre açısından sınırlama 
değil diğer sınırlama konularıdır. 

Telif hukuku içerisinde yazarlar, daha doğrusu müellifler ile eserlerden yararlanan 
kesimler arasındaki bu tartışma eskiden beri süregelmektedir. Kanunda sınırlamalar mevcut 
haliyle on maddede düzenlenmiştir.

Telif hakkını düzenleyen bir kanun temelde ama on madde halinde (haklar şu hallerde 
ileri sürülemez, kullanılamaz gibi) birtakım sınırlamalar yapıldığını görüyoruz. Diğer haklara 
baktığımızda sınırlamalar çok istisnai olup bu ölçüde sınırlama bulunmuyor. En geniş hak ve 
yetkiyi veren hakkın mülkiyet hakkı olduğu kabul edilir. Haklar arasında burada da birtakım 
sınırlamalar vardır. Bunun dışında fikri mülkiyetin geneline baktığımızda telif hukuku 
da fikri mülkiyetin üst başlığı altında genellikle incelenir. Fikirden doğan fikri üretimden 
kaynaklanan bir hak olması itibariyle bunun sınırsız olmaması yönünde genel bir kabul 
vardır. Bu kabulün değişik sebepleri olup tartışılabilir. Lehte aleyhte görüşler ileri sürülebilir. 
Telif hukuku temelde şuna dayanır: Bir eseri ortaya koyan; bu eser hikâye, şiir, roman, tablo, 
müzik, sinema ve herhangi bir şey olabilir, bunu ortaya koyarken toplumdaki kültürel 
birikimden, ilmi ve edebi birikimden belli ölçüde faydalanır. Bir eserin ilham yoluyla başka 
hiçbir şeyden yararlanmadan yazılması belki mümkündür. Ama bu istisna bir durumdur. 
Bu anlamda böyle saf eserler de vardır elbette. Genellikle toplumdan, diğer eserlerden, 
toplumun kültür, ilmi, edebi ve müzik kültür birikiminden faydalanması söz konusu olduğu 
için bunun bir karşılığı olarak telif hakları sınırlı olsun şeklinde bir yaklaşım söz konusudur. 
Bunun az önce ifade ettiğim gibi birinci ayağı süre açısından sınırlanma yani bu hak süresiz 
bir şekilde korunmasın bir menkul, bir gayrimenkul mülkiyeti gibi olmasın, bir noktaya 
gelindiğinde artık koruma dışı kalsın şeklinde bir yaklaşım da var ki bu kanunda da karşılığını 
buluyor. Şu anki düzenlemeye göre eser sahibinin hayatı artı yetmiş yıllık koruma süresi var. 
Bu da kısa görülebiliyor yani eser sahibi vefat ettikten sonra süresiz devam eden bir koruma 
olsun şeklinde bir yaklaşım elbette ki ileri sürülebilir, tartışılabilir. Kabul edilir, edilmez tabii 
ki yasal düzenleme yaparken benim her zaman bütün alanlarda savunduğum kanaat gerçek 
ihtiyaca cevap verebilir nitelikte bir yasal düzenleme yapmaktır. Sabah da ifade edildiği 



48

gibi burada mutlaka dünya ile aynı yasal düzenlemeyi yapmak zorunda değiliz. Bir insanın 
elbisesi diğerine uymaz. Kanunlar da böyledir. Aynı işlevi gören bir çok makine veya aracın 
farklı ülkelere ve bölgelere göre farklı özellikleri vardır. Toplumun ihtiyacı ve talebi eğer bu 
yönde ise böyle bir düzenleme yapılması gerekir.

Süre konusunu bir tarafa bırakarak diğer sınırlama alanlarına bakmak istiyorum. Yeni 
bir kanun çalışması var. Bu toplantıya katılan herkesin aslında temel teması korsan yayınla 
mücadele de yani telif hukukunun genel değil malum. Toplantının esas konusu, bu alanı da 
ilgilendiren aslında temel bazı değişiklik önerileri kanunda görülüyor. Taslağına bakıldığında 
onları da tartışalım diye düşünüyorum. Çünkü kanun şu anda kamuoyu görüşüne sunulmuş 
durumda. 5 -6 Haziran’a kadar görüşler alınacak ve ona göre belki tasarının üzerinde 
birtakım değişiklikler yapılacak belki de ortaya yeni bir metin çıkacaktır. Tabii ki bir öneri 
gelmezse mevcut haliyle TBMM’den geçme ihtimali oldukça yüksektir.

On madde dedik. Fikri mülkiyetin diğer alanlarında da var sınırlamalar. Patentte, marka 
ve tasarım hukukunda daha kısa süreler söz konusu. Ama sürelerin patent hukukuna mesela 
yirmi yıl, tasarım hukukunda beşer yıllık devreler halinde yirmi beş yıl, marka hukukunda 
onar yıllık devreler halinde süresiz bir koruma söz konusu. Diğer fikri mülkiyet alanlarında 
otuz yıl gibi koruma sürelerini görüyoruz. 

Bu sürenin sınırlı olmasının şöyle bir etkisi de oluyor. Fikri mülkiyet alanında belki telif 
hukukunda da böyle bir etkisi vardır. Bunu müellif hocalarımız daha iyi değerlendirirler. 
Verilen bir eser ile iktifa etmeyip yeni eserler üretmeye teşvik etmesi. Patentte de benzer 
durum. Diyelim bir patent gelişirdiniz. Sadece o patent üzerinden kazanç sağlama, sadece 
onunla yetinme değil belki sınırlı koruma süresi nedeniyle yeni patentler geliştirme 
teknolojik anlamda, bilimsel anlamda veya tasarım anlamında veya bitki türleri geliştirme 
anlamında yeni ürünleri geliştirilmesine bu sınırlı süreler biraz daha adeta kamçı rolü 
oynuyor diyebiliriz. Telifte de bunun bir etkisi söz konusu olabilir. Sürenin sınırlı olmasının 
hayat boyu artı yetmiş yılı diğerleriyle kıyaslanmayacak kadar tabii ki uzun bir süre. On 
madde diğerlerinde görülmeyen geniş bir sınırlama yelpazesi görüyoruz.

Birincisi kamu düzeni açısından sınırlama öngörülmüştür. Bir eser ile ilgili uyuşmazlığın 
ispatı amacıyla mahkeme veya diğer resmi merciler önünde yahut ceza mahkemesinde 
bir görülen davada eğer eser delil teşkil ediyorsa bunun incelenmesi maksadıyla nüshalar 
çoğaltılabilir ve kullanılabilir. Bu bir sınırlama olarak öngörülmüştür. Burada üç beş diye 
bir sayı sınırlaması yoktur. İhtiyaç olduğu ölçüde eserin kopyalanması, teksir edilmesi 
mümkündür. Ben maddenin tamamını burada aktarmıyorum arzu edenler 5846 sayılı 
Kanun’ndan takip edebilir.  Otuzuncu maddeden başlayarak kırkıncı maddeye kadar bu 
sınırlamalar devam ediyor. 

Keza fotoğraflarla ilgili böyle bir sınırlama var. Eser umumi emniyet mülahazası ile adli 
maksatlar için sahibinin rızası alınmadan resmi makamlar veya bunların emirleriyle başkaları 
tarafından çoğaltılabilir ve yayılabilir. 
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Daha sonra genel menfaat, yani kamu yararı mülahazasıyla bir sınırlama öngörülmüştür. 
Bu da kanunların tüzük ve yönetmelik gibi metinlerin içtihatların,  mahkeme kararlarının, ki 
bunlar kanunlara göre biraz daha farklıdır. Aslında bu metinlerin hepsi bir fikir ürünüdür. 
Diyelim ki telif hukukunda belli bir konu nasıl düzenlebilir işte buna kafa yorarak ve emek 
vererek bir metin ortaya çıkıyor. Bunlar ile ilgili haklar iin bir sınırlama söz konuşur.

Yönetmelik, tüzük, tebliğ ve kararlar açısından da aynı şeyi söylemek mümkündür. 
Sonuçta iddia, savunma ve değerlendirme suretiyle bir karar ortaya çıkıyor. Bunlarda 
önemli ölçüde bir fikri emek görmek mümkün. Bunlarla ilgili bir sınırlama konulmuş ve her 
hâlükârda yararlanmak serbesttir şeklinde kanunda ifade ediliyor. Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nun 31. maddesine göre mevzuat ve içtihatlardan çoğaltma, yayma ve işleme 
herhangi bir suretle faydalanmak serbesttir. Bir mahkeme kararını, içtihadı veya mevzuatın 
herhangi bir hükmünü alıp yorumlayarak kullanmak mümkündür. 

Tabii sınırlama olması bunu hazırlayanların bu metinler üzerinde herhangi bir mali hakka 
sahip olmaması anlamına geliyor. Bir mahkeme kararında hâkimin belki orijinal, yani FSEK 
anlamında hususiyet taşıyan bir görüşünü veya yaklaşımını görüyoruz ama kararda hâkimin 
adına atıf yapılmıyor. Kanaatimce yapılması gerekiyor. Kararı işleyen veya çoğaltanlar ile 
bundan bir şekilde yararlananlar ondan izin almadığı gibi adının dahi anılmaması çeşitli 
açılardan olduğu gibi telif hukuku açısından da eleştirilebilecek bir uygulamadır kanaatimce. 
Zira çoğaltma, yayma ve işleme şeklinde bunlarla ilgili bir istisna öngörülüyor. Fakat manevi 
haklar açısından bu istisna öngörülmüyor. Kararlarda özellikle bunu hazırlayan heyet olabilir 
veya tek hâkim olabilir bunlara isim olarak atıf yapılmasının telif hukuku açısından anlamlı 
olduğunu belirtmek gerekir. 

Keza nutuklar şeklinde FSEK 32. madde var. Örneğin TBMM’deki konuşmalar veya 
mahkemelerdeki mütalaa veya savunmalar veya kongre gibi bu tür toplantılarda sarf edilen 
sözlerin, nutukların ve haberlerin bunların umumi mahallerde okunması, çoğaltılması, radyo 
vasıtasıyla veya başka suretle yayılması serbesttir şeklinde yine bir istisna öngörüldüğünü 
görüyoruz. Hatta yine ikinci fıkrasında eğer gerekiyorsa söz ve nutuk sahiplerinin adı 
zikredilmeyebilir şeklinde istisna biraz daha güçlendirilmiş durumdadır.

Temsil serbestisi konusuna gelince çeşitli tartışmalar olduğunu görüyoruz. Yayımlanmış 
bir eserin tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitim - öğretim maksadıyla 
doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili sahibinin ve eserin mutlak şekilde 
açıklanması şartıyla serbesttir. Aslında geniş diyebileceğimiz ve geniş yorumlanabilecek bir 
hüküm. Yayımlanmış bir eser olacak, tüm eğitim öğretim kurumlarında… Eğitim öğretim 
kurumlarının tanımı burada açık değil yani meslek kursu tabir edilen veya fonksiyonu yerine 
getiren bu da sonuçta eğitim kurumu olarak nitelendirilebilir. Bildiğimiz anlamda sadece 
devlet okulları değil kamu okulları şeklinde bir sınırlama söz konusu değildir. Keza özel de 
olabilir.
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 Sadece yüz yüze eğitim - öğretim amacı şeklinde bir sınırlama var. Bu istisna içerisinde 
ikincisi de doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeme şeklinde bir kriter görüyoruz. Bir kayıt 
var, eser sahibi ve eserin adının mutat şekilde zikredilmesi gerekir. Hangi eser, eser sahibi 
kim bunun uygun bir şekilde açıklanması şartıyla serbesttir diyor. Bununla ilgili birtakım 
tartışmalar olup, bazı yargı kararlarına konu olmuş olaylar vardır. Çünkü okulun niteliği, 
kâr amacı, yüz yüze eğitim gibi konularda tartışmalar söz konusu. Bu söylediğim FSEK 33. 
maddeydi. 

FSEK 34. madde de aslında benzer alanı düzenliyor. Eğitim öğretim için seçme ve 
toplama eserler, eğitim camiası içerisinde yer alan öğretmen, akademisyen vb. birçok kişinin 
bu sınırlama ile ilgisi olabilir. Yayımlanmış musiki, ilim-edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş 
güzel sanat eserlerinden maksadın haklı göstereceği nispet dâhilinde iktibaslar yapılmak 
suretiyle hal ve vaziyetinden eğitim-öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan seçme ve 
toplama eserler vücuda getirilmesi serbesttir. Mevcut eserlerden seçme ve toplama eserler 
meydana getirilmesi serbesttir. Derleme eser diyebiliriz. Seçme ve toplama eser meydana 
getirilmesi serbesttir. Burada yine sınırlama olup hal ve vaziyetin eğitim – öğretim gayesine 
tahsis edilmesi gibi bu da malumunuz oldukça geniş bir ifade. Eğitim ve öğretim amacı 
şimdi hayat boyu eğitim diyoruz. Eğitim hayatın aslında her yerinde her yaşında her zaman 
birçok yerde görmek mümkün. Sadece okulda zorunlu eğitimi ifade etmiyor. Geniş bir 
kavram işte bunu mümkün olduğunca daraltmak mı, yoksa alabildiğince genişletmek mi 
gerekiyor, öğrenci için deyip burada tamamen serbest bırakmak ve sınırlamak mı gerekiyor 
bunlarında tartışılması lazım. Bunlarla ilgili yine taslakta hükümler var. Bu serbesti hak 
sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar verir veya eserden normal 
yararlanmayla çelişir şekilde kullanılamaz. Demek ki eser sahibinin meşru menfaatlerine 
zarar vermemesi gerekiyor. Hakkın kullanılması yani eğitim-öğretim amacıyla seçme ve 
derleme eserlerle meydana getirilmesi, eser sahibinin haklarına zarar vermeyecek şekilde 
kullanılabilir. Hukukta çok bilinen bazı temel kurallar var. Hakların zarar vermeden veya 
sakınılarak kullanılması ilkesi diyoruz. Hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep 
olmadan zarar vermemesi gerekir.

İkincisi de eserden normal yararlanma ile çelişir şekilde kullanılmaması gerekir. Eserden 
normal yararlanma ne demek? Somut olaylar içinde hep tartışılacak kavramlar. Bir sonraki 
fıkraya bakarsak yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin alenileşmiş güzel sanat 
eserlerinde iktibaslar yapılmak suretiyle eğitim- öğretim gayesi dışında seçme ve toplama 
eserler vücuda getirilmesi ancak eser sahibinin izniyle mümkündür. Yani derleme eseri eğer 
eğitim-öğretim amacı dışında yapmak istiyorsak burada izin istenilmesi gerekliliği ifade 
edilmiş durumda. Bir şiir antolojisi veya diğer edebi metinlerden belli konularda bir derleme 
oluşturulmak istenmesinde olduğu gibi belli hallerde izin alınması gerektiği açık bir şekilde 
ifade edilmiş. İstisna zaten belli bir alanda düzenlendiği için bunun açıkça belirtilmesine 
gerek yok ama kanunda bu görülüyor. Kuralı koyup istisna olan şeyler belirlendikten sonra 
istisna kapsamında yer almadığını da kanun koyucu belirtme ihtiyacı duymuş.
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FSEK 35. madde iktibas serbestisini düzenliyor. Bir eserden hangi ölçüde ve hangi 
kurallar çerçevesinde bir başka eser oluşturulurken yararlanılabilir. Bu özellikle akademik 
hayatta veya yeni bir eser oluşturulurken başka bir eserden yararlanmalarla ilgili 
hükümlerden birisidir. Bir kere 1-2-3-4 bent halinde bu kurallar belirleniyor. Hangi hallerde 
iktibas yapılabileceği yani bir esere başka bir eserden alıntı, hukuka uygun alıntı veya 
haklı alıntı hangi hallerde yapılabilir, bunun kuralları belirleniyor. Elimize aldığımız bazı 
kitaplarda “iktibas yasaktır” anlamına gelen bazı ibareler görürüz. Bunların hukuki anlamda 
bir bağlayıcılığı yoktur. Özellikle “izin alınarak bile iktibas yapılamaz” veya “tamamen veya 
kısmen iktibas yapılamaz” tarzındaki ifadeler hukuken bağlayıcı değildir. Çünkü kanun 
buna izin veriyor. Kanun tarafından serbest olarak tanımlanan bir hususu eser veya mali hak 
sahibinin yasaklaması mümkün değil. Eser sahibinin rızasına rağmen burada bu hususlar 
sınırlamalar kapsamında mütalaa edilmiş. Bu sebeple istisna olarak kabul ediliyor yani sizin 
eserinizden başka birinin alıntı yapması bizim telif hakkımızın bir istisnasıdır.  Bir başka ifade 
ile, hakkımızın işlemediği haller. Eğer ben bir kitap yazıp bu kitabı alenileştirmişsem ve bunu 
paylaşmışsam herhangi bir kişi başka bir kitap veya makale yazarken, yeni bir eser ortaya 
oluştururken bundan yararlanma hakkına sahiptir. Ben veya hiç kimse bunu engelleyeme 
hakkına sahip değildir. Tabii ki bu yararlanmanın belli kurallar çerçevesinde olması gerekiyor. 

Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine 
alınması söz konusu olabilir. Alenileşmiş bir eserin bazı cümle, fıkra veya paragraflarını 
müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alma. Bu, sınırsız bir kullanım değildir. Kanun az sonra 
bunun ölçüsünü, sınırını ve kuralını ifade ediyor. Keza müzik eserleri bakımından da kurallar 
bulunmaktadır. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir parçalarının 
müstakil bir musiki eserlerine alınması. Yani bir müzik eseri yapılırken başka bir müzik 
eserinden yararlanılabilir. 

Üçüncüsü alenileşmiş bir güzel sanat eseri ve yayımlanmış diğer eserlerden, buna 
kaynak eser diyebiliriz, maksadın haklı göstereceği bir nispet dâhilinde ve münderecatını 
aydınlatmak maksadıyla bir başka eserde, buna da hedef eser diyebiliriz, yararlanılması. 
Kaynak eserden yararlanırken hedef eserin içeriğini aydınlatma amacı olması lazımdır. Biz 
oluşturduğumuz eserde bir fikir öne sürüyoruz, bu fikri aydınlatma, açma veya tartışma 
yapılması amacıyla bu iktibasın yapılması gerekiyor. Bu amaçla güzel sanat eserlerinin 
ve yayımlanmış diğer sanat eserlerinin bir ilim eserine alınması, bir tablo görselinin bir 
ansiklopedide kullanılması burada hukuki ihtilaflara konu olmuş. Bir eserin, bir fotoğrafın, 
bir tablonun diyelim İstanbul tablosunun veya boğazı tasvir eden yağlı boya tablonun 
fotoğrafının, diyelim ki İstanbul’u anlatan bir eserde referans olarak buna yer verilmesi. 
Fakat maksadın haklı göstereceği bir nispet dâhilinde yani amacın haklı göstereceği ölçüde 
olması lazım. Yeni eseri oluşturuken ve bu atfı yaparken, bir başka eserden yararlanırken 
sizin amacınız nedir? İstanbul ansiklopedisi yapıyoruz, İstanbul Boğazını tasvir eden bir 
yağlı boya tablonun küçük bir görseline orada yer vermek maksadımız; ansiklopedi ile 
birlikte bir yağlı boya tablonun birebir boyutta örneğini vermek değil, İstanbul’la ilgili 
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olarak ansiklopedi sınırları içerisinde küçük bir görsele yer vermek. Amacımız bu olduğu için 
ancak bu ölçüde bir şeye izin veriyor. Bir de hedef eserin içeriğini aydınlatma amacı burada 
söz konusu yaptığımız alıntı eğer hedef eserin içeriğini aydınlatmıyorsa biz rastgele bir şey 
almışsak kanunun cevaz vermediği bir kullanım tarzı olmuş oluyor. 

Dördüncüsü; dördüncüden sonra bir kural koyacak. Bu dört madde iktibasın 
yapılabileceği haller şeklinde kanunda sınırlı sayılmış. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ilmi 
konferans ve derslerde konuyu aydınlatmak için projeksiyon veya buna benzer vasıtalarla 
gösterilmesi veya tıpla, fizikle, coğrafyayla bir konuyu anlatmak olsaydı. Bununla ilgili 
görseller birtakım materyaller kullanmamız icap etseydi ilmi konferans ve dersler şeklinde 
ayrım vardır. Sadece konuyu aydınlatmak için ve oradaki kullanımlar kanun tarafından yine 
istisnalar kapsamında değerlendiriliyor. Bu gösterimler eser sahibinin haklarına verilen 
sınırlamalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki kural iktibasın belli olacak şekilde 
yapılması bu otuz beşinci maddenin son cümlesi. 

Aslında alıntıyı intihal haline dönüştüren temel şey karşımıza burada çıkıyor. Yani 
yararlanmak serbesttir diyor ve buna belli olacak şekilde bir cümleyi, bir paragrafı, görseli 
veya bir kısmı, bir pasajı alıyor ve yararlanıyoruz. Ama belli olacak şekilde. Eğer aldığımızdan 
kimsenin haberi yoksa, iktibas belli olmuyorsa böyle bir durumda iktibas kurallarına riayet 
edilmemiş oluyor ve haksız iktibas şeklinde telif hukukundan malumunuz olduğu üzere 
tanımlanıyor. İktibasın belli olacak şekilde olması lazımdır. Bir diğer kural ilim eserlerinde 
iktibas hususunda kullanılan eserin yani eserden kasıt az önce ifade ettiğim gibi yararlanılan 
eserin ve eser sahibinin adının yer alması, nerden alındığı kaçıncı cildi ve kaçıncı sayfası gibi 
alıntı yapılan yeri tanımlayacak şekilde ve yeterli ölçüde bir referansa yer verilmesi iktibas 
serbestliğinin kuralları arasında görüyoruz. 

Buradaki kurallara riayet edilmemesi aslında haklı olan bir yararlanmayı ve sınırlamayı 
yararlanan aleyhine çeviriyor ve bunu intihal, haksız iktibas olarak değerlendirme durumu 
ile karşı karşıya kalıyoruz. 

Otuz altı ve otuz yedinci madde gazete içeriği ve haber bunlara biraz sonra değinelim. 

Otuz sekizinci maddeye geçmek istiyorum. Bu çok karşılaşılan telif hakkı sınırlamaları 
arasında ve çok tartışılan mevcut kanun değişikliği çalışmasında da tartışıldığı anlaşılan bir 
husustur. Bu konuda sadece Türkiye’de değil bütün dünyada tartışmalar görmek mümkün. 
Neden tartışıldığı da malum. Telif hukukunun temel problemlerinin kaynaklarından birisi 
teknolojik gelişmelerdir. Sürekli yeni araçlar, yöntemler ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıktığı için 
bundan yirmi otuz sene önce müzik dinlemek istediğinizde kaset veya cd alıyordunuz ve 
onu sadece bir tane sahip olduğunuz tek araç olan müzik çalarda dinliyordunuz. Ama şimdi 
her an her yerde o esere ulaşmak gibi sınırsız bir istek herkeste söz konusu olduğu için 
daha çok yerden ulaşabilmek; yani telefondan, arabadan, ofisten, evde ve evin odalarından, 
çocuğum ve eşim de ulaşabilsin diye gittikçe ihtiyaçların, isteklerin artması ve sınırsızlaşması 
telif hukukunun da buna çözümler bulmaya çalıştığını görüyoruz. 
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Otuz sekizinci madde şahsen veya dürüst kullanım şeklinde ifade edilebilen kuralın telif 
kanunundaki karşılığı olan hükümdür. Şahsen kullanma amacıyla telif hakkına konu bir eser 
çoğaltılabilir. Bütün fikir ve sanat eserlerinin kâr amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya 
mahsus çoğaltılması mümkündür. Bütün fikir ve sanat eserleri için; yani müzik, ilim edebiyat, 
sinema ve güzel sanat eserleri için, çünkü sınırlanmadığından hepsini içine alacak şekilde 
belki anlaşılabilir ama tabii hüküm uzundur. Özellikle bilgisayar programlarıyla ilgili konuya 
girmeyeceğim çünkü bilgisayar programlarında telif hakkı ayrıca ele alınması gereken 
bir husustur. Dijital ortamdaki eserler veya eserlerin dijital ortama aktarılmasının burada 
problemin kaynağını teşkil ettiğini görüyoruz. Bilgisayar programcılığı temeldir. Yine 
kitaplar konusunda dijital kitap vb. veya müzik eserleri konusunda elektronik ortamdaki 
dosya paylaşımları problemin kaynağını oluşturuyor. Kanun bütün fikir ve sanat eserleri kâr 
amacı gütmeden şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılabiliyor diyor. Ancak bu çoğaltma hak 
sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal 
yararlanmaya aykırı olamaz şeklinde bir kural konulmuştur. Şahsen kullanım bu şekildedir. 

Kopya ve teşhir istisnası denilen FSEK 40. madde zaman zaman yanlış anlaşılan bir 
hükümdür kanaatimce. Kopya ve teşhir, aslında madde başlığı maddenin içeriği ile ilgili 
çok fazla fikir vermiyor. Okursak daha iyi anlaşılacak: Umumi yollar, caddeler ve meydanlara 
temelli kalmak üzere konulan güzel sanat eserlerinin, örneğin heykeller, mimari yapılar, anıt 
tarzı eserler olabilir, konulan güzel sanat eserlerinin resim, grafik, fotoğraf vs. çoğaltılması, 
yayılması umumi mahallerde projeksiyon ile gösterilmesi radyo vb. vasıtalarla yayımlanması 
caizdir. Şehrin bir meydanına yerleştirilen bir heykelin fotoğrafını çekme ve bunu bir 
blogda veya kitapta kullanma konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Bu salahiyet 
mimarlık eserlerinde yalnız dış şekle münhasırdır şeklindedir. Bu mimari eserler binaların 
dış görünümleri yani dışardan nasıl gözüküyorsa, dışardan fotoğrafını çektiğimizde 
görülen kısmı, yoksa iç detaylarla ilgili bir sınırlama burada söz konusu değil. Üzerlerine 
sahibi tarafından sarahaten men edici kayıt konulmadıkça güzel sanat eserleri malikleri ve 
bunların muvafakatiyle  başkaları tarafından umumi mahallerde teşhir edilebilir. Yani sahip 
olduğumuz bir güzel sanat eserinin hangi şartlarla umuma açık yerlerde teşhir edilebileceği 
burada düzenleniyor. Düşünelim şahsi olarak alınan  veya yaptırılan bir heykelin umumi 
bir yerde teşhiri mümkün mü, bununla ilgili bir kuraldır. Sarahaten men edici, yasaklayıcı 
bir kayıt eğer yoksa bunu teşhir edebilir fakat kendi muvafakatıyla bunun teşhir edilmesi 
mümkündür. 

Hızlı bir şekilde isterseniz kanunda yeni değişiklikte olan istisnalar neler sadece şöyle 
başlıklar halinde bakalım. Ondan sonra gerekirse soru-cevap şeklinde devam ederiz. Ben 
çok fazla sıkmak istemiyorum. 

Yüz yüze uzaktan eğitim istisnası serbestliği şeklinde bir hüküm var. Yüz yüze ve 
uzaktan eğitim çünkü yüz yüze eğitim amacı şekliyle ve sınırlama vardı. Biraz önceki temsil 
serbestliğiyle ilgili hükümde burada başlık değiştirilmiş yüz yüze yani başlık biraz daha 
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genişletilmiş madde başlığı yüz yüze ve uzaktan eğitim istisnası daha doğrusu serbestliği 
şeklinde genişletilmiştir. 

Yayımlanmış bir eserin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma sürecinde eğitim-öğretim 
amacıyla bilimsel araştırma süreçlerinde yani doğrudan eğitim – öğretim amacı olmasa da 
bilimsel araştırma süreçleri derken mesela üniversitelerdeki klasik tez yazımı çalışmalarını 
düşünebiliriz. Veya bir projeye araştırma gibi bir çalışmaları düşünebiliriz. Bu süreçlere 
örnekseme maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı güdülmeksizin yüz yüze okunması, 
çalınması, oynanması, gösterilmesi veya uzaktan eğitim yöntemleriyle sınırlı sayıda 
katılımcının erişimine sunulması. Sınırlı sayıda katılımcı deyince tabii uzaktan eğitimde on 
binlerce kişi söz konusu olabiliyor. Yani işin niteliği gereği öğrenci sayınız, hedef kitleniz 
diyelim bir kitabın 100 bin, 200 bin, 300 bin basılmasını gerektirebiliyor. Ama burada sınırlı 
sayıda katılımcının erişimini on kişi, yirmi kişi anlamamak gerekiyor. Yani bir sınıf ortamıyla 
mukayese etmemek gerekiyor. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim ile kural biraz daha 
genişletiliyor.

Kamuya ödünç verme konusu var. Kütüphaneler tarafından kamuya ödünç verilmesi 
daha önce kanunda yoktu. Bu uygulamada karşılaşılan bir problem bu bir istisna olarak 
düzenlenmiş basılı bir ilim ve edebiyat eserlerinin kamuya açık kütüphaneler tarafından 
ödünç verilmesi serbesttir. Yani kütüphaneler tarafından zaten aslında yapılan fakat 
niteliği sınırları tartışılan bir husus. Keza arşiv amaçlı çoğaltım ve kullanım. Kütüphanelerin, 
müzelerin ve arşivlerin koleksiyonlarında bulunan eserlerin muhafaza amacıyla dijital ve 
diğer ortamlarda doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin çoğaltmaları serbesttir 
diyor. Hükümler uzun ben sadece giriş cümlelerini aktarıyorum. 

Bir başka istisna tesadüfi ve parodi amaçlı kullanımdır.  Bu ikisi özellikle son söylediğim 
üçü yeni giren düzenlemeler kanuna girecek olan daha doğrusu girmesi planlanan 
değişiklikler bir eserin tesadüfen veya nitelik ve nicelik bakımından önem arz etmeyecek 
şekilde çoğaltılan, yayılan veya umuma iletilen bir üründe yer alması eser sahibinin iznini 
gerektirmez. Tesadüfen, nitelik ve nicelik bakımından önem arz etmeyecek şekilde çoğaltılan, 
yayılan ve umuma iletilen bir ürün içinde yer alması yani burada ticari amaç yoksa bu eserde 
yararlanmada şeklinde anlayabilir. Burada tesadüfi kullanım olarak değerlendiriliyor.

Az önce geçtiğimizi FSEK 38. madde şahsen kullanım istisnasıdır. Tabi kişisel kopyalamayı 
ve kişisel çoğaltımı belli ölçüler içinde serbest hale getiriyor. Bunlar önceki düzenlemede 
de vardır. Yayıncıların en çok bizar oldukları husus kopyalama ve fotokopi. Burada açık bir 
hüküm konulması yoluna gidilmiş eserlerin gerçek kişiler tarafından doğrudan veya dolaylı 
kar amacı güdülmeksizin şahsi kullanım amacıyla çoğaltılması serbesttir diyor. 

Madde 38/B de fotokopiyle ilgili bir düzenleme söz konusudur. Hükmün başlığında 
kullanılan fotokopi ve başka yollarla çoğaltma, müzik notaları hariç olmak üzere bir eserin 
fotokopi ya da aynı sonucu doğuracak başka yöntemlerle kağıt veya benzeri materyallerle 
üzerine siparişe bağlı kısmen çoğaltılması serbesttir diyor. Bunu fotokopi serbesttir şeklinde 
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ifade edebiliriz. Bu serbestlik sınırsız bir serbestlik değildir. Devamını okursak isteyen istediği 
kitabın fotokopisini çekip kullanabilir şeklinde anlaşılamaz. Müellifler fotokopiden neden 
rahatsız oluyor veya hak sahipleri bu kitabın satışının düşmesinden yani ekonomik kayıptan 
rahatsız oluyor, bir haksızlık ve zarar söz konusu olduğu için fotokopiye karşı çıkıyoruz. Tabi 
ki burada sağlıklı bir sistem kurulabilir mi kurulamaz mı, bu nokta çok önemlidir. Elbette çok 
sağlıklı bir sistem kurulursa mümkün olabilir diye düşünüyorum. 

Bir başka istisna engellilerin kullanımına yönelik yani 38. madde şahsen kullanımla ilgili 
beş tane ek madde var. 38/D “Radyo ve televizyon kuruluşlarının geçici tespitleri” diyor. 
Burada radyo ve televizyon kuruluşları tarafından yayınlama haklarına sahip oldukları 
eserlerin şahsen kullanımı konusunda bu özellikle vurgulanmamış olup kanaatimce 
vurgulanması gereken bir husustur.

Neden vurgulanmamış eserler gerçek kişiler tarafından doğrudan doğruya kâr amacı 
güdülmeksizin şahsı kullanım amacıyla çoğaltılabilir derken hangi eserler sorusu tabi ki 
mukadder olan bir soru şeklinde olarak karşımıza çıkıyor. Hangi eserler? Hukuka uygun 
olarak sahip oldukları eserler olması gerekiyor. Bunu satın alması bu kitabı bir tane daha 
olsun elimde birini bir odada birini diğer odada okurum gibi bir düşünceniz varsa bunu 
kendiniz kendi ihtiyacınız için çoğaltabilirsiniz. O husus vurgulanmıyor fakat 38. maddeye 
ilave edilecek olan 38/D maddesi radyo ve televizyon kuruluşları bakımında bunu açıkça 
vurguluyor. Yayınlama hakkına sahip oldukları eserlerle ilgili olarak kendi olanaklarıyla 
kendi yayınları için geçici tespit yapabilecekleri hususu 38. maddenin yeni ilave edilen D 
hükmünde karşımıza çıkıyor. 

Teşekkür ederim. Biraz uzun oldu belki ama sabrınız için çok teşekkür ediyorum. 

Mustafa Orçan: Evet biz teşekkür ediyoruz kıymetli hocamıza bu değerli bilgilerinden 
dolayı eğer hocamızın bu sunama dair soru varsa alabiliriz. Buyurunuz hocam.

Yusuf Turan Günaydın: Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 27. maddesi koruma süresini 
yazarın ölümünden sonra 70 yıl olarak belirliyor. Fakat  bir de 85. madde var Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanununda. Orada tür belirtiliyor: mektup, hatırat vb. metinleri için koruma süresini 
10 yıla indiriyor. Bu iki madde alt alta gelmediği için çok gözden kaçıyor. Bu durumda 
yazarının ölümünün üstünden 10 geçen mektup, hatırat vb. türlerdeki metinlerin izinsiz 
yayını mahkemelere taşınabilir mi?   Burada bir sıkıntı var. Acaba bu yeni düzenlemelerde 
bu maddeyle ilgili bir değişiklik var mı? Burada zikredilen “tür” ayrımı zamanında neye göre 
yapılmış? Dünyada başka örnekleri var mı? 

Hayri Bozgeyik: Burada temel şey şu kanaatimce: Mesela yeni tasarının birinci 
maddesinde bir cümle ilave var. Bir fıkra şeklinde. Telif hukukundaki birinci problem 
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malumunuz ortada bir eser var mı, yok mu bunu belirlenmesidir. Mahkemelerin baktığı 
birinci problem, uyuşmazlığın ilk aşaması budur. Dolayısıyla bir mektup mu var, mesela 
burada “hatıra” diyor. Hatıra bildiğimiz gibi eser türü aslında bakarsanız keza mektupta bir 
eser türü olarak dikkate alınabilir. Buna benzer bazı çalışmalar daha olabilir. Yine edebiyatta 
veya kültür hayatımızda birinci aşama yani içeriği, konusu, amacı ne olursa olsun birincisi 
burada sahibinin bir hususiyeti var mı? Yok mu? Yani eser kavramına açıklık getirecek, onun 
adeta kilidi budur. Demek ki birinci soru uyuşmazlık konusu olan şey bir eser midir, değil mi 
konusu. Eğer bir eser söz konusu ise, hangi eser olduğunun belirlenmesi gerekir. Eser sahibi 
kimdir, hangi hak ihlal edilmiştir gibi aşamalarla uyuşmazlık çözülmeye çalışılır. 

Eser niteliği taşımayan kişisel mektuplaşmaklar. Yani kişisel mektup yazığınız çocuğunuza 
yazdığınız mektup ve benzeri bir takım şeyler normalde eser olarak nitelendirilmese bile 
yani tabi ki her mektup sahibinin hususiyetini taşımadığı söylenemez. Herhalde mektubun 
özelliğidir kişinin kendinden bir şeyler katması ki o eser konusunda ki birinci şey yani o eser 
mi değil mi sorusunu cevaplamak için başvuracağımız aslında ilk kriter sahibinin oradaki 
hususiyeti var mı yok mu, yani o esere ve o çalışmaya kişi kendisinden, fikir, zihin ve kültür 
dünyasından ne katmış. Yani eser kişinin kendisinin mi ifadesi yoksa başkasının mı, bunun 
ayıklanması aslında konunun özüdür. Anladığım kadarıyla telif hukukunda korunmaya 
çalışılan şey, bu bir edebiyat, müzik veya sinema eseri olabilir, onun özüdür. Nasıl bir ilaçta 
öz varsa o özün esas koruması gerekir. Bu öz ise kanununda hususiyet şeklinde ifade ediliyor. 

Kitaplar için koruma 70 yıldır mektuplar için 10 yıldır şeklinde bu anlaşılmaması gerekiyor 
bunun burada mektubu bir eser türü olarak aslında değerlendirmiyor. Bunlarla ilgili olarak 
85. madde zaten biraz yukarıda bakarsak haksız rekabet üst başlık altında bu düzenlenmiş 
yani eser korunmasından ayrı bir koruma söz konusu bunların yayınlanamayacağı zaman 
aralığını aslında belirliyor. Yani 10 yıl geçmeden yayınlanamaz şeklinde bir kural var. 

19. madde manevi haklarla ilgili yetkileri kullanacak kimseleri belirliyor. Eşi, vasiyeti temyiz 
memuru, sağ kalan, eşi çocuğu gibi 19. madde de yani bir müellifin vefatından sonra manevi 
haklarla ilgili yetkileri kullanacak olan kişiler. Çoğaltma hakkını diyelim yayınevine vermiş. 
Yayın evi bu durumda sahip olduğu o hakkı kullanabiliyor. O hakkı başka birisine devretmiş 
manevi hakların devredilemezliği ilkesi var 19. madde bu manevi hakları kimler kullanır. 
Örneğin eserde değişiklik yapıldı, değişmeleri engelleme hakkı var. Bu bir manevi yetki 
bunu kim kullanabilir aslında 19. madde  bunu düzenliyor Mehmed Akif’in vefatından sonra 
eğer 10 yıl geçmişse mektup ve benzeri şeyleri eser niteliği taşırsa zaten eser konumunda 
olmasından yararlanıyor. Eser niteliği taşırsa ama bu eser değil sıradan alelade mektup yani 
bir eser olarak sahibinin hayatı artı 70 yıl şeklinde korumaya ihtiyaç yoktur. Bunu korumak 
gerekmiyor hak etmiyor denilebilirse buraya giriyor o zaman eser niteliği taşımayan 
mektuplar yine izin almadan yayımlanamaz ama 10 yıl geçmişse eşinden çocuğundan izin 
almadan da yayınlanabilir deniliyor. Bunu belirtirken bir cümle daha genel kişilik haklarının 
korunması ile ilgili kurallar da geçerlidir. 
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Şu anda telif hukuku veya fikir sanat eserleri hukuku, hatta fikri mülkiyet hukuku diye bu bir 
anabilim dalı mevcut değil. Ülkemizde telif hukukunu bütün yönleri ile ele alacak kurumsal 
bir yapı yoktur. Mesela bir telif akademisi veya Türk Telif Konseyi gibi, telifi bütün yönleriyle 
ele alacak bir yapıya ben ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Üniversite tarafına baktığımızda, 
bir akademisyenin bütün mesaisini telif hukukuna ayırma ve sarf etmesi çok zor. Ana bilim 
dalı kısıtlamasından dolayı ya medeni hukuk çalışırken bir yandan telif hukuku çalışıyorsunuz 
veya ticaret hukuku çalışırken yine telif hukuku ile kısmen ilgileniyorsunuz. Telif hukukunu 
kurumsal icra edecek akademisyenlere ve kurumlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Ali Birinci:  Vaktiniz var mı? 

Hayri Bozgeyik:  Var efendim. Buyursunlar

Ali Birinci:  Bir soru daha arz edip fikrinizi almak istiyorum. Türk Tarih Kurumunda Yusuf 
Turan Beyle beraber çalışırken FSEK’in 85. maddesiyle biz biraz ilgilendik. Refik Halid’in Bir 
Ömür Boyunca başlığıyla ölümünden sonra basılan hatırat kitabında yer alan yazılarını, yazı 
dizisi olarak yayınlandığı gazete ve dergilerde daha biyografisini yazarken tespit etmiştim. 
Sonra fotokopisini çekebildiğim bölümlerini İletişim Yayınlarına gönderdim. Fakat bunlar 
hepsi değildi. Böylece önce kısmen İletişim’den basılmış oldu. Daha sonra daha başka 
kaynaklar; dergiler toplayınca daha büyük hacimde bir metin ortaya çıktı ortaya.

Şimdi FSEK’in 85. maddesinde asıl endişe verici taraf şudur: Hatıra türünden metinler 
bütünüyle tarif edilmiyor. Eser mi? değil mi? ama hatıra türünden metinler için kanun 
koyucunun mantığını da ben açıkçası pek anlayamıyorum. Bu tür eserler yazarının 
ölümünden 10 yıl sonra basılabilir diyor ve 27. maddedeki 70 yıllık koruma süresini 10 
yıla indiriyor. Hatıra ve mektup türü metinler için konulmuş olan bu madde Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanununda 1952’den bu yana değişmemiş, aynen kalmıştır. Şerhlerinde de hiç 
tartışılmamıştır. Diğer maddelerde şerhler var. Fakat bu 85. Madde hiç tartışılmamıştır. 
Ayrıca açık olmayan bir tarafı var bu maddenin: Hatırat metinleri yazarının sağlığında 
kitap hâline getirilmiş ise ölümünden 10 yıl sonra serbestçe basılabilir mi, basılamaz mı? 
Süreli yayınlarda gazete ve mecmualarda çıkanlar için veya bir kısım yazmalar için koruma 
süresinin 10 yıl olduğu çok açıktır ve bu nokta tartışmaya açık değildir. Ama kitap olarak 
basılan metinler için söz konusu kanun maddesinde buna da bir atıf gerekir.

Hayri Bozgeyik:  Hocam bence değil. Hatıratı elimize alacağız; işin ehli eline alacak. 
Burada sahibinin hususiyeti var mı, yok mu? Birinci problem bu. Refik Halid’in veya Mehmet 
Âkif’in veya bir başkasının kitap olarak basılsa da basılmasa da fark etmiyor. Yani bunda bir 
hususiyet var mı, yok mu? Birinci problem bu eğer hususiyet varsa, bu eserdir. Onu bir tarafa 
ayırmak gerekiyor.
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Ali Birinci: İşte bu husus burada dile getirdiğiniz gibi izah edilmiyor kanun metninde. 
Hangisi hatırat, hangisi eser? Bunun endazesi yok ki…

Hayri Bozgeyik:  Hocam o genel husustur. Eser mi, değil mi? En başa gitmek gerekiyor. 
Aslolan, eser sahibinin hususiyetini taşıyan eserdir.

Ali Birinci: Refik Halid eline alıyor kalemi evet. Agâh Sırrı Levend, bir yazında “Ali Şir 
Nevai’den sonra Türkçeyi en güzel yazan adam Refik Halid’dir.” diyor. Adam ne yazsa 
okunuyor. Eser hakikaten yani. Fakat 85. Madde Refik Halid diye bir ayrım yapmıyor ki.

Hayri Bozgeyik: Yok hocam, o zaman siz de eserdir demiş oluyorsunuz.

Ali Birinci: Hocam affedersiniz eserin tarifi yok. Çünkü Türkiye’de Fikir ve Sanat Eserlerinin 
Kanunu budur. Hirsch’e göre eserde zihin teri olacak, beyin teri olacak, maharet olacak. Refik 
Halid herhangi bir cehd göstermeden güzel Türkçesiyle ne yazsa okunuyor. Ama hatırat 
yazma durumu bir başkası için de söz konusu olunca ne olacak?

Mesela biz bir hatırat metni; Faik Ahmet Barutçu’nun hatıralarını hazırlamıştık. El yazısıyla 
kaleme alınmış defteri ben okumuştum. Tamam, Refik Halid’in Türkçesi bu hatıratta yok ama 
Barutçu, 1939’da Meclise girmiş; ondan sonra günlük tutmuş. Bu metin de muhteşem bir 
şey. Peki şimdi bu metin için “eser değil” diyebilir miyiz? Onun da muhtevası çok önemli, çok 
kıymetli. Üstelik gazete ve mecmualar da bu gibi hatırat metinleriyle dolu.

Şimdiye kadar olan bitene bakacak olursak bu tür eserleri âkıbeti şekilde tezahür ediyor: 
1. Ya kaçak basılıyor 2. Veya yol yordam bilmeyenler bu eserleri basamıyorlar. Böylece birçok 
kıymetli hatırat metni ziyan oluyor. Birinci problem bu.

İkinci problem hakkında da fikrinizi merak ediyorum. Türkiye’de kanuni koruma süresi 
kesinleştirildiğinde önce 50 yıl olarak sınırlandırılmıştı. Sonra 70 seneye çıkarıldı. Burada 
şöyle bir nokta var: Şimdi Türkiye’de Batıdaki gibi kurumlaşmış telif müesseseleri yok. Dün 
ölen adamın vârislerini bulamıyorsunuz… Onun için de senelerce mesela Sadettin Nüzhet 
Ergun’un kitapları basılmadan kaldı. Sadece Alevi - Bektaşi Şairleri Antolojisi basıldı.

Bir de işin şu tarafı var; Devlet bir kanun yapıp ortalığa atıyor ama kanunun tatbikatında 
vatandaşa yardımcı olmuyor. Mesela siz bugün ailenizin nüfus kaydını nüfus ve vatandaşlık 
genel müdürlüğünden alabilirsiniz. Fakat bir başka kişinin asla nüfus kaydını alamazsınız. 
Bu hususta resmi kanallardan girişimlerde bulundum, başımıza çok olay geldi. Dolayısıyla 
öncelikle vârisleri bulma meselesi var.

Yazarın ölümünden sonra koruma süresi olarak 50 sene bile fazla iken -yani kitabı 
seven biri olarak söylüyorum- biz bu süreyi üstelik 70’e çıkardık. Hâlbuki 70 sene bile çok 
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fazla bir süredir. Eser sahibinin ölümünden 50 sene daha makuldü oysa. Bu tür eserlere 
hiçbir katkısı olmayan; sadece adamın hasbelkader çocuğu veya torunu olan kişileri 
koruyalım derken kültürün ve kitap okuyucularının hakkı biraz teslim edilmiyor gibi. 
Kitabın hakkıyla, vatandaşın hakkını ve kitabın yazarının oğullarının veya torunlarının 
hakkını dengeleyemiyoruz gibi geliyor bana. Ve bu meseleleri de kanun muvacehesinde 
tartışmıyoruz

Şimdi en son, biliyorsunuz, “kişisel verilerin saklılığı kanunu” çıktı. Metnini de getirdim 
çantamda var. Eserini basmak veya hatıralarını yayına hazırlamak istediğiniz kişilerle ilgili 
hiçbir biyografik bilgiyi alamıyorsunuz. Biyografisini yazacağım bir zât için Emekli Sandığına 
müracaat ettim, “Buradan veremeyiz, Strateji Dairesinden izin almanız lazım.” dediler. Ama 
orası da vermiyor.

Türk bürokrasisinde yasağı herkes koyuyor. Sabah erken kalkan yasa koyuyor. 
Bürokrasinin zevklerinden birisi bu. Ama yasağı kimse dermiyor. Yani sıfır maliyeti olsa da 
dermiyor.  Şimdi dolayısıyla kültür hayatı biraz daha darlaştı. Eskiden beri zordu gerçi.

Sempatik kanallarla, ben Emekli Sandığı Arşivinde çok çalıştım ve -söylemesi ayıp mı 
bilmiyorum- 140 civarında 150’ye yakın biyografi yazdım. Şimdi bu çalışmalar için açık olan 
kapı da kapanmış oldu.

Türkiye’de bu telif meselesinin ve kültür meselesinin geniş manada böyle enteresan 
çıkmazları var. Bu bürokrasi konusunda da sahayı darlaştırıcı çok büyük -yani ne diyeyim- 
kaprisi var. Bu yeni kanun metnini incelemedim ne getiriyor diye ama bunları daha çok 
tartışmak lazımdır. Mesela bu kişisel verilerin korunması hususu…

Henüz ben emekli olmamıştım, aleyhte ve olumsuz şeyler yazdım. Yazdığımı 
zannediyorum. Hiç tesiri olmadı… Bu hatadır. Devlet memurlarının Emekli Sandığındaki, 
askerî arşivdeki çalışmaların engellenmesi bakımından söylüyorum. Devlet Memurlarının 
sicil dosyalarını peşinen kirli çamaşır bohçası addetmek hatadır. Bu belgeler içinde varsa 
kişiler için sakınca teşkil eden şeyleri -ki ben birkaç şeye rastladım- ama yazmadım: Adam 
intihar etmiş, yazmadım. Başka kötü taraflarına rastladım bazılarının, yazmadım. Herkesin 
dosyasına kirli çamaşır bohçası muamelesi yapıyorlar. Şimdi âdeta inanılmaz bir kültür 
sansürü icra ediliyor diyelim yani. Peki sizin 70 sene hakkındaki fikriniz nedir?

Hayri Bozgeyik: 70 sene genel kabul görmüş bir süre. Yani onu değiştirme gibi bir şey 
yok diye düşünüyorum.

Ali Birinci: Peki arşivlerde çalışırken ölümünden -mesela- 101 sene geçmiş zevatın 
dosyasını görüyorsun. 101 sene sonra adamı hatırlayan kimse kalmıyor ki… Ve Batıdan ithal 
edilmiş 101 sene… Hâlbuki Osmanlıda bir adam öldüğünde anında dosyasını metin hâline 
getiriyorlar.  Açın mesela gazeteleri, Tunuslu Hayreddin Paşa’nın kocaman bir biyografisi 
vardır; yayınlıyorlar. Cumhuriyet devrinde de yayınlandı bu. Askerler de yayınlıyorlar.
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Ben giremiyorum ama kendileri evrakları yalan yanlış yayınlıyorlar. Askeri bir biyografi 
kitabında Kara Vâsıf’ı 1931 de idam ettirmişler!. Hâlbuki İzmir suikastı davasından berâet 
etti rahmetli. Sağırdı ve 1937’de Göztepe tren yolunda tren çapmasından öldü. Bazen de 
belgeleri yerli yersiz kullanıyorlar.

Yani Hayri Bey, 70 yıl değiştirilemez bir süre değildir. Ben başta da söyledim; ihtiyaca göre 
şekillenmesi lazımdır. Yani 70 mi olur, 50 mi olur veya sınırsız mı olur; tartışarak bir çözüme 
varmak gerekir. Tamamen kaldırmak doğru mudur?   Batıdan ithal ediliyor bu ayrıntılar.

Gidiyorsun bir dosyayla yayıncıya; bu kitabı basacağım diyor ve vârislerine de yüzde yirmi 
telif vereceğim diyor. Aslında bu miktarı vadeden yayıncı çıkar mı bilmiyorum. Yayıncılarımız 
da var burada.

Şimdi yüzde 10 diye bir şey var. Gökten mi indi bu bilmiyorum. “Tamam, yüzde elli 
vereyim” diyorsunuz ama Devlet yardımcı olmuyor size. “Bunun bir veraset ilanını verin; 
basacağım” diyorsun, zorluklar üst üste… O zaman biz kitabın hakkıyla müellifinin hakkını 
veya müellifin çocuklarının hakkını pek dengeleyemiyoruz demektir. Biraz da tartışmıyoruz 
meseleleri diye düşünüyorum.

Hayri Bozgeyik:  Hocam aslında ihtiyaçları belirlememiz gerekiyor. Müellif vefat 
ettiğinde geride ailesi var, çocukları var… Eserin korunmasını hemen kaldırmak onlara 
haksızlıktır. Miras hukukunda buna benzer çarpıklıklar da var. Yani annenin mirastan bir şey 
almaması mesela… Eğer çocuk varsa anne, mirastan pay alamıyor. Niye ihtiyaçlara göre 
şekillendirmemişiz?

Asım Öz: Ali Birinci hocamın söylediğini andıran sorunlar sadece buraya has değil.   
Dolayısıyla ben tercüme eserlere dair birkaç hususa değinmek istiyorum. Yabancı 
müelliflerden hele varislerine ulaşılması gerektiğinde, eserlerin telif haklarının alınmasında 
çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınıyor. Bilindiği gibi yazarının ölümünün 70. yılından 
itibaren, yayınevleri telif hakkı ödemeden bu yazarın eserlerini basabilmektedirler. Fakat bu 
yıl dolmadıysa yayıncı olarak mutlaka telif hakkını almak zorundasınız.  Müellifin çocukları 
varsa telif hakkını almanız görece kolaylaşıyor. 

Gelgelelim çocukları yoksa işin içinden çıkmanız hayli zor. Sözgelimi meşhur Fransız 
şarkiyatçı Henri Laoust (1905-1983)’un kitapları için muhatap bulmak için çok çaba 
harcamanız gerekiyor.  Laoust önemli bir isim: Muhammed Hamidullah (1908-2002) 
merhumun da tanışıklığı var kendisiyle;  Laoust’un, Collége de France’daki konferanslarına 
devam eder. Hamidullah Hoca, her sene değişik konularda konferans ders veren Laoust’un, 
Gazalî’nin İhya’sına ayırdığı derslerini aksatmaz. Bir talebesi, Laoust’un anlattıklarına 
kendisinin ihtiyacı olmadığını bildiğinden, bu seminerlere devam ederek, vaktini neden 
boşa harcadığını sorunca, şu cevabı verir: “Seminerlere devam eden öğrencilerin tamamı 
Müslüman ve hiçbiri İhya’yı okumamış... Şayet ben burada olursam, Mösyö Laoust, onlara 
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yanlış şeyler anlatamaz, sizi farklı biçimde yönlendiremez! Size fikrî bekçilik yapıyorum!” 

Henri Laoust’un Gazalî (La Politique de Ghazali) ve İbn Teymiyye (Essai sur les doctrines 
sociales et politiques d’Ibn Taimiya) üzerine oldukça mühim eserleri var. Fakat uzun zaman 
bu eserlerin telif hakkını alma yönündeki tüm çabalarımız akim kaldı. Sonunda geçen yıl 
Gazalî hakkındaki eserinin telif hakkının bir vakıfta olduğunu öğrendik. Paris’te bulunan bir 
doktora talebesinin gayretleriyle telif sözleşmesini karşılıklı olarak imzaladık. Ne var ki eseri 
tercüme ettikten yıllar sonra yayımlayabildik. Şimdi İbn Teymiyye üzerine olan eserinin telif 
hakkını almak için çaba harcıyoruz ama bir sonuç alamadık. Zira müellifin varislerine ulaşmak 
nerdeyse imkânsız. Telif hakkı ödeme zorunluluğundan dolayı eseri yayımlayamıyoruz. 
Bununla ilgili yahut muhatap bulmakta zorlanılan eserlerin tercümesinin basılabilmesi 
için mutlaka bir çözüm bulunması gerekir. Aklıma şu geliyor ilk anda: Acaba bu tür eserleri 
yayımlamak isteyen yayıncıların belli bir meblağı Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimine 
yatırmak suretiyle bu eserleri basabilir mi, diye sormak isterim. Yahut bunun imkânı var 
mıdır?  Ayrıca şunu da belirteyim: Laoust’un hayli makalesi de var, bunların da derlenip 
kitaplaştırılması Türkiye’deki çalışmalar açısından önemli bir katkı olurdu ama dediğim gibi 
telif hakkı için muhatap bulmanız nerdeyse imkânsız.  Bu yüzden bunlara ilişkin bir çalışma 
içine de giremiyorsunuz. 

 Yayıncılıkla ilgili terimlerin de yerli yerine oturmadığını görüyoruz.  Genel yayın 
yönetmeni, editör, hazırlayan, düzelti (musahhih), son okuma gibi unvanların ne ifade 
ettiği belirgin değil. Galiba bunlarla alakalı olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda da net 
tanımlar bulunmuyor.  Özellikle akademik mecralarda hazırlanan kitapların kapaklarında 
koskocaman “editör” ifadesinin bulunması yahut bu konuda ısrarcı olunmasının sebebini 
anlayabilmiş değilim. 

 Yayın dünyasında okur piyasasının doyduğu ya da belli bir yayınevi etrafında okur 
kazanan bir yazarın eserinin/eserlerinin defalarca basılması gibi tercihler konusunda 
yayıncıların tabir caizse tabii olarak centilmenlik yahut duygudaşlık hukuku geliştirmeleri 
elzem. Ne tür önlemler alınabilir? Hukuken bazı önlemlerin alınabilmesi mümkün mü, 
inanın buna dair hiçbir fikrim yok. Açıkçası bunlar yayın dünyasının sorunlarının sadece 
yasalarla ilgili olmadığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Sırf telif hakkı doldu diye, Halit 
Ziya Uşaklıgil’in tüm külliyatının yahut Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens eserinin 
aynı anda onlarca yayıncı tarafından basılmasına anlam veremiyorum. Bu yayıncılığımızın 
geçirdiği esaslı buhranlarından biridir. Yayın sektörünün artık kangrenleşmiş buna benzer 
sorunlarımı sessizlikle geçiştiremeyiz. Elias Canetti’nin Edebiyatçılar Üzerine kitabında 
edebiyatçılar için söylediğini yayıncılara uyarlarsak; “Yayıncılar birbirini tutmazsa, onlardan 
geriye ne kalır?” 

Şimdiden söylemek isterim ki, önümüzdeki on yıllarda pek çok yazar için bu durum 
karşımıza çıkacak. Oysa çevrilmemiş birçok klasik var, Osmanlı’nın son dönemlerinde 
yayımlanan ancak gün ışığına çıkarılması için yayıncısını arayan kitaplar ya da dergi 
sayfalarında kalmış onlarca metin bulmak mümkün. Büyüyenay gibi yayıncıların sayısının 
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çoğaltılması için birtakım girişimlerde bulunulmalı. Herkesin işin kolayını seçmekten 
vazgeçmesi lazım… Yeri mi, sırası mı bilemiyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum: Yayın 
dünyasında, Ali Birinci hocamız, Kudret Büyükcoşkun, A. Sait Aykut gibi eskilerden başta 
Orhan Şaik Gökyay, Abdulbaki Gölpınarlı, Şinasi Tekin olmak üzere isimlerini anabileceğimiz 
ve  “kültür teknisyeni”  olarak adlandırılan kişilerin sayısının azalmakta olduğunu belirtmem 
lazım. 

Peki, kimdir kültür teknisyeni? Enis Batur şöyle tanımlıyor bunu: “Kültür teknisyeni 
elyazmasıyla uğraşır, onu söker ve yeni yazı için yeniden hayata geçirir; eleştirel basımın 
gerektirdiği çerçeveyi çizer ve hazırlar.” Elbette bunu sadece elyazmaları için değil tercüme 
eserler için de düşünmeliyiz.  Dolayısıyla Hegel’i, Celal Ali Ahmed’i, Aliya İzzetbegoviç’i 
İngilizceden değil kendi dillerinden yapılan tercümelerle tanımamız gerekir.  Çocuklar 
için yayımlanan kitapları da anonim hale gelen yahut telif hakkı ödenmeyen eserlerin 
hegemonyasından kurtarmak şart. Onca yıldır uluslararası fuar organizasyonlarına gidiliyor,  
Batı’nın tek tip kültüründen kurtulmak gerekir, deniyor ama ne İngilizce dışındaki dillerden 
ne rahmetli Hüsamettin Arslan’ın önemsediği “öteki Batı”dan ne de kültürel ilişkilerin gelişkin 
olduğu düşünülen ülkelerden eserler yayımlanıyor.  Sözgelimi Güney Kore ile Türkiye arasında 
“kültürel köprü kurmaktan” söz edenler acaba bu ülkeden bir yazarın, bir düşünürün, bir 
çocuk edebiyatçısının bırakın herhangi bir kitabını okumayı, beş isim sayabilirler mi?  Buna 
evet diyebileceğimizi sanmıyorum. Aynı durum Çin, Japonya, Hindistan için de geçerli… Bu 
bakımdan yapılacak ilk iş, sayı ve nitelik bakımından çok gelişkin olmayan yayıncılığımızı 
Şevket Rado’nun yıllar evvel işaret ettiği üzere “kaliteli kitap, memleket ihtiyacına uygun 
kitap” verebilecek şekilde organize edebilmek olmalı. Söyleyene değil, söylenene bakıp bu 
meseleye eğilmek lazım. 

Dolayısıyla yayıncıların bunlara yönelerek özgün içerik üretmeleri şart…  Sıklıkla 
gündeme getirilen “para kazanmanın yolu” da buradan geçiyor bana kalırsa. Yoksa sadece 
alınan ISBN rakamlarının esrarına kapılarak sektörün çok geliştiği çıkarımına kolaylıkla tav 
olunabilir. Tasfiye edilecek kitaplardan tavsiye edileceklere yönelmenin yolları aranmalı.  Ne 
diyelim: “Bizleri rakamların esrarından koru yarabbi”.

Talat Koçak:  Hocam bir araya gireyim telif hukuku konusunda bir sıkıntı olduğunu 
düşünüyorum. Rahmetli Erol Güngör’ün kitapları bir türlü basılamadı. Ailesi sizin vermiyor. 
Diyelim bir yayın evi ailesi izin vermediği halde tuttu o kitabı bastı. Bununla ilgili elinizde 
örnek mahkeme kararları var mı? 

Hayri Bozgeyik: Yani burada da herkes biliyor. 68. maddede meşhur tazminat maddesi 
var. Etkin caydırıcı bir rol oynuyor. 
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Fatih Gökdağ: Devlet yeni telif yasasına hak sahibi bulunamayan eserlerin basımı  için  özel 
bir madde koymuş. Özel yayın evlerine teşmil edilebilir. Çokta iyi olur belli bir telif miktarı bir 
yatırılıyor hak sahibi  belli olunca o hesabı kullanıyor. 
 

Hayri Bozgeyik:  Erol Güngör gibi birçok yazarın şairin eserleri mirasçıları tarafından izin 
verilmiyor. İşte burada devletin insafına kalmış. Türk kültürü için önemlidir. Daha orta bir yol 
bulunabilir. 

Fatih Gökdağ: Hocam bu yeni istisnalar konusunda yeni tasarıda şöyle bir kural var. 
“Fikirler, yöntemler, teoriler, matematiksel kavramlar günlük haberler ve olaylar gibi eser 
niteliği olmayan unsurlar bu kanun kapsamında olmayanlar korunmaz” Fikirlerle başlıyor. 
Bu nasıl oluyor? 

Hayri Bozgeyik: Evet telif hukuku fikirler korunmaz diyor. Şimdi burada benim dikkat 
çekmek istediğim eser niteliğine haiz değilse korunmaz. Soyut olan fikirler, düşünceler 
korunmaz. Yani şu şöyle olmalı bu böyle olmalı tarzındaki şeyler söz uçar, yazı kalır tabiri 
gibi bunu söyledim ama bunu eti kemiğe büründürmedim. İlgili bir şiir yazmadım yazı 
yazmadım. Diyelim ki sizde buradan ilham alarak bir yazı yazdınız aslında bir eseri ortaya 
çıkarmış oluyorsunuz. Eser formatlarının birisiyle ifade etmeniz gerekmektedir.





2. OTURUM





67

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Dinç
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi Finansı Öğretim Üyesi
TYB İstanbul Şubesi YK Yedek Üyesi

Yayıncılıkla alanıyla ilgili iki çalışmam var. Birisi bir yayıncı için mikro verileri üzerinden 
kitap fiyatlarının satış hacmini etkileyip etkilemediğine ilişkin ekonometrik bir çalışmadır. 
Bu çalışmada uygulanan iskontoların satış hacmini etkileyip etkilemediğini inceledim. 
İstatistiki bulgular iskontonun, iade ve satış hacmini etkilemediğini gösteriyor. Bu çalışma 
bir proje kapsamında genişletilebilir. Zira bu durum fiyatla hacim arasında ilişki olmadığını 
göstermektedir.

İktisadi olarak bu durum tekelci güç anlamına gelir. Buna göre satış fiyatlarının 
hesaplanabilmesi için teorik zemin hazırdır. Marjinal maliyet ve hasılat üzerinden yapılacak 
bir hesaplamayla kitap fiyatları belirlenebilir. Örneklem genişletilerek bu konudaki 
çalışmalar geliştirilmelidir.

Yayıncılık sektörünün ürünlerine olan talep, bu bakımdan elastik değildir. Fakat fiyat 
teorik zeminden ayrıştığında fotokopi ve korsan yayın ikame ürün olarak ortaya çıkmaktadır. 
Korsan yayınla mücadelede sadece iktisadın bu uzmanlığı önemli kazanımlar sağlayabilir.

İkinci çalışmamsa yayın akitleriyle ilgilidir. Bu akitler İslam fıkhına uygun olarak yeniden 
düzenlenmelidir. Telif bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eserden doğan 
haklarıdır. Bu hakların tesis edildiği sözleşmelere ise telif sözleşmesi denilmektedir.

Genel olarak üç tip telif sözleşmesi ile karşılaşırız;

Telif sözleşmesi (tasarruf sözleşmesi) 
Eser sipariş sözleşmesi (taahhüt sözleşmesi) 
Çeviri eser sipariş sözleşmesi

Telif sözleşmeleri esas olarak yayın sözleşmelerini teşkil eder. Yayın sözleşmesi, iki 
tarafa borç yükleyen nitelikli sözleşmedir. Yayın sözleşmesinin kurulması ile yayın hakkı 
yayınlatanın mal varlığından çıkıp yayınlayanın mal varlığına girer. Kısaca telife konu manevi 
haklar saklı kalmak kaydıyla diğer haklar bedelli veya bedelsiz devredilmiş olur.

Bu sözleşmenin bedelli olarak imzalanması karşılığında iş modeli iki biçimde karşımıza 
çıkar;

•	 Götürü bazlı ödeme modeli

•	 Telif bazlı ödeme modeli.

Fakat sözleşmelerin yapılmasında iki sorunla karşılaşıldığı görülür. Bu sorunlar asimetrik 
bilgi sorunu başlığı altında tarafların bir iktisadi muamele üzerinde eşit bilgiye sahip 
olmaması durumu için ele alınır. Ters seçim ve Ahlaki tehlike (moral hazard) olarak bilinirler. 
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Ahlaki tehlike bir ekonomik muamelede taraflardan birisinin veya her birinin işin içeriğini 
veya verilerini manipüle etmesi sorunudur. Yayın sözleşmelerinde iki biçimde karşımıza 
çıkabilir.

Götürü ödeme yapılan iş modelinde ödenecek tutar baştan belirlendiğinden ve teslim 
şartına bağlandığından işin teslimi motivasyonu, işin içeriği motivasyonunun önüne 
geçmektedir. Bu sorun nedeniyle içerik kalitesinin düşme riski bulunur. Yayıncının, eseri 
hazırlayacak olanın uzmanlığı karşısında ortaya çıkacak eserin kalitesi ile ilgili beklentisi 
karşılanmayabilir. Bu durum bir mağduriyeti ortaya çıkarır.

Yayıncı üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmiştir. Eser sahibi için de aynı 
değerlendirmede bulunulabilir. Fakat eser yayıncı aleyhine manipüle edilmiştir.

Telif bazlı ödeme esaslı iş modelinde, ahlaki tehlikenin tarafı değişmektedir. Telif bazlı 
ödeme yapılan iş modelinde eserin ortaya çıkmasından sonra ahlaki tehlike sorunu ortaya 
çıkar. Eser sahibinin, satış adedi üzerinden gelir elde etmeyi umduğu bu iş modelinde 
yayıncının, verileri şeffaf biçimde beyan etmemesi nedeniyle mağduriyetinin oluşması 
halidir.

Bu durumda eser sahibi yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Yayıncı da yükümlülüğünü 
yerine getiriyor görülebilir. Ancak yayıncının verileri manipüle etmesi halinde eser sahibi 
aleyhine hak kaybı oluşur.

Bunlar da bir tür korsan yayın etkisidir. Bunların önüne geçmek için akitlerin faizsizlik 
esaslarına göre tanzimi katkı sağlayabilir.

Götürü usul veya telif bazlı iş modelleri İslam fıkhının iktisadi sözleşmelere yaklaşımı 
açısından ele alınabilir. Bu sayede kurulacak sözleşmelerde belirlenen yükümlülükler 
üzerinde hassasiyet geliştirilmesi mümkündür.

Her iki tip sözleşme İslam fıkhında yer bulur;

Peygamberimiz (S.A.S) uygulamalarında ve Asr-ı Saadet dönemi uygulamalarında yer 
bulan iki akit türüne göre sözleşmeler yeniden düzenlenebilir.

•	 İstisna

•	 Mudaraba.

İstisnai, arapça bir kelime olup sanat ve mahareti gerektiren bir şey yapmak, imal etmek, 
üretmek, husule getirmek anlamına gelir. 

İstisna›ın sözlük anlamı, bir sanatkar›dan, icra ettiği sanatla ilgili bir şeyi imal etmesini 
istemek, sanatkara sanatı ile ilgili bir şeyi ısmarlamaktır!. İslam hukukunda istisna” bir 
sanatkardan, belirli bir ücret karşılığında sanatıyla ilgili olan ve ısmarlayan tarafından 
özellikleri belirlenmiş bir şeyi imal etmesini istediği akdin adıdır. 
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İstisna› ın tarifini bir örnek içersinde açıklayan İslam hukukçuları da ‹vardır, Mecelle de 
böyle bir tarifi benimsemiştir. Nitekim Mecelle›nİn 388. maddesinde istisna› akdi şöyle tarif 
edilmektedir: «Bir kimse ehli sanayi›den birine bana şu kadar kuruşa şöyle bir şey yap deyip 
o dahi kabul etse istisnaen bey’ mün’akid olur.

Mudaraba, emek sermaye ortaklığı olarak bilinir. Bu muamelede bir taraf emeğini diğer 
taraf sermayesini koyarak ortaya çıkarılacak işin karı/zararı üzerine bir ortaklık teşkil ederler. 

Akdin başında kardan alınacak paylar belirlenir. Zarar ise sermayedarındır. 

Hz Peygamberin Hz Hatice’nin kervanlarını işletmesi bu türden bir muameledir.

Yahut tüm sözleşmeler “ters mudaraba” olarak ilk kez bendeniz tarafından tarif edilmeye 
yönelik bir çalışma konusu olan yeni bir faizsiz akit biçiminde düzenlenebilir.

Yayın sözleşmeleri özü itibariyle faizsiz sözleşmelerdir. Ancak bu sözleşmelerin içeriğinin 
faizsiz olarak tanzim edilmesi gerekir.

Bu sayede tarafların akit üzerindeki haklar konusunda duyarlılığının artması 
bekleneceğinden iş modellerinden kaynaklanan ahlaki tehlike sorunu ile mücadele 
edilebilir.

Hukuki altyapı yayın sözleşmelerini faizsiz yapmak üzere geliştirilebilir. Bu sayede 
eserlerin finansmanı sorunu iyileştirilebilir.

Yayıncılık sektörümüze bu sayede uluslararası faizsiz finansal fonların cazibesi 
çekilebilir. 2016 yılında dünyada 3 trilyon USD miktarınca şirket birleşmesi ve satın alması 
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin bu pazardan aldığı pay çok sınırlıdır. Üstelik dünyada 3 trilyon 
USD miktarınca serbest faizsiz fon vardır.

Bu fonlar Türk yayıncılık sektörüne yatırım yapmaya yönlendirilebilirse kurumsallık 
gelişecek ve korsan yayın sorunu kalitatif biçimde çözüme kavuşturulacaktır. Böylece 
yayıncılarımızın kaynak sorunu giderilecek ve bölgesinde bir merkez ülke konumunda olan 
Türkiye geniş bir coğrafyaya yayın ihraççısı olarak da hitap edecektir.

İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında ilginin merkezinde yayıncılık şirketlerimiz 
de yer alabilir. Bu kapsamda faizsiz fonlar hedeflenmelidir. Bunun için seküler akitler ve 
bunların boşlukları yerine mülkiyet hakkının tam temsili olan faizsiz akitler geliştirmeli ve 
bunları dünyaya anlatmalıyız.

Bu oturumda söyleyeceklerim bu kadardır.
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Yusuf Turan Günaydın

Sanırım bir eseri “Osmanlıcasından yayına hazırlama” derken herhâlde “çeviriyazı” işini kast 
ediyorlar. Bazen hem çeviriyazı hem de sadeleştirme bir arada da olabiliyor. Kimi zaman da 
sadece sadeleştirme… Ne kastedildiği net değil. Yani “yayına hazırlamak” tabirinin altı tam 
doldurulabilmiş değil Türkiye’de. Bunların net tanımlarının yapılması çok iyi olur ve bunların 
kanunda da yer alması çok güzel olur. Bu alanda yaşadığımız bazı durumlar var. Bir defasında 
Osmanlıca bir metni çeviriyazı yoluyla yayına hazırlamış ve ismimin üstüne “çeviriyazı” veya 
“çeviriyazıyı hazırlayan” yazmıştım. Fakat yayıncı bu tabirleri kullanmak istemedi. Neden 
diye sordum; bandrol almak için Kültür Bakanlığına gittiğinde ilgililer yayıncıya “böyle bir 
kategori yok”  demişler. Yani ille “hazırlayan” veya “yayına hazırlayan” denilecek… Oysa bu 
ifade oldukça yuvarlak hesap bir ifadedir. Bu tür yönergeleri hazırlayanlar ya bu piyasayı çok 
iyi bilmiyorlar ya da “hazırlayan” ne demek, “yayına hazırlayan” ne demek, “editör” ne demek 
pek üzerinde düşünmemiş ve bunları net olarak tanımlamamış olmalılar. Eğer çeviriyazı, 
sadeleştirme vb. kavramları dışlamışlarsa bu daha da vahimdir. Bu tür nitelemelerin de ilgili 
yönergelere vs. iyi tanımlanarak dâhil edilmesi gerekiyor. Bu tür düzenlemeleri yapanların 
da belki bir eğitimden geçirilmesi veya zaten kitapla iç içe olan insanlardan seçilmesi lazım. 

Bu arada şu mütercim biyografileriyle ilgili söylemek istediğim bir şey var. Jenerik 
sayfalarına genellikle sadece kısa yazar biyografileri konuyor ve mütercim veya yayına 
hazırlayanların biyografileri çoğunlukla es geçiliyor. Mütercim biyografileri şunun için 
gerekli bana kalırsa: Bu adam tercüme ettiği dili nerede öğrendi? Tahsili bu iş için uygun mu? 
Okuyucuya ve araştırmacılara bu konuda izlenim verecek bir şeyler olmalı biyografisinde. 
Çok uzun bir biyografi gerekmiyor tabii. Bir paragraflık bir şey. Ama adam İngilizceden 
tercüme yapmışsa İngilizceyi nereden öğrendi? Mezun olduğu okul nedir? Ha hiçbir okuldan 
mezun olmamıştır; uzun yıllar İngiltere’de kalmıştır veya özel hocalardan ders almıştır; kursa 
gitmiştir vesaire. Bunun da belirtilmesi lazım.

Dolayısıyla diyebiliriz ki mütercimi hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığımız kitaplarla 
dolu bizim piyasamız. O yüzden mütercimlerin, yayına hazırlayanların, editörlerin hepsinin 
bu konuda okuyucuya net bir izlenim verecek biyografilerinin kitap jeneriklerinde mutlaka 
zorunlu kılınması lazım. Hem resmî yayınlarda hem özel yayınlarda buna uyum sağlanması 
lazım. Mütercimler önemsenmediği için çeviri eserlerin bir “yayına hazırlayan” tarafından dili 
yenilenerek vs. sellemehüsselam yayınlandığına da yayın piyasamızda rastlıyoruz. Bazen de 
öyle “tercüme” eserler var ki “mütercim”i yok; “hazırlayan”ı var…

Türkçe telif eserlerde de aynı eserin ufak rötuşlarla başka bir yazar adı altında 
yayımlandığına şahit olabiliyoruz. Genellikle 30’lu 40’lı yıllarda basılmış ve unutulmuş bazı 
eserler bir bakıyorsunuz 2000’li yıllarda bir başka yazarın ismiyle yayımlanıvermiş. Bir örnek 
olarak sadece kitabın ismini zikredeyim; Sanıyorum ilk kez 40’lı yıllarda basılmış “Zengin 
Olan Fakir Çocuklar” adlı bir kitap Milli Kütüphane kayıtlarında Mehmet Aydın diye bir yazara 
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ait gözüküyor. Biyografi kaynaklarında, ansiklopedik eserlerde falan bu yazara ait hiçbir bilgi 
yok. Fakat yakın zamanlarda ilk kez yayımlanıyormuş gibi, yine tanımadığımız ve biyografisi 
hakkında bilgi bulunmayan bir başka yazarın adıyla yayımlandı.

Şimdi buna benzer onlarca örnek sıralanabilir. Bunlar demek ki kontrol edilemiyor. 
Anladığım kadarıyla bu işleri ince eleyip sık dokumayan bir düzenek var. Ama bu hususları 
hassasiyetle tanzim eden bir sistem olmalı. Bu tür örneklerin çok sıkı kontrol edilmesi lazım. 
İnternetin sağladığı kolaylıklar da istismar edilerek bu tarz örnekler hızla artıyor. 

Gariptir ama bazıları mesela hiç Farsça bilmeden Farsça bir eseri “hazırlayan” sıfatıyla 
yayımlayabiliyorlar ve piyasaya sürüyorlar. Başkasının tercümesi halbuki… Ne mütercimden 
bir izin alınmış, -sağ değilse- ne de vârislerine ulaşılmış.. Özellikle resmî yayınevlerinin 
kitaplarından bu şekilde piyasaya sürülenler var. Mesela MEB klasikleri arasında basılmış 
tercüme eserlerden var. Bu eserlere bakıyorsunuz; tercümenin sadece aradan 30 yıl 40 yıl 
geçtiği için dili eskimiş. “Hazırlayan”ın yaptığı iş dili sadece yenilemek. Yani tercüme edilen 
dili bilmeye gerek bile duyulmuyor. Gerçek mütercim ortada yok. Aslında çoğu zaman 
mütercim tanınıyor ve biliniyor. Ali Birinci hocamın örnek verdiği kitap; Nizamülmülk’ün 
Siyasetname’si Farsçadır. Şimdi Farsça bilmeyen bir insan alıyor kitabı ve Türkiye’de kendi 
adıyla yayımlayabiliyor. Veya İngilizce bilmeyen bir insan İngilizce bir kitabı yayımlayabiliyor. 
Her dilden bu tür örnekler verilebilir.

Ha bir de bunları dile getirmek Türkiye’de ayıp hatta bazılarınca bir tür suç gibi 
görülüyor. Dünyabizim.com sitesinde, az önce bahsettiğim fakirken ünlü olan çocuklar 
hakkındaki kitapla ilgili intihal vakasını gündeme getirdim. Yazımda çok safça yayıncının, 
mütercimin ismini, hazırlayanın ismini, önceki yazarın, sonraki yazarın adını verdim ve iki 
kitaptan karşılaştırılmalı bölümler vererek hâdiseyi anlattım. Fakat sonra internet sitesinin 
yöneticisinden bana bir telefon geldi; “ İşte biz o kitabı yayınlayan yayıncıyla çok yakından 
arkadaşız. Bu yazıdaki şu ismi, bu ismi çıkartalım.” dediler. Ben de şunu sordum, dedim ki; 
“Ben birisine iftira atıyor muyum? Yalan söylüyor muyum? Söylediğim şeyler yanlış mı?” 
“Hayır” diyor “doğrudur.” Doğruysa doğru olan şeyi söylemek gerekiyor. Neden? Çünkü bu 
tür örneklerin yayılmaması gerekiyor. Böyle bir örnek ortaya çıkıyor önce. Sonra bakıyorlar 
ki o piyasada yaygınlaşıyor; ondan sonra birçok kişi hurra aynı türden çalışmalara başlıyorlar 
ve yayınlıyorlar da...

Şimdi, hazır yayıncılar da buradayken bu mevzuyu dile getirmiş olayım. Demem o ki 
yayıncılar da bu alana çok fazla ilgi gösteriyorlar. O zaman şöyle bir şey yapılabilir: Bizim 
kültür ve yayıncılık piyasamızın o kadar iyi düzenlenmesi lazım ki, yayıncıların basıp satmaya 
çalıştıkları kitaplardan gerçekten tatmin edici bir kazanç elde edebilmelerinin sağlaması 
lazım. Bunu devlet sağlayabilir mi? Kim sağlayabilirse sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla 
iyi kazanan bir yayıncı da bu tip şeylere tenezzül etmeyecektir. İşte hem kendisi mağdur 
olmayacaktır, hem de eserini yayınladığı yazarı, tercümesini bastığı bir mütercimi mağdur 
etmeyecektir. Önce bu sağlanmalıdır. Eğer bu sağlanamıyorsa cezaların ağırlaştırılması 
yoluna gidilebilir. D. Mehmet Doğan Bey, intihal vakalarına, kalpazanlara uygulanan cezaî 
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yaptırımların uygulanmasının daha makul olduğunu söyledi: nasıl kalp para basmak çok 
büyük bir suçsa kalp kitap basmak da bu kadar suç olmalı dedi. Bu görüşe katılıyorum: 
Kalpazanlığa verilen ceza neyse kalp kitap basanlara da o ceza verilmeli.

 

Hayri Bozgeyik: Benim şu son konuşmalardan aslında şöyle bir şey gözüküyor gibi çeviri 
eser sahipliğiyle ilgili problem var çünkü çeviri bir eseri çeviren işte Farsçadan Türkçeye 
çeviren Türkçe çevirisi üzerinde eser sahibidir. Yani asıl eser sahibi kendi eserinde ne gibi 
haklara sahipse çevirmen de çeviri eserler üzerinde aynı haklara sahiptir. Yani burada takip 
mi edilmiyor veyahut mevcut yasal düzenleme bunu destekliyor.



3. OTURUM
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Son Oturum

Ben öğlenden önceki oturumda Dekmeb Başkanının bir önerisi vardı. Onunla başlayıp 
belki ondan sonra çözülür. Özellikle yayıncılarla ilgili Ali Birinci hocamızın dile getirmiş 
olduğu bir eleştiri vardı. Yayıncılarında aslında kendini cek etmesi lazım diye. Çünkü birçok 
bazı yazarların orijinal kitaplarını alıp farklı şekilde yayınladıklarını bunları da izin almadan 
yaptıklarını bazı konuları gündeme getirmişti. Murat Köse Bey’de şunu söylemişti bu 
konuyla ilgili olarak yayıncılara da iş düştüğünü ve belki de bundan sonra üçüncü çalıştayda 
yayıncıların kendi sorunlarıyla ilgili yayıncıların yapmış olduğu bu korsan, intihal ve buna 
benzer sorunlarla ilgili olarak çalışmalar yapa biliriz denilmişti. Zannediyorum bu tekrardan 
Türkiye Yazarlar Birliği yönetimi ve Dekmeb’in yönetimi tekrar bir araya gelip bunu netleştirir 
iler ki dönemlerde ama burada dile getirilmesi özellikle bir yayıncı tarafından dile getirilmesi 
bence önemli ve değerliydi. 

Talat Koçak
Afyon Kocatepe Üniversitesi okutmanı

Aslında biraz yazdım da kısaltarak anlatmaya çalışayım. İntihalle ilgili intihal yapanların 
genel bahanelerinden bir tanesi şu: vakit azlığı derler. Yüksel lisans ve doktora tezlerinde 
vaktim azdı onun için çok uğraşamadım bunun için intihale tenezzül ettim tarzı savunmalar 
yaparlar kendilerince. Burada özellikle hocalarımız öğrencileri yönlendirirken en iyi bildikleri 
konuyu, en isteyerek en beğendikleri konuyu seçerlerse vakit yaratır insanlar ve konuyu 
bildikleri için intihale tenezzül etmelerine gerek yoktur onun için hızlı bir şekilde yapar. 

Onun haricinde yine özellikle metot dersleri boş geçen dersler oluyor. Tarih bölümünde 
tarihin (04.38) dersleri anlatırken veya araştırma teknikleri dersleri anlatılırken burada 
altının nasıl yapılacağı, uygun olan alıntı, uygun olmayan alıntının nasıl olması gerektiğinin 
hocalar tarafından öğrencilere öğretilmesi gerekiyor. Birde temel mesele şu diyelim ben bir 
tez çalıştırdım öğrencimden intihal yaptım ama bu tez savunulmuştu da üç akademisyenin 
önünde yüksek lisans tezinden bahsediyorum. Sonrasında intihal olduğu ortaya çıktı buna 
da bir yaptırımın gelmesi gerekiyor savunmaya giren hocaların uyarı olabilir, kınama olabilir 
meslekten men etmekten ziyade en azından işin ciddiyetini kavramaları bakımından bunlar 
önemli.

Ali hocam son bir gazete kupürü göstermişti. Üç bin liraya tez diye son günlerde öyle 
tez çeteleri ortaya çıktı parayı belli bir miktar parayı veriyorsun adam sana ödevi yapıyor 
getiriyor. Yüksek lisans tezleri beş bin lira, doktora tezleri otuz bin liraya kadar çıktığı da 
söyleniyor, bu tip sahtekarlıklar aslında basit anlaşılabiliyor. Yine buraya gelmeden önce 
sosyal medya hesabından Bingöl’de görev yapan akademisyen arkadaşımız lisans tezi bu 
bin liraya öğrenci lisans tezini yaptırmış çok düşük bir ücrete fakat hoca şöyle bir bakmış 
intihal olduğu belli zaten arkadaki kaynakçayı açtığı zaman dört ayrı dilde atıf yaptığını 
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görmüş. Bingöl’de lisans öğrencisi Urartular’da Dil konusunda dört ayrı dil bilen adam yani 
lisans öğrencisi olarak olmaz. Orada dikkatli tarama yapılırsa hocalarımıza burada çok iş 
düşüyor.

Yine gelelim caydırıcılık meselesine ceza hiç uygulanmıyor. Birde bilmeden yapılan 
intihal diye bir şey çıkardılar. En son intihalle ilgili zaman aşımı (06.55) sonra yeniden 
konduğu söyleniyor iki yılı aşan yerlerde intihal cezasının uygulanmayacağı söyleniyor. 
Birde bilmeden intihal diye bir şey çıkardılar, cezayı nerdeyse imkansız hale getiriyor. Adam 
çıkıyor yazmış yüz sayfa ben bunu bilmeden yaptım diyor ve işin içinden sıyrılabiliyor.( 7.25)

İntihalci adamın aldığı unvanların kendisinden geri alınmalı. Adam profesörse bunu 
yardımcı doçent diye makaleden çalıntı yapmışsa yardımcı doçentliği düşürüle bilir. Eğer 
doktorasın da veya yüksek lisans tezinde bir intihal varsa bu ilgili akademisyenin araştırma 
görevliliğine düşürülmesi yaşı kaç olursa olsun bu da caydırıcı olacaktır. 

Mustafa Orçan: Talat arkadaşımız bize dört öneride bulundu teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Mehmet Güneş 
Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bir bilimsel çalışmaya başlarken öncelikle şu sorulara cevap bulmalıyız: “Bu çalışmayı 
hazırlarken araştıracağım konu/hususlar, okuyacağım eserler bana ne katacak; bu çalışmayla 
ben bilim âlemine ne katacağım.” Bilimsel çalışma her şeyden önce gönüllülük esasını 
gerektirir. Bu da demek oluyor ki akademisyen adayı uzmanlaşacağı sahayı ne kadar seviyor, 
bilimsel çalışma yapmakta ne kadar istekli. Söz konusu olan bilim dalı edebiyat gibi bir güzel 
sanat şubesi olunca bilim alanını sevmek, bu alanla ilgilenmek daha da önem arz ediyor. 
Kitap okumayı çok fazla sevmeyen, yeni yayınları takip etmeyen bir adayın -diğer alanlar 
için de elbette geçerlidir- Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında uzmanlaşmayı kesinlikle tercih 
etmemesi gerekir.

Akademisyenlik sabırlı ve disiplinli çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Ciddi bir akademisyen 
öncelikli olarak bilimsel bir bakış ve zihniyete sahip olmalı, yüksek lisanstan itibaren ömrü 
oldukça kendisini sürekli yenilemelidir. Akademik hayatın her bir evresinden bilimsel 
bir olgunlaşmaya ulaşmalıdır. Bu durumda yüksek lisans çalışmasıyla doktora çalışması 
karşılaştırıldığında belirli bir olgunlaşmanın gözlemlenmesi gerekir. Bir bilim adamının 
doçentlik sonrası yayınları öncesine göre daha nitelikli olmalıdır, çünkü artık o unvanın bilim 
dünyasında bir ağırlığı vardır. Bir akademisyen için öncelikli olan sırasıyla, nitelikli bilimsel 
yayınlar yapmak, nitelikli bilim insanları yetiştirmek, lisans ya da lisansüstü dersleri hakkıyla/
layıkıyla işlemektir. Bu ölçütlere uymayanların akademisyenleri sorgulanmalıdır.
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Akademik ortamda sıklıkla karşılaşılan en büyük sorun intihal meselesidir. İntihale 
nasıl engel olunur, tabiki hukuk/yasaların ciddi biçimde işletilmesiyle. Yaptırımların 
caydırıcılıktan uzak olması, kişiye özel uygulamaların görülmesi, oldukça olumsuz ve umut 
kırıcı bir durumdur. Her hususta olduğu gibi bu konuda da hukukun üstünlüğünün esas 
alınıp tamamen adil kararlar uygulanması gerekir. Akademisyen ahlaklı ve dürüst olmak 
zorundadır,  daha doğrusu tüm insanlar ahlaklı olmak zorundadır. Akademik yayınlarda 
niceliğin öne çıkması da ayrı bir sorun, nitelikli ve özgün az sayıda yayının, niteliksiz ama 
çok yayından daha önemli olduğu bazı kişilerce sanki hâlâ tam idrak edilmemiş. Bu nedenle 
dergiler ve yayın evleri niteliksiz yayınlarla dolabilmektedir.

Bilimsel olduğu iddia edilen bazı çalışmalara baktığımızda çalışma bölümlerinin, hatta 
bazı bölümlerin kendi içinde çelişkilerle dolu olduğu göze çarpmaktadır. Komisyon çalışması 
mı acaba diye düşünüyorsunuz, ama eserin/makalenin üzerinde tek yazar adı bulunduğu 
görülünce şaşkına dönüyorsunuz. Öğrenci ödevlerinin kitaplaştırılmış olması olasılığı 
aklınızdan geçmiyor değil ya da araştırmacının zihni karışık olduğuna hükmediyorsunuz. 
Akademisyen ne kadar yoğun olursa olsun, bilimsel yayının dağınık ya da çelişik ifadelerden 
oluşmasının hiçbir mazereti olamaz. Gerekirse o yayın daha sonra yayınlanmalı ama 
bilimsellikten ödün verilmemelidir. 

Akademik hayatımda Prof. Dr. Orhan Okay’ın çalışma disiplinini hep örnek almışımdır. 
Hoca çalışmalarını zamana yayardı, aceleye getirmezdi, bu nedenle tüm çalışmaları Yeni 
Türk Edebiyatı sahasında örnek gösterilirdi. Rahmetli Orhan Okay hoca, kıymetli hocalarım 
Prof. Dr. Mustafa Özbalcı ve Prof. Dr. Şaban Sağlık hocaların bana öğrettiği husus, dikkatli 
ve titiz akademisyen olmak, tabiki her şeyden önce akademik ahlaka sahip olmaktır. Lisans 
ve lisansüstü öğrencilerime de bu ilkeyi öncelikli tutmalarını telkin ediyorum, etmeliyiz de. 
Lisansüstü çalışma belki çok özgün olmayabilir, ancak çalışmanın çalıntılardan oluşması asla 
affedilemez. Öğrenciye bu ilkeyi kazandırmak da hocasının/danışmanının asli görevidir. 
Eğer biz tez danışmanlığını yaptığımız öğrencinin teziyle ilgilenmez, yazdıklarını kontrol 
etmezsek onun ahlaki ya da yasal olmayan yönteme, yola başvurmasına zemin hazırlamış 
oluruz. Tez danışmanlığı için özel ücret aldığımızı hatırlatmaya bile gerek yok, danışmanlık 
bize görev olarak verilmişse hiçbir mazeret üretmeden o görevi layıkıyla yapmak zorundayız. 

Bazı akademik çalışmalarda karşılaştığımız sorunlardan biri de şudur: daha önce yapılan 
bir çalışmanın yöntem ve planından yararlanıldığı halde ne önsözde ne dipnotta ne de 
kaynakça da yararlanılan kaynağın hiç anılmamış olması. Örneğin daha önce bir araştırmacı 
bir yazarın eserlerindeki anlatım teknikleri hakkında çalışma yapmış, başka bir araştırmacı 
farklı bir yazarın eserlerinde anlatım teknikleri hakkında çalışma yaparken aynı yöntem ve 
planı uygulamış, aynı referans kaynaklardan yararlanmış, ancak yararlandığı çalışmayı hiç 
belirtmemiş. Bu da bir hırsızlık ve ahlaksızlık örneğidir. Bunun için illaki özel bir yasaya gerek 
yoktur. Kişi yaptığı hırsızlık karşısında hiçbir vicdani rahatsızlık ya da suçluluk duymuyorsa 
sözün bittiği yerdeyiz demektir. Bilim insanı kendi kendisini denetlemeli, ahlaklı ve ilkeli 
olmalıdır. Ancak vardığımız sonuç şu ki bu hususta hukuki yaptırımlar da oldukça net 
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olmalıdır. Hukuki yaptırımların şeffaf ve eşitlikçi bir anlayışa dayanması durumunda intihal 
sorunları da bir bir çözülecektir.

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Dinç
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İslam Ekonomisi Finansı Öğretim Üyesi
TYB İstanbul Şubesi YK Yedek Üyesi

Dün yayın akitleri ve yayıncılıkla ilgili söylenecekleri söylemiştim. İntihaller konusuyla ilgili 
benim önerim kurumsallaşmadır. İntihalin temel kaynağı verinin dağınık olmasıdır.  Dağınık 
veri içinde insanlar, tespit edilemeyeceği düşünüldüğünden intihale başvurma yoluna 
teşvik ediliyor. Kaplumbağa Terbiyecisi örneğimiz var. Bu tablonun reprodüksiyon olduğunu 
söylüyorlar. Osman Hamdi Bey’in, iddia edildiği şekilde eseri reprodüksiyonsa, bunun tespit 
edilebileceği hiç aklına hayaline gelmemiştir. Çünkü o zaman ki teknolojik imkânlar böyle 
bir veri ve iletişim imkanı sunmamaktaydı. Şimdi tüm mesele kurumsal bir yapı içinde 
hem fiziki hem elektronik ortamda bütün bilimsel kaynakları, kitapları, başka bildirileri 
ve hatıraları bir veri merkezi altında başlık başlık toplamaktır. Uzmanlar burada araştırma 
yapmaya, yayıncılar, tez jürileri, diğer bu alana ilgi duyan kim varsa, mesela belli bir konuda 
tekrara düşmek istemeyenler gibi, bu merkezin veri setini tarayabilmelidir. Başlıklar altında 
her uzmanlık konusuna ilişkin  yayınlar tasnif edilmeli ve arama sonuçlarının başarısı için 
yayınlar kataloglanarak anahtar kelimeler girilmelidir.  Böylelikle verinin dağınık olması 
sebebiyle kullanılan bir teşvik alanını ortadan kaldırmış oluruz. Üstelik hem daha sağlıklı bir 
literatür alanını elde etmiş oluruz. İntihal sorunuyla mücadele etme düşüncesiyle literatürün 
merkezini de elde etmiş oluruz. böylelikle bilimin kalitesi de artar. Bu sistem altyapısı 
projelendirilerek gerçekleştirilmelidir.

Mustafa Orçan: Bu söylediğiniz üniversite için veya belli kitaplar için geçerli olabilir ama 
mahalli gazeteler ya da dergiler mesela yayınlanmış olan şeylerden nasıl veri toplayacağız?

Bunları yayınlarını ulaştırmak üzere teşvik edici mekanizmalar kurulabilir veya yayıncılık 
kriterleri geliştirilebilir. Üretilen ne varsa erişime açık veya kapalı olarak veri tabanına 
yüklenmek durumunda bırakılabilir. Mehmet Doğan başkanın söylediği gibi bu sorun 
cezayla, ürkütmeyle ve siyasetle tek başına çözülebilecek bir mesele değil. Bunu yapacak alt 
yapıysa çok maliyetli olmaz bence tarafların bu konuda yatırım yapıp üstelik çok kıymetli de 
bir şirket ortaya çıkarmaları gerekir. Teşekkür ediyorum.

-Kamu ya da özel olmas1na dair herhangi bir şeyiniz var mı? bu oluşturulacak birimin.

Bunun anonim şirketi olması yani şirket hüviyeti olması çok önemli. Çünkü bu şartla 
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ekonomik bir değeri de olur. O yüzden anonim şirket biçiminde tasarlanması özeldir. Bugün 
yemeksepeti denilen site yüz küsur milyon TL ya da USD tam para cinsini hatırlamıyorum 
satıldı.

Mehmet Kurtoğlu 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın ve Kütüphaneler Müdürü

Şimdi sabah ki konuşmada kurumsal yayıncılıktan bahsediyorduk. Özellikle belediyelerin, 
valiliklerin ve kaymakamlıkların bastıkları bu kitaplar oldukça sıkıntılı. Ben şehir kültürü 
üzerine çalıştığımdan dolayı takip ediyorum. Yalan yanlış intihaller olan kitaplar basılıyor.  
Bu kurumların, özellikle de belediyelerin bu işlerde yeterli olmayan kültür müdürleri veya 
yayın işlerinden sorumlu memurları önlerine gelen her kitabı doğru-yanlışına bakmaksızın 
yayınlıyorlar.  Bana göre belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar mutlaka bir yayın kurulu 
oluşturmalı, bu yayın kurulundan geçen eserleri basmalıdırlar. Ayrıca bu yayın kurulları 
kurumdan bir veya iki kişi, üniversitelerden hocalar ve yerel tarihçilerden oluşmalıdır. 
Yayın kurulu üyeleri sayıca kurumun içerisinden fazla olmamalı, daha çok Üniversiteden 
seçilmelidir. Çünkü kurumun içerisinden olduğu zaman yayınlanması gerekmeyen kitaba 
bile hatır gönül dolayısıyla yayın izni çıkabilmektedir. 

Ben kendim vakıflarda yayın kuruluna yayın müdürü olarak geldiğimde yayın mevzuatı 
vardı. Yayın kurulu sadece daire başkanlarından oluşuyordu.  Ben sonradan yeni bir yayın 
mevzuatı hazırlayarak üniversite hocalarından oluşan bir yayın kurulu oluşturdum. Bu kurul 
5, 7,9 veya 11 kişiden oluşabilmektedir. Kurumun içinden yalnızca iki kişi yer almaktadır.  
Bizim Genel Müdürlüğümüz, yayın kuruluna müdahale etmemekte, kurumsal olarak yayın 
kurulunu özgür bırakmaktadır. Bundan dolayı yayın kurulu özgür ve rahat çalışmakta, 
doğru seçilmiş, ilmi incelemeden geçmiş eserler basılmaktadır. Kurumla ilgili yayınlanması 
gereken kitapları yayınlıyoruz. Tabii bazı kurumlarda işler bu böyle yürümüyor. Ben 
başka kurumlardaki arkadaşlarla da görüşüyorum.  Kurumsal yayıncılık yapanlar onların 
yayın kurulu diyelim kurumda görevli yetkililerden oluşuyor veya yukarıdan baskıyla 
kitap yayınları gerçekleştiriliyor.  Bunlara baktığımız zaman, yukarıda dediğim gibi doğru 
seçilmeyen,  intihaller ve bilgi yanlışlıklarıyla dolu kitapların yayınlandığını görüyorsunuz.  
Kamunun bu alanda ayırmış olduğu ödeneklerin çarçur edildiğini görüyorsunuz.  

Valilikler, belediyeler diğer kurum ve kuruluşlar yayınlar yapıyorlar. Her kurum 
yayın yapmalı mı o da ayrıca tartışılmaya açık bir konu. Örneğin bir şehirde belediyeler, 
kaymakamlıklar yayın yapacaksa ortak bir kurul oluşturulamaz mı?  Çünkü birinin doğru 
diye verdiği bilgiyi diğerinin bastığı kitap yalanlamaktadır. Ayrıca kitaplar hem içerik hem 
de şekli olarak doyurucu olmamaktadır. Yayıncılık herkesin yapabileceği bir şey değildir.  
Kurumsal yayınlar oluşturulan yayın kurulundan geçmelidir. Yoksa yayınlanmamalı çünkü 
birçok kitapta intihal ve bilgi yanlışlıkları görüyorum. 
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Kayda girmesi anlamında katkı sunmak istiyorum.  Ben sinema çalışıyorum,  eskiden 
Yeşilçam sinemasında film çevrilirken bir de filmin sahneleri bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. 
Her sahne fotoğraflanıyor. Kamera arkası fotoğraflar bunlar. Ama bugün bu fotoğrafları 
kimler çekmiş bilmiyoruz. Fotoğrafçı, çektiği fotoğrafları  ajansa teslim etmek zorunda. 
Bugün bu fotoğraflar sahaflarda, kolleksiyoncularda satılmaktadır. Bu fotoğrafları satın alarak 
kitaplarımızda kullandığımızda telif sorunu olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Türk sinemasının 
üzerinden yüz yıl geçti bu fotoğraflar sahafa düşüyor ben bu fotoğrafları kullandığım zaman 
bir sıkıntı yaşar mıyım diye düşünüyorum. Yine sahaflara ve koleksiyonculara düşen şehir 
fotoğrafları. Abdülhamit Albümü İstanbul Üniversitesinde.  Telifi ödenerek alınıp basılıyor. 
Ama bu fotoğraflar her yerde kullanılmış. Artık orijinalliği kalmamış.  Örneğin Abdülhamit 
albümündeki Urfa fotoğraflarını  Harran Üniversitesi bastı. Üzerine yüz yıl geçmiş bu 
fotoğrafların ben kendi şehir kitabımda kullana bilir miyim? Kullanamaz mıyım? Bunlara da 
bir açıklık getirilmesi lazımdır. 

Yine seyyahlarla ilgili Türkçeye çevrilmiş şehirle ilgili ne kadar kitap yayınlanmışsa 
onlardan hareketle bir çalışma yaptım. Bir yayınevine verdim oradaki avukat bana  “uzun 
alıntılar yapmışım, alıntılar bazen bir sahifeyi geçtiği için yayınevi ve yazarından izin alman 
gerekiyor” dedi. Oysa yaptığım alıntılar arasında şahsıma ait yorumlar bulunuyor.   Şimdi 
alıntı sınırlı olmalı tamam, ama benim arada yorumlarım var. Buna rağmen alıntı bazı 
yerlerde bir iki sayfayı geçtiğinden dolayı hukuki problem çıkabiliyor. Peki, bu alıntının 
miktarı ne olmalı? Kitapta bir olay örneğin bir destan, bir efsane iki sahifede anlatılıyorsa,  bu 
efsane veya destanı tam olarak veremeyecek miyiz? Bu alıntının miktarıyla ilgili bir şey var 
mı? Mesela on sayfa bir kişiden olduğu gibi alıntı yapabilir miyim?  Ya da işi hinliğe dökerek,   
bir paragraf alıntı ardından bir bağlaç cümlesi tekrar alıntı vs. vs. Böyle bir yola başvursak bu 
ne denli etik? Bu konuların da açıklığa kavuşması gerekir. 

Ali Birinci: Bendeniz on iki sene kadar Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğretim üyesi 
olarak çalıştım. Sivas’ta güzel bir atasözü vardır. Bu atasözü Türk kelimesiyle başlar; bizde 
Türk kelimesiyle başlayan pek atasözü yoktur. O atasözü der ki: “Türk konuşmaya utanır, 
dövüşmeye utanmaz.” Aslında yazmaya utanıyoruz… Çünkü yazma işi mesuliyetli bir iştir. 
Hukuka, çevreye ve hâkimlere güvenerek asla hassas meseleleri yazmamak gerekir, bunu 
tecrübe ile öğrendim. Hukukta da, çevrenizde de ne muamele göreceğinizin garantisi 
yoktur veya belli değildir. O zaman ‘Niye yazdın?’ diyeceksiniz. Çünkü -içinizden bazıları 
biliyor- birinin hesabını hâlâ veriyorum.

İntihal vakalarını neden yazıyorum?

Şunlardan bahsedebilirim: Birincisi; ‘Ben farkındayım’ demek için yazdım. İkincisi; 
malumunuz hac farizasında yetmiş taş atılır şeytana ama Türkiye’de insanlar seksen sene 
yaşar fakat hayatta karşılaştığı şeytanlara veya haksızlıklara bir taş bile atmaz ve böylece 
geçer gider hayatı. Hakikatten suya, sabuna dokunmadan geçer gider ama ne kadar temiz 
kalır, o tartışmalıdır. 
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İnsan tanımaya meraklıydım ve hayatta üç beş iyi insan tanıdım.  Onlardan biri de 
rahmetli Nurettin Topçu’ydu.  Derdi ki: “Cemiyet denilen uzviyette herkes birbirinin hakkına 
riayet etmelidir ve birbirinin hakkını savunmalıdır.” Herkes kendi menfaatindeyse o zaten 
başka canlıların tavrı olur. Fakat günümüzde insanlar bırakalım başkalarının haklarını 
savunmayı kendilerinin haklarını savunurken bile çok fazla cesur olamıyorlar. Kıyısından 
köşesinden bir kitapsever olarak ilk kez 1963’te Ankara’ya gittim. ‘63’ten beri bu piyasayı 
kenarından seyrediyorum. Bu intihal meselelerinin, korsan baskıların hep sohbeti yapılır 
ama bir yayınevi bir diğerine ‘Bu yaptığın haksız rekabettir, -hani ben demiyorum ki 
hırsızlıktır desin ama- haksızlıktır’ diye de itiraz etmez. 

Refik Halid Karay merhumun bir şikayeti var. Diyor ki: “Tamamt” diyor “memlekette hak ve 
hakikati söyleyebileceğimiz bir devr-i saadet bize nasip olmayacak. Tamam kör kadıya körsün 
diyemiyoruz ve galiba diyemeyeceğiz. Ama hiç değilse kör kadıya şaşısın da mı diyemeyelim.” 
Şimdi biz hâlâ Karay’ın bıraktığı yerden gidiyoruz. Maalesef yapacak başka bir şey de yok.

Ben şimdi sizlere buradan bazı örnekler vereceğim ama eğer sabrım tükenmezse 
herhangi bir isim zikretmemeye çalışacağım.

Şimdi intihallerden biri şu; bazı edebiyatçılar Ahmet Hamdi Tanpınar olmaya özeniyorlar 
ve felsefe kitaplarından iktibaslarda bulunuyorlar. Çarpıcı iktibaslar. “Niçin sorusunun yerini 
nasıl sorusu almaya başlamaktadır” falan diye. Bu Afşar Timuçin’in Felsefe Sözlüğü’nden 
nakildir. Ben bunları isimleriyle beraber hep kitabımda [Tarihin Kara Kitabı vd.] yazmıştım. 
Şimdi burada söylemek istemiyorum. Bir de maksadım kişileri ön plana çıkarmak değil, suç 
ve suç şekillerine dikkati çekmektir. Böyle bir felsefe merakı var; başka kitaplarda çarpıcı 
böyle felsefi cümleler varsa onları alıyorlar. 

Bir ‘kendinden intihal’ vakası ve sonuçları

İkincisi; Türk Tarih Kurumu başkanlığımda aşağı yukarı 7/24 çalıştım. Mademki bana bu 
fırsatı verdiler biraz icraat edeyim dedim. Bu arada gider gitmez benden önce telif edilen 
bir makale önüme geldi. Hakemden de geçmiş; ‘çok iyidir’ diye üç buçuk satırlık bir raporla... 
Yazıya baktım perişan ve araştırdım: On sene önce yazılmış bir yazının ilâvelerle baskısı ve 
yeni şekli ama on sene önceki yazısını zikretmemiş. Hâlbuki birinci dipnotta bu hususu 
açıklığa kavuşturmalıydı. Doçent’e telefon ettim. Yazı aslında önemli bir mevzu ama perişan 
ve çok eksik; ayrıca bibliyografyası çok zayıftı. Üstelik Belleten kurallarına göre kısmen de 
olsa başka bir dergide yayınlanan yazılar kabul edilmiyordu. On sene önce yazdığı makaleyi 
görmeden önce telefon ettim. Fakat meğer bize gönderdiği makalesini on sene önce 
Balıkesir Üniversitesi Dergisi’nde bastırmış ve on sene sonra biraz daha genişleterek bize 
göndermiş. Belleten kurallarına uymuyor bu. Makale sahibi ise önce imamlık yapmış bir zat… 
Sonra arşiv uzmanlığı yapmış; daha sona oradan doktora yapıp üniversiteye geçmiş. Normal 
elbette hak hukuk bilir, kural tanır biri olması gerekiyor. Sanki üstüme vazifeymiş gibi dedim 
ki “Yazı güzel bir mevzuda; ben yardımcı olayım ve bu yazıyı genişletelim.” Çünkü istiyordum 
ki dergide de orijinal, kıyıda köşede unutulmuş konular basılsın. Fakat telefondan bana 
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şöyle bir azar geldi. “Hocam hocam’’ (cümle aynen böyle başlıyor; dikkatinize sunuyorum. 
Cemil Meriç’te bir cümle vardır. “Ne gülüyorsun bu anlattığım senin hikâyen.” diyor; Cemil 
Meriç okuyucuları hatırlarlar hemen.) Tekrar olacak ama dedim ki “Yazı güzel fakat eksikleri 
var, tamamlayalım’’ dedim. “Hocam hocam, beni üç profesör doçent yaptı. Ben bir buçuk 
sene sonra profesör oluyorum; siz ne hakla benim yazıma müdahale edersiniz?!” dedi. Ben 
aptallaştım kaldım. Şimdi bir İtalyan tarihçi var, bilenler bilirler; Neşeli Öyküler diye kitabı 
çıktı Tarih Vakfı Yurt Yayınlarından. Orada “Aptallığın Temel Yasaları” diye bir yazı var; en çok 
okunan yazısı var. Orada diyor ki “Aptal bir adama karşı akıllı bir adamın gösterebileceği hiçbir 
aklî davranış yoktur.”

Ben telefonu kapatmak zorunda kaldım. Sonra kim bu adam dedim, baktım: Balıkesir’de 
çalışmış, Balıkesir Üniversitesi’nden adamın on sene önce yazdığı başka bir yazı çıktı. “1916 
Yılında İtilaf Devletleri Savaş Gemileri Tarafından Ege ve Akdeniz Sahillerindeki Bazı Yerleşim 
Merkezlerinde Çıkarılan Asker ve Rum Eşkıyasının Yol Açtığı Zararlar.”

Bize gönderdiği yazının başlığı ise şöyleydi: “İtilaf Devletlerinin Osmanlı Kıyı Yerleşimlerine 
Yaptıkları Saldırılar ve Mütekabiliyet Esasına Göre Osmanlı Devletinin Aldığı Önlemler.”

Metinleri karşılaştırınca ayan beyan anladım ki bu yazı, on sene önce yazdığı yazının 
birkaç belgeyle desteklenmiş ve başlığı değiştirilmiş hâlidir. Böyle bir yazı yazılabilir, hatta 
yüz kere de basılabilir ama usûl gereği önceki baskılara işaret edeceksiniz ve diyeceksiniz ki 
‘Bu yazı 1998’de Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisinde çıkmıştır; bunu genişlettik’… 
Böyle denilmelidir. Başkalarından çaldığın yazıyı gizleyebilirsin, ben bunu anlarım da 
kendi yazını niye gizliyorsun?  Kendi malını çalan tüccar gibi bunun hiçbir mantığı yoktur. 
Fakat sanırım, daha önce kısmen de olsa bir yerde yayınlanmış yazıların Belleten’e kabul 
edilmediğini biliyor olsa gerek ki bu ayrıntıyı Kurum’dan gizleme ihtiyacı duymuş. Hakemler 
de durumu fark edememişler.

Yazıyı, Belleten kurallarına uymadığı için yayımlamadım. Bunun üzerine bu arkadaş, Türk 
Tarih Kurumu’na dava açtı ve kaybetti. Peşinden şahsıma karşı dava açtı; birincisini kaybetti 
ama ikinciyi kazandı. Usûlsüz, erkânsız ve kalitesiz bir yazı için ikinci davada 4500 TL., bir 
üçüncü davada 8500 TL. ödedim. Hâkime diyorum ki: ‘Bakın hâkim bey, ben intihali icat eden 
kişi değilim; keşke ben icat etseydim, bu şeref bana yeterdi ama intihal diye vuku bulan 
şey dünyanın her tarafında aynı şey diye anlatılır.’ Sonuç ne oldu dersini? “Kişilik haklarına 
saldırı”dan 12.500 TL. ödedim, on iki kuruş etmeyen bir yazı için.

İntihalin bu türüne “kendinden intihal” deniyor. Daha sonra bu yazı üniversite ile aramızda 
yazışma konusu oldu. Üniversite başvurumu zar zor etik kuruluna sevk etti. Bu arada ‘etik’ 
kelimesini çok seviyorum çünkü ahlak kalmayınca etik diye bir kelime uyduruyorsunuz; 
yersen yoğurt, içersen ayran. Ne demekse, vaziyeti idare ediyorsunuz. Bir adama etiksiz 
dediğiniz zaman bir mesele çıkmıyor ama ahlâksız dediğiniz zaman icabında vurulabilirsiniz. 
Neyse, Üniversitenin etik kurulu diyor ki; “Belleten dergisinde basılmadığı için incelemeye 
alınmamasına karar verildi.” Basılsaydı inceleyeceklermiş ama daha sonra başka bir dergide 
basıldı, bir şey değişmedi. O sırada arkadaşın acelesi şuymuş; profesör olacak ve bu sebeple 
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ünlü bir dergide yazıyı neşretmesi lazım. Bu da Belleten. Ama bendenizin de bütün saplantısı 
ve arzusu Belleten’e kalite kazandırmaktı. Son senelerde bayağı gözden düşmüştü ve dergiyi 
gününde çıkarmak istiyordum. Bütün mücadelem o yolda oldu ve bu yazıyı basmayınca 
arkadaş dünyanın dört bir tarafına değil ama Türkiye’nin dört bir tarafına bir fakslar çekti. 
Fakat bu sırada kriz geçiriyor, profesör olmalıyım, profesör olmalıyım diye. Bu krizi şuradan 
anlıyorum, -gülmenize karşı değilim, gülebilirsiniz; ağlamanızı görmek istemem-, şu fakstan: 
“Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, sorumluluğunu taşıdığınız yüce kurulun Başkanı olarak 
tarafıma göndermiş olduğunuz çelişkili, devlet adamlığı ciddiyetiyle asla bağdaşmayan, şu 
tarih ve şu sayılı yazılarınız başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Başbakanlığa, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına ve tüm milletvekillerine, ana ve muhalefet partilerin başkanlığına, 
Genel Kurmay Başkanlığına, TÜBİTAK’a, Ulak-Bim’e, Türkiye üniversitelerinde görev 
yapmakta olan tüm tarihçilerin e-postalarına ve ulusal gazetelere kesinlikle gönderilecektir. 
Konu Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına yazılı olarak bildirildiğinden verilecek 
cevaba göre bölge idare mahkemesine başvurulacaktır. Bilgilerinize.”

Bu dava bugün de devam ediyor. Bendeniz şunu söylemek istiyorum: Türk neşriyat 
hareketinde veya düzeninde zincirin bütün halkaları zayıftır. Bunu bir yorum olarak 
söylemiyorum; 2009’dan bugüne kadar sekiz senedir mahkemelerle muhatap olan kişi 
sıfatıyla söylüyorum. Neyse bunun üzerine YÖK’e başvurdum. YÖK başkan vekili Şaban 
Çalış’a gittim, durumu anlattım. Şaban Çalış görüşme sonrası sekiz kelimelik yazılı bir cevap 
verdi. Diyor ki: “Bilim etiğine aykırı bir eylem içerisinde olmadığı kanaatine varılmıştır.” Ama 
arkada bir rapor yok. Yani yetkisini ve makamını etiksizlikten yana kullanıyor. Bunları Tarihin 
Kara Kitabı’nda yayımladığım için şu anda açıkça anlatıyorum ve bazılarına isim veriyorum. 

Efendim ben ilkokul üçüncü sınıfta köyde kitap okumaya başladım. Dördüncü sınıfta 
çarşıdan kitap satın almaya başladım. Çünkü Salı günleri kitapçılar gelirdi. Kitabı ciddiye 
alan hatta kitaptan başka bir şeyi ciddiye almayan bir insanım. Yani kazanç nedir bilmem, 
peşinden koşmam, makam nedir bilmem. Kitap aşkımı anlatmak için söylüyorum; Mülkiye’ye 
her köylü gibi kaymakam olmak için gitmiştim fakat insanları idare edemeyeceğimi 
anladım. Kaymakamlık imtihanlarına bile girmedim. Eski Kültür Bakanı Attila Koç Mülkiye’de 
ağabeyimdi; ‘Alicim gel kaymakamlık açtık’ dedi. 1974’te danışmandı. ‘Ben girmem abi’ 
dedim ve hiç girmedim. O tarihten beri de kendimi idare etmeye çalışıyorum. Zaman zaman 
başardığım konusunda bir kanaatim var ama çok nadir.

Seri intihal vakaları: A. Şeref Aksoy ve Tanıl Yaşar’ın intihalleri

Günümüzde İttihat ve Terakki, 1960’lı yıllarda ise masonlukla ilgili kitaplar daha çok alaka 
görürdü. Yetmişli yıllarda da Bektaşilik ve Alevilik kitapları… Sabah erken kalkan bu 
sahalarda yazardı. 70’li yıllardan sonra yine hâlâ İttihat ve Terakki satıyor.

2007 yılında İttihat ve Terakki hakkında bir kitap yayınlanmıştı. Kitap “A. Şeref Aksoy”un 
imzasını taşıyordu. Kim bu diye araştırdık; önce bulamadık, sonradan İstanbul’daki 
kitapçıların yardımıyla bulduk. A. Şerif Aksoy diye bir adamcağız Yusuf Turan Bey’in 
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bir makalesini -özeti de dâhil- yağmalamış; benim makalemi yağmalamış; başkalarının 
makalelerini, ansiklopedi maddelerini yağmalamış… Mahkemeye vermedik ama şimdilik 
yaptıklarını yazmakla yetindik. Bu kitabın baskısı tükenmiş gözüküyor; piyasada yok çünkü.1 
Fakat mahkemeye verince hâkimler hâlâ satılıp satılmadığını soruyor. Yazar, aslında takma 
isimle kitap derlemiş.

Şimdi Türkiye’de bu gibi kitapların yazarları veya basanların en büyük sermayesi on 
sekiz, on dokuz ve yirmi yaşlarında saf ve heyecanlı okurlar. Çocuk kitabı alıyor ama kitap 
kitap değil ve kağıt ziyancılığından başka bir şey değil. Bizim yayın hayatımızda müstear 
isimler bir intihal vasıtası olarak, bir çalma vasıtası olarak kullanılır. Bizim yayın hayatımızda 
da okuyucuların bu adam kimdir diye araştırma imkânı yok. Bu sebeple kitapların jenerik 
sayfalarına bir paragraf da olsa biyografi koyma mecburiyeti Fikir Sanat Eserleri Kanununda 
getirilmelidir. Kim bu adam, belli değil.

İşin enteresan tarafı takma isimle kitap çalan bu arkadaş -öz ismiyle Tanıl Yaşar-, 
Çemberin İçindeki İnanış Yezidilik adıyla bir kitap daha çalmıştır. Şimdi bu kitap; Yezidilik 
kitabı enteresandır; baştan aşağı hırsızlıktır. Samsun’da bir Ahmet Turan Hoca var, emekli... 
Ahmet Turan Hocanın Yezidilik diye bir çalışması var -galiba doçentlik çalışması- onun içinde 
röportajlar falan da var. İşte o kitabı almış, ön söz yazmış ve bu ön sözde yirmi senedir 
konu üzerinde çalıştığına dair laflar sarf ediyor. ‘Yirmi senedir çalışıyorum’ diyor ve birçok 
kişiye teşekkür ediyor; “İstem dışı da olsa yirmi yıl önce araştırmalarımda bana yol gösteren” 
diye… Yani ahlâksızlık içerisinde ahlâksızlık. Bu kitap kapışıldı ve piyasada pek bulunmuyor 
ama zar zor buldum. İşin bir başka önemli tarafı Tarihin Kara Kitabı’nda arkadaş hakkında 
yazmamız gerekenleri yazmamıza rağmen bu arkadaştan hiçbir ses gelmedi. Kitapları hâlâ 
konusundan dolayı çok pahalıya satılıyor. Bu gelişmelerden sonra Ankara’da Ahmet Turan 
Hocanın kitabını bastırdık; şimdi kitabı orijinali de basılmış bulunuyor.

Hocasını intihal eden talebe: Adnan Karaismailoğlu-Ahmet Kartal vakası

Efendim bir hadiseden daha bahsedeyim: İsmini vermeyeceğim; Adanan İsmailoğlu 
asistanına Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu devletlerinde edebi faaliyetler diye bir makale 
veriyor. “Oku ve görüşlerini söyle” diyor. Bunu bize rahmetli Ahmet Çelebi ağabey de çok 
yapardı; yazdıklarını bize okuturdu veya şunları derliyorum derdi. Mesela yatak dualarıyla 
ilgili bir kitabı var orada benden de, asistanlarından da ismen söz ederek epey bir iktibas 
yapmıştır. Kendisi bize basılmadan önce okuturdu; ‘Bir bak bakalım dikkatini ne çekiyor?’ 
diye. Karaismailoğlu Hoca da asistanına vermiş bu makalesini… Adnan Hoca biraz derviş 
meşrep bir adam; Trabzon’lu; dedesi de çok ünlü bir adamdır: Abdulgafur Hoca Kore Savaşı 
sırasında Kore’de birçok kişiyi Müslüman yapmış. Ben dedesine yetiştim; inanılmaz bir 
adamdı.

1  Çalıştay sonrası konuşma metnin çözümlenip bana gönderildiğinde (Mart 2018) internetteki kitap sitel-
erine tekrar baktım; kitabın –hem de 2007 baskısı- hâlen satışta gözüküyor.
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Şimdi bu meselede şöyle bir durum ortaya çıkıyor: Hoca asistanına okuyup görüşlerini 
bildirmesi için yazısını veriyor. Asistan, hocasının yazısını kendi imzasıyla yayımlıyor. Hoca 
daha sonra söz konusu yazıyı on sene sonra falan bastırıyor. Tabii on sene gibi uzun bir 
zamandan sonra yazıyı bastırınca Hoca, asistanının daha evvel yayınlanmış bir yazısını 
intihal etmiş duruma düşüyor. Diyorlar ki ‘Hocam, yayınladığınız bu yazıyı, sizin talebiniz 
yayınlamıştı; siz talebenizin yazısını intihal etmişsiniz.’ Hoca asistanının yazısını görmemiş; 
çünkü bu çalıntı yazıları ve makaleleri kıyıda köşede olan yayınevlerinde veya dergilerde 
bastırıyorlar. Sonra yazıya bir bakıyor, yazı kendi yazısı… Bu defa Adnan Karaismailoğlu 
Hoca “Klasik Türk Şiiri Kime Ne Söylüyor Yazısı Üzerine Zorunlu Bir Açıklama” diye izah yazısı 
yayınlıyor. Fakat Adnan Hoca’yı Trabzonlu diye biliyoruz ama olmayabilir de; bu kendisinden 
intihal eden talebesine o kadar yumuşak bir üslupla cevap yazmış ki hadiseyi bilmeyenler 
bu yazıdan bir şey anlayamıyorlar. İşin daha felaket tarafı öğrencisi bu arada profesör oldu 
ve bu yazıya da cevap vermedi. Bu hadiseyi Tarihin Kara Kitabı’nda ben yazdım; fakat bana 
cevap verdi. Cevap verdi ama Hocası hakkında yazdıklarıma yine cevap vermedi.

Kaynak göstermede metot

Şimdi öğrencinin metotlarından biri şudur:  Bu büyük hilelerden birisidir. Kaynak gösteriyor, 
o kaynak verdiği kitaptan satırlarını, kelimelerini bozmadan ve cümleye asla müdahale 
etmeden noktasına, virgülüne kadar iktibasta bulunuyor. Metnin nerdeyse tamamı 
-kendisinin yazdığı bazı ara hükümler veya ara cümleler hariç tamamı- bu şekilde montaj 
usulüyle oluşturulmuş büyük bir metin. Burada cümleler tırnak içinde olsa mesele hallolur 
aslında. Fakat bu yapılmadığı için mesele yine hallolunmuyor. TÜBİTAK’ın yayınladığı 
bilimsel etiğe dair -ki maalesef kimsenin görmediği- pul kadar nadir broşürler var; orada 
buna “dipnotlu intihal” diyorlar.

Mesela siz bir konuda yüz kitap alarak kendinizden hiçbir şey katmasanız, bunlardan 
okunabilir bir metin yazabilirsiniz ama bu aslında telif olmaz. Şimdi dünde bahsetmiştim 
Türkiye’de telif haklarının kurucusu hatıraları da çıktı Alman Ernst E. Hirsch Ticaret Hukukunun 
kurucusu ve Telif Hakları Kanunu’nda kurucusu odur. Çünkü hâlâ Türkiye’de Fikir ve Sanat 
Eserlerine dair araştırmalarda birinci kaynak onun Fikrî Sa’y (“emek” karşılığı “sa’y” kelimesini 
kullanmış) isimli, 1943’te basılmış iki ciltlik kalın kitabıdır. Daha sonra lisans öğrencileri için 
onun özetini yaptı. Çünkü Fikrî Sa’y kitabı aşağı yukarı üçer yüz sayfalık iki ciltlik kitaptır. 
Kendi ifadesine göre doktora sınıfları için yazılmıştır. Orada diyor ki: “Bir metnin eser sayılması 
için muhakkak bir sa’y niteliğinde yoğurulması lazım. Aksi takdirde eser olmaz.”

Gerçekten de sadece iktibaslarla okunabilir bir metin yazabilirsiniz; bu bazen çok da 
iyi bir metin olabilir. Metinlerden en çarpıcı yerleri seçersiniz bir konuda; belli bir sistemle 
arka arkaya sıralarsınız; ortaya bir metin çıkar ama bu metin “eser” olmaz. Eserde muhakkak 
beyin teri olacak, bir ıstırap olacak. Diyelim ki birisi Suriçi Eminönü’nü sokak sokak, bina 
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bina tespit etti ve ortaya böyle bir Eminönü binaları veya Eminönü caddeleri, sokakları gibi 
işe yarar bir metin çıkardı; isterse elli sene çalışsın, buna “eser” demiyor Hiesch, “katalog” 
diyor. Mesela Arşiv’e gittiniz, Arşiv’deki bütün defterleri aldınız ve “Türkiye’de yer adları” diye 
(Nitekim böyle birkaç kitap çıktı ama şimdi yeniden ikmal ediyorlar onları. Hazırlayan Arşiv’de 
çalışıyordu, rahmetli oldu. Ankara Başbakanlık Arşiv uzmanları bu çalışmayı ikmal ediyor.) 
Diyelim yirmi sene çalıştınız… Misak-ı Millî sınırları içerisinde yer isimlerini topladınız. Yani 
şehirleri, köyleri ve hatta mezraları bile tespit ettiniz. Fakat yine de bu, “eser” olmuyor; o, 
“tasnif” çalışmasıdır. Bunda sadece kol emeği var ve bunda asla bir eser olma vasfı yok.

Bu bakımdan da bu arkadaşın kitabı telefon rehberi gibi bir kitaptır. Dipnotlu intihallerdir 
aslında. İntihallerde dipnot yok, intihal dipnotlar koymuş ve ana metindeki cümleleri aynen 
almış… Tırnak içerisinde de göstermemiş.

Yirmi dokuz sayfalık bir kayığa üç kişi: Hüseyin Vassaf hadisesi

Efendim beni üniversitede rahatsız eden şeylerden birisi de içim kan ağlayarak yazdığım 
garip işlerden birisi de şudur: Hüseyin Vassaf’ın Divan’ı üzerine bir yüksek lisans tezi 
hazırlanmıştı. Bu tezin kabulünden yıllar sonra kitapçılarda bir gördük ki Divan’dan ufak 
bir seçme yayımlanmış; biri tez hocası, biri bir profesör, diğeri de tezi hazırlayan öğrenci 
olmak üzere üç imza ile yayımlanmış… Bu tezdeki üç insan da benim dostumdur. Yani 
hiç değilse bu kitap basılmadan önce üçü de dostumdu… Şimdi herhâlde bir tanesi kaldı 
zannediyorum: İsmail Kasap. Fakat söylemesem olmaz, söylesem dost yaralanır; o bakımdan 
ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.

Daha acıklı bir şey var: Seçmeler kitabının başında tezin inceleme kısmı da alınmış. İnceleme 
kısmı -dikkatinizi çekiyorum- sadece yirmi dokuz sayfa. Ama bakın, dış ve iç kapağının 
üzerinde bir profesör, bir yardımcı doçent doktor (şu sıralar tasavvufla meşgul; programlar 
yapıyor televizyonlarda) ve bir de yüksek lisans öğrencisinin adı var: Üç isim… Yirmi dokuz 
sayfalık bir kayığa üç kişi binebilir mi? Binse o kayık yürür mü?

İşte uçmuyor, zaman zaman duvara tosluyor diyeceğim ama duvar ben oluyorum. Şimdi 
bir sonrakine geçelim efendim. Kitap dünyamızdaki ahlâksızlıklar bakımından zincirin bütün 
halkaları zayıftır demiştim.

Mansur-nâme örneği ve diğerleri

Şimdi söz edeceğim kitap, yine deminki isimlerden ikinci arkadaşın imzasını taşıyor. Bir 
öğrencisinin Mansurnâme başlıklı yüksek lisans tezini almış, Milli Eğitime pazarlamış. Milli 
Eğitim’de -hafızam beni yanıltmıyorsa- beş bin adet basılmış. Tamamen hissî (?) sebeplerle…

Şimdi Aziz Nesin’in öldükten sonra basılmış bir kitabı var; aslında çok önemli bir kitap: 
Okuma Güncesi. Bilmiyorum kitabı alan var mı? Okuduğu bazı tercüme kitaplar hakkında 
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diyor ki: “Bu tercümenin niye yapıldığı belli değil. Ben anlayamadım, hiçbir şey de 
diyemedim.” diyor. Yani ben o kitabın hiçbir şey olup olmadığını söyleyemem ama bir yazar 
olarak, bir edebiyatçı olarak Aziz Nesin’in kıymet hükümlerini ciddiye alıyorum. Hakikatten 
çok okuyan bir insan ve okuduğu kitaplar hakkında da birer ikişer sayfalık yazılar yazmıştır. 
“Bu kitabı neden tercüme etti Kültür Bakanlığı, belli değil” diyor. Hiçbir işe yaramıyor ama 
bir sürü emek var.

Şimdi bu işi bizim yakın tarihimizde rahmetli Köprülü çok iyi yapardı. Köprülü, 
Frenkçesiyle kitapların ve makalelerin girişine durum tespiti olarak tercüme edilebilecek 
birkaç sayfalık bazen beş altı sayfalık bir fasıl koyardı. Bu çalışmayı neden yapıyoruz, 
çalışmaların neresindeyiz, bizden öncekiler ne yaptı, biz ne yapmak istiyoruz, bizden önce 
yapılanlarda mesele nedir; inanılmaz güzellikte metoda dair bir giriş yazardı.

Şimdi bizim doktora tezlerimizde ve araştırmalarımızda da mükerrer çalışmalar var. 
Mesela hatırlıyorum; on beş yirmi sene önce Mehmet Rauf hakkında iki doktora tezi birden 
yapılmıştı. Niye iki tez, anlamış değilim. Orta Asya’da bir Rus geleneği var; birisi tez yazacağı 
zaman Kırgız İlimler Akademisine müracaat eder. “Ben şimdi bu konuda çalışmak istiyorum, 
ne dersiniz?” der. Kırgız İlimler Akademisi araştırır ve bazen ‘Bu konuda tez yapılmıştır, yeni 
bir şey söylenemez. Dolayısıyla başka bir konu bulun.” diye cevap verir. Bendeniz iki sene 
kadar Kırgızistan’da Manas Üniversitesi’nde bulunmuştum. Orada savunmalara girdim ve 
orada gördüm.

Şimdi bu Niyâzî’nin Mansur-nâme’si isimli yüksek lisans tezini Faruk Çolak yapmış. Bizim 
demin bahsettiğimiz isimlerden veya bahsetmediğimiz isimlerden ikincisi bu tezi almış Milli 
Eğitim’de pazarlamış ve beş bin adet basılmış. Tezin birinci sahibi Faruk Yücel YÖK’e müracaat 
etmiş; demiş ki ‘Ben bu tezi yapmıştım yüksek lisans tezi olarak. Bu eser benden alınmadır; 
gereğini yapın.’ YÖK cevap veriyor; -bakın cevabın gayriciddiliğine dikkatinizi çekmek 
istiyorum- “Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığına vermiş olduğunuz 19.6.1996 tarihli 
dilekçenizle ilgili olarak gerekli araştırmanın sonuçlandırılabilmesi için Yüksek lisans tezinin 
bir örneğinin dekanlığımıza gönderilmesi rica olunur.” Gazi Üniversitesi göndermiş. Sonra 
bu tez YÖK’e gönderilmiş, YÖK genel kurulunda da diyor ki cevap olarak: “Eski Türk Edebiyatı 
alanında örneklerine sıklıkla rastlanan aynı eser üzerinde birden fazla kişinin birbirinden 
habersiz olarak bilimsel çalışma yapmasından kaynaklanan benzerliklerin burada da söz 
konusu olduğu ve ister istemez ortak bibliyografyaya başvurmaktan kaynaklandığı ifade 
edilmektedir.” Hâlbuki bahsettiğimiz Milli Eğitim’de basılan nüshada bu Faruk Çolak’ın tezi 
görülmüş ve onun künyesi verilmiş.

Hâlbuki usulen yapılması gereken şey şuydu: Diyeceksiniz ki ‘Her ne kadar bu konuda 
yüksek lisans tezi yapılmışsa da bu tezin büyük eksiklikleri vardır; bu metin önemi fark 
edilememiştir, transkripsiyon hataları bulunmaktadır. Biz bu mühim, kıymetli metni gözden 
geçirdik ve yeniden üzerinde çalıştık ve yayınlama ihtiyacı duyuyoruz.’ Fakat böyle bir 
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şey yok… O zaman rahatlıkla söyleyebiliriz ki eski yüksek lisans tezinin ön sözünden ve o 
talebenin bulduğu kaynaklardan faydalanarak veya bir kısmını görmeyerek -o da çok belli 
değil- tezin pazarlanması söz konusudur.

Dil ve Tarih’te Ali Ekrem Bolayır hakkında bir yüksek lisans tezi yapıldı; iyi bir tez. Şu anda 
yazanı hatırlamıyorum ama tezi yaptıran hoca da bunu özetledi ve Kültür Bakanlığında Türk 
Büyükleri dizisinde tez basıldı. Tamam, güzel, tez yaptırmışsın, özgeçmişine de yazıyorlar 
‘yaptırdığın tezler’ diye; yukardan aşağı kocaman bir liste… Ne demekse? ‘Ne demekse’ 
diyorum, çünkü tez yaptırıp da tezi okuyamayanlar var. Benim de başıma geldi. Adam tezi 
okumuyor; ‘oh oh, çok iyi’ diye sırtını sıvazlıyor öğrencisinin. ‘Canım biz seni zaten biliyoruz’ 
falan diyor ve tez geçiyor okunmadan; Hoca bir katkıda bulunmuyor. Bu şekilde yağmalanan 
tezlere dair bir iki örnek verdim ama bunlardan ben bahsettiğim zaman üniversitedeki 
arkadaşlar ‘Hocam bunlardan o kadar çok var ki hayret edersin’ dediler. Tabii ben hepsini 
tespit edemem bir ara “Türkiye’de İntihaller Tarihine Giriş” diye bir dosya açmıştım ama 
altından kalkamayacağımı gördüm. Bunun için dünyaya yeniden gelmem ve sadece çalışma 
konusu olarak intihalleri seçmem lazım. Belki o zaman ortaya bir şeyler çıkar. 

İnkılâp Tarihi alanındaki yağmalar

Türkiye’de İnkılap Tarihi satıyor. Türkiye’de İnkılap Tarihi çok önemli bir meseledir. İnkılap 
Tarihi’nin Türkiye’de pastasını yiyen -birkaç sene önce doksan yaşında rahmetli oldu- Hamza 
Eroğlu Hocamızın 1980’den önce Devrim Tarihi ders notları vardır. ’80 İhtilali olunca “devrim” 
kelimesi askerler tarafından kara listeye alındığı için bu defa kitabın ismini İnkılap Tarihi yaptı 
hocamız. Kitap Milli Eğitim’den basıldı ve senelerce sadece o kitap satıldı ve okutuldu. Fakat 
ortalık biraz gevşeyince birçok tarihçide İnkılap Tarihi pastasından pay alma yarışı başladı: 
‘Mademki üniversitede İnkılap Tarihi okutuyorum, üniversitelerin beş bin veya on bin talebesi 
var; bir kitap basarım, senede beş bin, on bin satarım ve para kazanırım’ düşüncesi hakim 
oldu. Çünkü ben Sivas’a gittiğim zamanlarda -‘83’te fiilen Sivas’a gitmiştim- sohbetlerde 
daha çok haftanın ilk üç günü geçen haftanın maçları konuşulurdu, son üç günü de gelecek 
haftanın maçları konuşulurdu. Beş yıl dört ay fiilen kaldım orada. Ben ayrılırken ise arkadaşlar 
yavaş yavaş arabalandığı için, bu defa da sohbet mevzuu olarak arabalar gündeme geliyordu. 
Ben mesela yeni çıkan bir kitabı heyecanla anlatırken ‘Ya Ali Bey, yine mi kitap?!’ falan diye 
nerdeyse tokat yerdim. Nitekim gençlik devri arkadaşlarımdan biri bir gün Akçağ’da ‘Ya Ali 
Bey, hâlâ kitaba doymadın mı?’ demişti. Fakat uzaktaydık tokat atamadı. Şimdi İnkılap Tarihi 
böyle büyük bir gelir kaynağı olduğu zaman sabahleyin erken kalkar İnkılap Tarihi kitapları 
yazmaya başlamıştı. Yine de ona bir şey demiyorum, düzgünce yazdıysa yazabilir. Fakat 
bazı İnkılap Tarihi kitapları başkalarından kitap olarak intihal edilmiştir. Bunlardan birinden 
sayfalar gösteriyorum, altlarını çiziyorum ve nerdeyse kitabın tamamı aynı… Birkaç sayfa 
verdim ama kitabın tamamı aynı… İşin açıklı tarafı bu defa arkadaş bana vasıtalı bir şekilde 
ulaşmaya çalıştı ve ‘Bu kitabın yeni baskısında ismimi çıkar, çünkü hanımım kanser oldu’ 
dedi, ne alakası varsa.
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Füruzan Kınal’ın başına gelenler

İntihalde veya yağmacılıkta en tehlikeli trajedilerden birisi, bir kısım ilim adamlarının 
hocalarının kitaplarını yağmalamasıdır. Hocalar talebelerininkini yağmalıyor ama bazen 
talebeler de hocalarının eserlerini yağmalıyorlar. Bunların en çarpıcı örneği Füruzan Kınal’ın 
bir eseridir. Öğrencisi, Füruzan Kınal’ın Eski Anadolu Tarihi adlı eserini intihal etmiştir. 
Kınal, vârissiz ölmüştür. Dil ve Tarih’in Eski Anadolu Tarihi sahasında ilk mezunlarındandır. 
Evet Firuzan Kınal’ın vârisi yok ama bundan daha kötü bir şey var; hakkına sahip çıkacak 
öğrencisi de yoktur. Burada asıl dikkatimi çeken taraf budur. Ben sonra merak ettim bu 
intihalci arkadaşımızı; mükâfaten Karadeniz kıyısındaki üniversitelerden birisine bölüm 
başkanı yapmışlar. Füruzan Kınal’ı meselesini geçelim. İnsanı büyük bir hüzne sevk ediyor…

Şark klasiklerini intihal sahasında Yalsızuçanlar klasiği

Türkiye’de en çok yağmalanan eserler arasında klasik eserler neredeyse başta gelir. İslam 
Klasiklerinden birisi, benim de hayran olduğum, defalarca okuduğum ve baskılarını 
topladığım -altı yedi baskısı var bende- Gülistan’dır. Milli Eğitim’in ilk baskısı çok önemlidir; 
orada Hikmet İlaydın’ın seksen sayfalık bir incelemesi vardır. Çünkü malûmuâlîniz On Üçüncü 
Asırda yaşamış Sadî hakkında Türkçe’de ki ilk monografi Varlık Yayınlarından basılmıştır ve 
yine Hikmet İlaydın’ındır. Maalesef Milli Eğitim’in bürokratları bu birinci sayıdaki seksen 
sayfalık kısmı ikinci baskıda çıkarmışlar.. Bu, inanılmaz bir şey. Şimdi bunu bir edebiyatçı 
almış Hikmet İlaydın’ın ismini kapaktan çıkartıyor, iç kapaktan da çıkartıyor ve “hazırlayan” 
sıfatıyla kitabı bastırıyor. Bu ismi söylemek istiyorum: Sadık Yalsızuçanlar’dır; çünkü böyle 
on, on beş bu şekilde vukuatı var ve vukuatlarını sürdürüyor. Üstelik onun büyük cesaretle 
açtığı kapıdan başkaları da giriyor. Ben de bu sebeple bir yazıda “Yalsızuçanlar’ın bu 
yaptığını çulsuz sürünenler yapmaz” demiştim. İşin beni en çok rahatsız eden tarafı şudur: 
Adam kimi çaldığını merak etmiyor, yani ‘Ben kimin malını çalıyorum?’ demiyor. Bunlardan 
biri de Kilisli Rifat Bilge’nin tercümelerindendir. Miri mal değildir ve bizim çok önemli bir 
kültür adamımızdan yapılmıştır. Kilisli Rifat Bey’in biyografisini Yusuf  Turan Günaydın yazdı, 
okuyabilirsiniz.

Yalsızuçanlar diyor ki: ‘Eserin başarılı bir çevirisini bize sunan’ -bakın başarılı olduğunu 
tespit etmiş, iltifatta bulunuyor- ‘Kilisli Rıfat Bilge’ye de teşekkür ediyorum.’ Bari git elini öp. 
Çünkü Kilisli Rıfat 1953’te rahmetli olmuş, geriye iki kız evlat bırakmış, kızlardan biri hâlen 
sağ, diğerinin kabri Ankara Mezarlığı’nda ve merak etmiyor.

Efendim bu dizide Milli Eğitim’in Şark İslam Klasikleri Ömer Rıza Doğrul’un tercüme 
ettiği Kelile ve Dimne, Bostan, Gülistan falan hepsi yağmalanıyor ve bunu yaptıran bir 
de yayınevi var. Ne yapılmalıydı peki? Çok kolaydır: Mütercimler, kitabın iç kapağında 
“mütercim” sıfatıyla zikredilmeli, mütercimlerin vârislerine telif hakkı olarak tercüme bedeli 
ödenmeli ve Yalsızuçanlar’ın adı da mütercim adının altına “hazırlayan” gibisinden bir sıfatla 
yazılmalıydı. Ama ne olmuş? Mütercimin ismi zikredilmeden (mütercimler gizlenerek) kitap 
Yalsızuçanlar’în imzasıyla piyasaya sürülmüştür.
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Sadık Yalsızuçanlar Mehmet Altay Köymen’in -ki baskı hakkı Tarih Kurumundadır- 
siyasetnamesini de almış, 2005’te deminki yayınevine pazarlamış; yetmemiş, iki sene sonra 
Ankara Belediyesine pazarlamış ve kitabı Ankara Belediyesi basmış ama piyasada yok.

Bir katılımcı: Ankara Belediyesi piyasa için basmaz.

Ali Birinci: Bunu bilmiyordum Başkanım sizler daha yakından tanıyorsunuz. Bilmiyorum 
tabii ki daha yakından tanımak kâr mı, zarar mı veya faydası var mı diye ama öyle maalesef.

Bu arkadaş  Nizamülmülk’ün Siyâset-nâme’sini üç kez pazarladı. Prof. Dr. Mehmet Altan 
Köymen’in başarılı çevirisi dışında dilimize yapılan tercümelerin önemli bir kısmı noksan 
veya sorunludur. Kitap konusunda da hocayı okşamayı ihmal etmiyor ve diğer kitapları bir 
kalemde harcıyor. Hâlbuki Dergâh tercümesi de güzeldir. Bunu kontrol etmedim ama ilk 
tercümelerde ‘Devlet adamları içki içebilir ama aleni içmesinler’ diye satırlar var; rahmetli 
Köymen Hoca onları çıkartmıştı tarihi hatıraları lekelemesin diye.. Açık konuşmak gerekirse 
bir de böyle garâbetler var.

Kelile ve Dimne Batı’da çok alaka gören -mesela Fransa’da çok alaka gören- bir kitaptır ve 
bu bir siyasetnamedir aslında. Hayat rehberi gibidir ve çok önemli bir metindir. Malumunuz 
ilk tercümeyi yapan Ömer Rıza Doğrul’dur. Bu tercümeyi de Ömer Rıza Doğrul’dan aynen 
nakletmişler.

Şimdi dün anlaşamadık ve bugün de anlaşamayacağız galiba ama gönüller bir olsun, 
mesele dostluksa gerisi teferruat bile değil. Ben bu hadiseyi korsan baskıdan daha tehlikeli 
görüyorum. Çünkü kitap rezil, kepaze hâle sokuluyor ve mütercimin hakkı yeniliyor. Korsan 
kitabı makul görüyor değilim; hayatta bir tane aldım galiba o da Hasan Cemal’in hatıralarıdır. 
‘Bakalım Mülkiye’den ağabeyim neler yazmış?’ diye aldım. Ama almak da suçtur.

Klasikler diziden ‘yayına hazırlanarak’ basılan bütün kitaplar korsandır. Bunun yanı sıra 
bizim yayın hayatımızda çok daha büyük felaketler var. Peki, şimdi tam zurnanın bilmem ne 
dediği yerdeyiz: bu korsan yayınlar aslında korsan ama kanuni yayın gibi görünüyor. Çünkü 
gizli yayın değil açık yayındır bu. Yayıncılardan kaç kişi karşı çıkıyor, yapmayın bunu bu haksız 
rekabettir, o esere kötülüktür, açıkça soruyorum. Hiçbir kanun bu gibi hileleri önleyemez, 
önce kişiler kendi meslek ahlâklarına sahip çıkacaklar. 1992’de doksan üç yaşında ölen 
Mehmet Âkif’in hem talebesi hem de öğrencisi olan Çankırılı Tahsin Nahit Uygur’u tanımış, 
senelerce evine gitmiştim. Çok muhterem, çok iyi bir insandı. Çankırı Halk Edebiyatı diye 
de Türkiye’de şehirlerin halk edebiyatına dair ilk kitaplardan birini yazan adamdır. Yani bu 
alanda birinci eser Sadettin Nüzhet Ergun’un Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı’dıysa, ikincisi 
de Çankırı Halk Edebiyatı’dır. Dedesi esnaf şeyhiymiş. Esnaflar kendi aralarında seçiyorlar 
reislerini. Biri esnaftan şikâyetçi olduğu zaman esnaf meclisi toplanıyor ve cezasını kesiyor. 
Yani nerde bu belediye, nerde bu vali ve nerde bu muhtar demiyorlar, kendi göbeklerini 



91

kendileri kesiyorlar. Yayın dünyamızın maalesef Yayıncılar Birliği’ne rağmen bir “ihtisap ağa”sı 
yok ve galiba da olmayacak. İhtisap ağası kalite kontrol, fiyat kontrol, şikâyet kontrolden 
sorumludur.

Yine bu vesileyle arz ediyorum: Gölpınarlı’nın kitaplarından biri de bu bapta 
zikredilmelidir.. 

Yalsızuçanlar vesilesiyle Belediyeler ve Halkevleri

Şimdi bakın burada, üzerinde durulması gerekli bir felaket var.

Belediyelere kitap pazarlamak büyük kazanç yollarından birisidir. Belediyelerin kitap 
basmasına karşı değilim, hatta basmaları lazımdır. Benim düşüncem -bunu her fırsatta 
söylüyorum- şudur: 1932’de kurulan Halkevleri bizim kültür hayatımızda adem-i merkeziyetçi 
bir kültür politikası uygulamıştır ve bir bakıma Halkevleri kültürel kalkınma modeli olarak 
inanılmaz kıymette bir modeldir ve çok verimlidir. Mesela düşünün Halkevleri olmasa bizim 
kazada -o zaman nüfusu üç bin falandı; Hendek’ten bahsediyorum, Adapazarı’nın kazası- 
Çan Dağ diye bir dergi nasıl çıkacak? Kazalarda bile dergi çıkmış. Balıkesir Halkevi, Manisa 
Halkevi, Ankara Halkevleri Genel Merkezi, Antep Halkevi, Trabzon Halkevi, Adana Halkevi 
çok önemli kitaplar yayımlamış. Biliyor musunuz bu Halkevlerinin ilk defa yayınları bizim 
şer’iye sicillerimize uzanmış. Manisa Halkevi Yayınlarının yarısı bu sicillere dayalı çok kıymetli 
metinlerdir. Hikmet Turhan Dağlıoğlu Isparta Halkevinin çıkardığı Ün dergisinde ve Çorumlu 
dergisinde Mühimme Defterlerinden çıkardığı çok sayıda belgeyi bölük bölük yayınlamıştır. 
Bu fikrin babası da -Hocam bunu yazın dedim yazmadı- Kâmil Su’nun anlattığına göre 
Fuat Köprülü’dür. Bendeniz Kamil Su’nun hayatını yazarken bu tarihi gerçeği de Kamil 
Su’nun ağzından naklettim. Çok önemli bir harekettir. Mesela belediyeler keşke Halkevleri 
yayınlarını tıpkıbasımlar hâlinde bassalar. Halkevi mecmualarını yine tıpkıbasım hâlinde 
bassalar. Neden? Efendim malûmuâliniz, Halkevleri yayını kitapların ve dergilerin üzerinde 
‘CHP Manisa Halkevi’ yazar. 1950’de iktidar değişince CHP’ye duyulan nefret o kadar fazla 
ki -bu 15 Haziran 1826’da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra da oldu; bütün yeniçeri 
arşivi yakıldı- Demokrat Parti tarafından Halkevleri kapatılınca bu yayınlar Demokrat Partili 
ve Milli Kütüphanenin kurucusu Adnan Ötüken tarafından bütün CHP Halkevi neşriyatı 
kağıt hamuru olmak üzere gönderildi.

Bu sebeple Halkevi yayınları pul kadar nadirdir ve onun içinde çok pahalıdır. Bence 
Halkevlerinin kapatılması kültür hayatının en büyük handikaplarından birisidir. Çünkü 
öğretmenler sayfa başına yedi buçuk lira alıyor. Bunu bir yazısında -ben ısrar etmiştim 
hocam anlatın diye- Şevket Beysanoğlu anlatır. O yıllarda dört yüz elli lira almış Mehmet 
Önder Konya Matbuat Tarihi için; kendisinden duydum. Dört yüz elli lira ile ev eşyası düzmüş 
ve evlenmiş. Şimdi Fransızların bir sözü vardır ‘saf yağsız icraat olmaz’. Halkevlerini bırak 
yâhu sana çalışsınlar. Sonra Halkevleri kitaplarında Demokrat Parti düşmanlığı yok, din ve 
iman düşmanlığı yok ki… Mesela düşünün Manisa Halkevleri yayınlarından birisinin adı 
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Manisa’da Tekkeler ve Zaviyeler’dir. Siyasi kitapları da var o ayrı tabii… Halkevi yayınları çok 
enteresan kitaplardır. Yine mesela Manisa Halkevlerinden kitapları çıkan Çağatay Uluçay var 
ki günümüz üniversitelerinde Çağatay Uluçay’ın yayınları, zannediyorum bir beş, on kişiyi 
profesör yapabilir.

Bizim Trabzon’da bir söz var. “Tonya değil Dünya bu”… Yani her şey olabilir manasında… 
Belediyeler keşke bassalar dedik, sözü orda bıraktık. Yukarıda anlattıklarımızla da ilgisi var 
bu söylediklerimizi. Bilhassa Yalsızuçanlar’ın bazı yayınlarıyla…

Farklı adlarla eserleri tekrar basılanlar: Refik Koraltan, Rumeysa Aredba

Şimdi yayıncıların -bazen isteyerek, bazen istemeyerek- yaptığı numaralardan birisi için 
şu örneği verebiliriz: Şimdi Refik Koraltan’ın hatıraları daha önce derlendi ve basıldı. Fakat 
gazetelerde de bir miktar daha hatıra yazısı vardı. Bir yayınevi Refik Koraltan’ın hatıralarını 
aldı, Tek Parti, 27 Mayıs, Demokratlar adıyla bastı ve bunu Yeni Şafak’ta haber yaptırarak sanki 
ilk defa bastırılıyormuş gibi duyurdu. Ben telefon ettim; ‘Bu hatırat daha önce basıldı’ dedim. 
Telefon ettikten sonra bir de e-posta çektim. Görüştüğüm arkadaş ‘Galiba, evet daha önce 
basılmıştı’ falan dedi. ‘Ama bunu yazmadınız; orada okuyucuyu yanıltıyorsunuz.” dedim. 
Geçti gitti, şimdi o arkadaş da firardaymış. İşte yapılan hilelerden birisi de bu şekildedir.

Bakın şu hileye: Kitaplara yeni isim koyuyorlar. Bence bir kitabı istediğiniz kadar 
sadeleştirin; önce orijinal ismiyle yani dünyaya geldiği ismiyle basılmalıdır. Alt başlık her şey 
olabilir fakat kitap ismi sadeleştirilmez.

Şimdi bir önceki baskısıyla bir sonraki baskısı arasında bir iki sene fark olan bir 
hatırat metninden örnek vereyim: Sultan Vahdeddin’in San Remo Günleri (2009) adlı 
hatıratı hazırlayan Rümeysa Aredba’dır. Birkaç sene sonraki baskıda bu kitabın adı Sultan 
Vahdeddin’in Son Günleri (2012) olarak değiştirildi. Bir hatırat kitabı; hatırat metinlerinde 
doğrudan doğruya insanla karşılaşıyorsunuz; hatıra-sever kişi olarak aldım ve anında eve 
götürdüm. Bir baktım, okudum aynı kitap olduğunu görünce inanılmaz derecede şaşırdım 
ve öfkelendim. Arkadaşlara yine e-posta çektim; bu defa cevap gelmedi.

Şimdi bu kitabın tamamı altın olarak satılsa ne kazanacaksın. Hayatım boyunca iyi 
insanlar tanıdım; en orijinali de rahmetli Nurettin Topçu’ydu. Mehmet Doğan Bey ve 
İsmail Bey’de tanır. Şimdi delikanlıyken Hocanın meclisinde eserdik, gürlerdik rahmetli bizi 
dinlerdi, sonunda ‘Değer mi çocuklar?’ derdi; bütün havamız giderdi. Bu ‘değer mi’ suali 
beni çok günahtan kurtarmıştır ama hepsinden kurtaramadığı da açıktır; şimdiki hâlimde 
olduğu gibi. İşin enteresan tarafı şu yayıncılar niye birbirlerine çekidüzen vermiyorlar. Ben 
mesela meslektaşlarımdan rica ediyorum, yanlışlarım varsa yazın, ölmeden düzelteyim rûz-i 
mahşere o yanlışlarla gitmeyeyim; bari az bir yanlışla gideyim diyorum. 
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Derleme yoluyla Hacı Bektaş Veli Külliyatı

Efendim “derleme” meselesine geleceğiz. Derlemelere örnek olarak Hacı Bektaş Veli Külliyatı 
diye bir eserler külliyatı var ve çok önemli bir kitaptır. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli 
Araştırma Merkezi yayınıdır. Bu kitabın yarısını soyadı Güzel olan bir hocamız derlemiş. 
Kitabın yarısını daha önce hazırlayanlardan almış. Şimdi bakın felaket bu kadarla bitmiyor: 
Baki Yaşa Altınok birinci kitabı hazırlayan, mahkemeye verecekti Abdurrahman Bey’i. 
Abdurrahman Bey’in mesai arkadaşları, profesörler araya girmişler…

Bence bu daha büyük felakettir. Yani şunu söylemek istiyorum: Bir memlekette şöyle 
diyelim nüfusun % 70’i hırsız ama % 100’ü -hırsızlar da dâhil- hırsızlığın kötü bir şey 
olduğuna inanıyorlar. 1966 yazında Polis Enstitüsü 1. Sınıf talebesi olarak Eminönü’nde 
temmuz, ağustos ve eylül aylarında polis stajyerliği yapmıştım; 24 saatini bilirim oranın. 
Hayatı tanımak için bir hırsıza dedim ki -böyle ezile büzüle falan; ilk defa karşılaşıyorum ve 
liseyi yatılı okumuşum- “Nasıl çalıyorsunuz?” “Abi ben çalarım; yeter ki fırsatını bulayım.” dedi. 
Şimdi bizim ilim adamları ‘Ben çalarım, yeter ki fırsatını bulayım’ demiyorlar ama en azından 
fırsatını bulan hırsızlar kadar çalıyorlar. Daha kötüsü çalanların destekçisi çok. Bunlara karşı 
çıkan benim ise hiç destekçim olmadı. Başkanı olduğum Kurumu koruyacağım diye sekiz 
senedir mahkemelere gidip geliyorum.

Baki Bey de mahkemeye verecekti; profesör arkadaşlarıyla gittiler -isimlerini tahmin 
ediyorum ama Baki Bey söylemedi- Baki Bey’i davasından vazgeçirdiler. Ben de Baki Bey’e 
dedim ki ‘Hırsızlığa karşı çıkmayan insan sıfatıyla siz de en az onlar kadar suçlusunuz.’ Ki Baki 
Bey sevdiğim, saydığım ve dostluğum olan bir adam.

Haksızlığa karşı çıkmamak da haksızlık yapmak gibidir

O hâlde yine işin püf noktasına geliyoruz. Bu haksızlıklara karşı çıkmayanlar da haksızlığa 
ortak oluyorlar. Geçenlerde de bir hocama sordum; “Hocam hiç sizden alınanlara karşı 
çıktınız mı?” Fikrini çalıyorlar, metinlerini çalıyorlar, bibliyografyasını çalıyorlar. Mesela 
tavsiye ediyor profesör ‘Şu konuda iyi bir tez yazılabilir’ diyor; talebe de hazırlıyor ve fakat 
ön sözünde ‘Bu tez konusunu biz bulduk’ diye yazıyor. ‘Bu tez konusunu bize şu hocamız 
hatırlattı veya teklif etti’ diye hiçbir şey yazmıyor. Tez konusu belirlemeyi Boğaziçi’nde 
köşk bağışlamak zannediyorlar. Hâlbuki bu noktayı zikretmek bir nezaket değil bir metot 
meselesidir. Yazmıyorlar ve malı çalınanlar da karşı çıkmıyorlar. Bir arkadaşımın makalesini 
bir başka profesör çaldı, dedim ki ‘Bunu yaz: Üniversitesine yaz veya bu hususu anlatan yeni 
bir yazı yaz’,  yazmadı. Çağrı Erhan Hocanın makalesini bir hukuk tarihçisi aynen almıştı. 
Dava etmek isteyince hocası Ömer Kürkçüoğlu -bizim fakültede siyasi tarih hocalığından 
emekli, Urfalı Kürkçüoğulları ailesinden, Kemâl Edîb Kürkçüoğlu’nun yeğeni- demiş ki “Ya 
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Erhan, davayı açma, ismin dillenmesin.” Sonuç; makalenin tamamı iptal… İşin böyle bir acıklı 
tarafı var… 

Bunları anlatmakla şunu kast ediyorum: Hırsızların yardımcısı ve cesaretlendiricisi daha 
çok ve bu ve benzeri tavırlardır. Dolayısıyla bu bence hırsızlıktan daha büyük bir cinayettir. 
Derim ki “Memleketin % 70’i hırsız olabilir ama % 100’ü hırsızlığın kötü bir şey olduğuna 
inanıyor. Bu da bir şeydir. Asıl felaket şudur: Bir memleketin %10’u hırsız ama % 100’ü 
hırsızlığın bir suç, bir günah olduğuna inanmıyor… İşte felaket burada. Üniversitede de 
böyledir. Dostlarını ikaz etmiyorlar ve dahası bu hırsızlık mallarını odalarına yığıp talebeye 
bakkal dükkânı işletir gibi satıyorlar.

Şu soruyu soruyorum: Hangi talebe elinden para alan hocaya saygı duyar? Dün de 
bahsetmiştim ama misafirler var onlar için tekrar olmayacaktır ve önemli bir bilgidir: 
İnsanların ömürlerinin son yıllarında inançlarının ve kalemlerinin freni patlıyor, boşalıyor. 
Mesela seksen yaşında Asaf Tugay İbret kitabını yazmış biliyorsunuz jurnaller. Onun hatıralar 
kısmında inanılmaz işler var. İsim vermiyor ama yakın tarihi biraz bilen biri, bütün isimleri 
çözebiliyor. Hatta ben oradaki isimlere dair bir tebliğ de sunmuştum. Mesela Vehip Paşa’nın 
komutanlığında askerin birisi Birinci Dünya Savaşı’nda içtimaya geç kalmış. Vehip Paşa 
oradaki genç subaya demiş ki “Götür bunu, çalının arkasında vur!” Bu genç subay Asaf 
Tugay; “Aman efendim, ben katil değilim vuramam.” demiş. Yanındakine söylemiş “Sen götür, 
sen vur!” demiş. Adam götürmüş çalı arkasında öldürmüş. Şark cephesindeki firarların bir 
sebebi de Vehip Paşa’nın bu kaçıklığıdır. Asaf Tugay diyor ki arkadaşa kızdım; ‘Sen ne yaptın, 
elin çocuğunu öldürdün?’ Genç subaydan cevap: “Kardeşim ne yapayım, Erkân-ı Harp 
imtihanlarına hazırlanacağım; istikbalim Paşa’nın elinde.” Sonra Vehip Paşa Sümerbank idare 
meclisi reisi oldu diyor. Kurmay subaylar listesine baktım Baki Vandemir ismi çıktı karşıma. 
Recep Peker için neler neler anlatıyor….

Lafı yine merkeze getirelim: Son senelerde iki hatırat yazdı Şerafettin Turan. 1925-2015 
tam doksan yaşında rahmetli oldu. Birisi şu; dedim ya yaşlılıkta frenler boşalıyor: Türk Tarih 
Kurumunda bir profesör -hem de zengin bir profesör olduğu için Haymana’nın yarası için 
onundur derler; 1970’li yıllarda fakültedeki tek Mercedes onundu- ders kitabı bastırıyor. 
1967 olsa gerek; biz o zaman talebeydik ve iki buçuk liraya talebe lokantalarında karnımızı 
doyuruyorduk, ders kitabını yirmi beş liraya talebelere satıyor. Bunu Hamza Eroğlu da 
yapıyor ve böyle yapan daha birçok hoca var. İmtihana girenlere öncelikle şunu söylüyorlar: 
‘Çıkarın bakalım kitaplarınızı!’ Kitabını satın almamışları imtihana sokmuyorlar. Bu hocamız 
da Selçuklu tarihine dair kitap bastırıyor birinci baskısı 25 liraya satıyor.

İlim hayatımızın kurumlaşamaması

Bizim ilim hayatımızdaki birinci eksiklik; teşkilatsızlıklardan veya savrukluklardan dolayı 
üniversitemizin bir türlü kurumlaşamamasıdır. Biz müesseseleşemedik; onca imkâna 
rağmen kurum kültürü yaratamadık. İsterse özel şirket olsun, fark etmiyor. Mesela düşünün 
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biz 1683’te ikinci kere Viyana’ya yürürken Hollanda’da Brill Kitabevi kuruluyor. Brill Kitabevi 
1970’li yıllarda rivayete göre Türkiye’nin ihracatı kadar kitap ihracatı yapıyor denilirdi. 
Nitekim İslam Ansiklopedisi’ni ilk yayınlayan yayınevi Brill’dir malûmunuz. Bizim özel 
yayınevlerimiz değil, devlet yayınevleri de kurumlaşamamıştır maalesef. Dolayısıyla bu 
umumî kurumlaşamama vâkıasından dolayı, fakültelerimiz de kurumlaşamamıştır.

Kurumlaşamamaktan ileri gelen yolsuzluklar da var. Mümtaz Sosyal’ın Anayasa kitabının 
Fakülteye getirildiğinde on bir lira fiyatı vardı; biz sekiz yüz yetmiş beş kuruşa satın almıştık. 
Hocalarımızdan birisi özel yayın olarak Ekonominin Temelleri diye bir kitap bastırdı. Mümtaz 
Hocanın kitabından biraz daha hacimli ama üzerinde otuz beş lira fiyat vardı: Sene 1965 
Baharıydı. İmtihanlara hazırlanacağız, hoca yetişiyor, yetişti derken yetiştirdi. Fakat arsa 
yatırımı gibi bir şey çıktı karşımıza. Mümtaz Hocanın kitabı ise sekiz yüz yetmiş beş kuruş… 
Hoca ilk derse girdi; biz kitapları gördük ve tabii nutkumuz tutuldu. Burslar iki yüz elli lira, 
belki yeni üç yüz elliye çıkmış olabilir. İçimizde medeni cesarete sahip Galatasaraylılar, Robert 
Kolejliler falan vardı. Zengin çocuklarıydılar; bizim gibi ezik Anadolu çocukları olmadıkları 
için hocaya bir yuh çektiler. Ben şaşkınlıktan küçük dilimi yuttum, dondum kaldım. Fakat 
sonradan bir üniversite hocası olarak hayatıma devam edince talebelerin aslında bu nazik 
olmayan hareketlerinin ne kadar haklı olduğuna inandım. Meğerse bizim hocamızın iki 
zevki varmış, onun için de paraya ihtiyacı varmış. Biri o sıralarda Ankara’da çok az bulunan 
İsveç arabalarına biniyormuş hocamız. İkincisi hocamız tablo meraklısıymış; her gittiğimiz 
resim sergisinde görürdük; işte “Prof. Dr. Şu, şu kişi tarafından satın alınmıştır” diye etiketler 
asılırdı. Meğer böyle bir zevki varmış…

“Ojiyas’ın ahırları”

Cemil Meriç bir kitabında bizim kültür hayatımız için çok affedersiniz “Ojiyas’ın ahırı” diye 
bahseder. Ojiyas Yunanlı eski bir kumandanmış. Ona demişler ki ‘Ahırlarını temizle!’ Adam 
meğer ahırlarını senelerdir temizletmemiş. Sonunda çare olarak bilmem hangi ırmağı 
ahırlara bağlamış, içlerinden ırmak geçirerek affedersiniz ahırları temizlemiş. İşte bizim 
kültür hayatımızın kirliliğini temizlemek de ancak Ojiyas’ın usulüyle mümkün galiba… Bu 
anlayışla çok zor… Ben 1958’den beri kitap satın alan, biraz da hayata kitapla bağlanmış 
biriyim. Bunu iradeli olarak seçmedim yani kitabı düşünmeden seçmişim ama başka bir 
şeye de ihtiyaç hissetmedim. Bunları şahsî kanaatim olarak söylüyorum.

Neden diyeceksiniz; gayet basit… Bizim eskilerin bir formülü var iş yapmak için… 
Eskiler şöyle derler: İş yapmak için önce bir “teşkilat” gerekir. Daha sonra tabiatıyla “tahsisat” 
gerekir. Ondan sonra “icraat” gelir. Makine çalışmaya başlar sonra “semerat” gelir. Ama 
her şeyden önce en alt basamağı boş bırakmıştım; “fikriyat” yani işin felsefesi esastır. Biz 
kültür hayatımızın hemen hemen hiçbir alanında bir felsefe oluşturamadık. Millî Eğitimde 
1950’den sonra sağ hükümetlerin hiç kültür politikası olmamıştır. Eski bazı bakanlar geldiler 
destek verdiler falan ama Batı’daki gibi kurumlaşmış bir faaliyet olmadı. 
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Üniversitelerden bir tanesine Kayseri’ye bizim Mülkiyeli bir abimiz iki devre rektör 
olmuştu: Erzurum’dan gelen Mehmet Şahin. Mülkiye’den Hasan Celal Beylerin devresidir. 
Ona dedim ki  “Neden YÖK’e teklif etmiyorsunuz; YÖK bir yayın merkezi kursun ve bütün 
üniversitelerin kitaplarını bassın? Hatta edebiyat için edebî eserler falan da basılabilir. 
Yazarlarını da desteklesin ve olabildiğince bol para versin. Çünkü bütün üniversite talebeleri 
böylelikle kitabı daha ucuza alabilirler. Hoca kendi imkânlarıyla bir kitabı bastırırsa tabiatıyla 
çok telif tutacak. Bir de her üniversitede -o zamanlar tabii bu kadar üniversite yoktu- kitap 
satış merkezleri açsınlar.”

“Çok önemli bir fikir” dedi ama arkası gelmedi. Çünkü YÖK böyle bir fikre hazır değildi.

Sonuç: Karamsar görüşlerin iyimser sahibiyim

Ben aslında çok bedbin ve bedbahtım ama yine de istikbalde belki düzelir diye karamsar 
görüşlerin iyimser sahibi olmak için çalışıyorum.  Bu vesileyle hepinizi sabrınızdan dolayı 
hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bu alkışları da sevdiğim; eserlerinden intihalleri 
yazdığım, biyografilerini teferruatıyla ortaya koymaya çalıştığım yazarlar adına kabul 
ediyorum. 

Fatih Gökdağ: Dünden beri konuştuğumuz 5846 sayılı Telif Hakları Kanunu temeli 1951 
tarihli bu kanunun  tarihine baktığımız zaman çok değişiklikler var. 2017’de de değişiklik 
yapılması düşünülüyor. Bu değişikliklerin neden yapıldığına şöyle bir genel baktığım zaman 
şunu gördüm: değişikliklerin sebeplerinde bir baskı unsuru var bir de teknolojik şartlar. 
Baskıyı yapanlar kim sinemacılar ve müzikle uğraşanlar. Bunların gücü kamuoyu ve siyasetle 
olan ilişkileri bu kanunun sürekli değişmesine sebep oluyor. Yayın dünyasının bu işle ilgili 
hiçbir talebi görünmüyor. 35.  Madde ile ilgili hocam biliyor iktibasla ilgili sınırlamaları 
gösteren maddedir. Burada hiçbir değişiklik yok. Bu durumu bilirkişilik yaparken gördüğüm 
durumlar.  İktibasla  intihali ayırırken bilirkişiler çok zorlanıyorlar. Yani iktibas hangi 
çerçevede değerlendirilecek. çünkü artık iktibasın şartları da değişti. Bu alıntı sayfalarının 
görüneceği sayfalar belli olacak birde alıntı tırnak içinde biraz daha içeri alarak yani alıntıyı 
artık alenen görmek zorundasınız. Şimdi benim tavsiyem şu mademki bu işler başladı bu 
çalıştay devam ediyor bunun devamı da inşallah olabilir. Bu görevi devlet artık yeni kanunda 
meslek birliklerine veriyor, meslek birliklerinin zaten kuruluşunda uzmanlık alanları var 
özellikle yayıncılar değil ama yazarlar  bir araya gelse, (bizimde bu konuda  teşebbüsümüz 
var.)  doğrudan meslek birliği haline getirilebilse burada kurulacak uzmanlık alanlarına 
profesyonel uzman kişiler istihdam edilerek mesaisi karşılanmak şartıyla akademisyen, 
yayıncılardan ve yazarlardan bir komisyon oluşturulabilir. Bu komisyon belli bir alanda çalışır 
ve çalışmalarını hem süreli yayında neşredebilir. Böylece olayları hem açıklığa kavuşturur. 
hem de şikâyet konusunda meslek birliği aracı olur. Çünkü yarın meslek birliğine üye olanlar 
aynı zamanda dava açma yetkisini de verecekler.  Bu çalıştaylar da bunun bir ön hazırlığıdır. 
Buradan çıkacak neticeler oraya ışık tutabilecektir.  
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Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı

DEKMEB Başkanı Murat Köse
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TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan

İstanbul Milletvekili ve Yayıncı İsmet Uçma
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Çalıştay açılışından - Topkapı Sarayı

Çalıştay açılışının yapıldığı Topkapı Sarayı Girişi önünde
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III. Ahmed Meydan Çeşmesi ve Sebili önünde

Açılış Sonu Toplu Fotoğraf - Topkapı Sarayı
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Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Büyükaşıkçı’yı ziyaret

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Büyükaşıkçı’yı ziyaret
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Prof. Dr. Hayri Bozgeyik

Prof. Dr. Ali Birinci

Çalıştay otutumlarının yapıldığı salondan bir görüntü


