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Önsöz

Korsan yayıncılık emek hırsızlığıdır

Yayıncılık sektöründe “Korsan Yayıncılık” çözülmesi gereken çok önemli bir sorun olarak 
karşımızda duruyor.

Esere emek veren yazar, bilim adamı, akademisyen, yayıncı ve sanatçıların yaşadığı 
mağduriyet,  devletin vergi kaybı sorunları halâ çözüme kavuşmadı.

Günümüzde değişen teknolojik gelişmeler nedeniyle fotokopi ve dijital ortamda 
kopyalamayla, korsan yayıncılık mahiyet değiştirerek farklı bir boyut kazandı. 

İntihal, korsan yayın ve yayın hakları konusunda güçlü bir literatür ve farkındalık 
oluşturulmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere farklı kurumların bu konuda gayret ve çabaları 
var. 

Türkiye Yazarlar Birliği olarak, edebiyat, şiir ve farklı sanat dallarında eserler veren üyelerimizin 
hakkını korumak gibi önemli bir görevimiz var.

Önce problemin ne olduğunun ortaya konulup tanımlanması ve sonrasında çözüm 
üretilmesi konusunda, Türkiye Yazarlar Birliği ve Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif 
Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği, “Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayları” düzenleme 
konusunda önemli bir iş birliği içine girdik.

Yazar ve yayımcı meslek birlikleri temsilcileri, yayınevleri, yazarlar, ilgili   bakanlık yetkilileri, 
akademisyenler ve uzmanların katıldığı çalıştayların 1 incisi 03.06.2016 tarihinde Ankara’da, 
2 incisi ise 19.05.2017 de İstanbul’da gerçekleştirmiştik.

3 ncü çalıştayımızı da “Yerel gazetelerin geleceği/ yeni yönelimler, fırsatlar, tehditler; korsan 
yayıncılığın mahalli basın ölçeğinde yansımaları ve mahalli yayında telif hakları ve korsanla 
mücadele” konu başlığı ile 09.03. 2018 tarihinde Şanlıurfa’da yaptık.

İki gün süren programda meselenin birinci dereceden muhatapları, akademisyenler, 
hukukçular ve bilim adamları çözüm önerilerine ilişkin önemli tespitlerde bulundular, 
bildiriler sundular.
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Korsan yayıncılık nasıl önlenecek? Özellikle mahalli basında yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri, eser sahiplerinin, yayıncıların,  sivil toplum kuruluşlarının alması gereken tedbirler 
ve vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmeleri için yapılması gerekenleri enine boyuna 
konuştuk. 

İçeresinde çalıştay sonuç bildirgesinin de bulunduğu elinizde tuttuğunuz bu kitap, korsan 
yayınla mücadele eden, etmek isteyen tüm kurum ve kuruluşlara ışık tutacak bilgileri ihtiva 
ediyor. 

Çalıştayın gerçekleşmesine vesile ve destek olan Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif 
Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği Genel Başkanı Murat KÖSE’ ye, TYB Şanlıurfa Şube 

Başkanı Mehmet SARMIŞ’ a ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı
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Sunuş

DEKMEB Ders ve Kültür Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği, 5846 sayılı fikir 
ve Sanat Eserleri kanunu gereğince eser ve hak sahipleri haklarının takibini yapmak üzere 
22 Temmuz 2013 tarihinde Kültür Turizm Bakanlığının izni le kurulmuş bir Meslek Birliğidir. 

DEKMEB olarak Türkiye Yazarlar Birliği ile işbirliği içerisinde ‘’Yerel Basılı Yayıncılıkla Korsan 
Yayınla Mücadele ve Telif Hakları Çalıştayı’’ nın üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu 
yaşamaktayız. Korsan Yayınla Mücadele Çalıştıyamızın 1. sini başkent Ankara’da,  2. sini 
tarihi içinde barındıran Topkapı Sarayında ve 3. olarak kutsal mekan Peygamberler Şehri 
Şanlıurfa’da icra ediyoruz. 

 Toprağın rengi, uçsuz bucaksız manzaraları, efsaneleri, hikayeleri gelenek ve görenek ile bir 
huzur şehri. Antik dünyada Mezopotamya olarak bilinen peygamberlerimizin ilahi ayetlerine 
mahsur olmuş bu mekan da insani ve İslami hassasiyetlerimize de içeren korsan yayınla 
mücadeleyi, telif haklarını ve intihali konuştuk. Mekanlar, toplumun ve medeniyetlerin 
aynasıdır. Medeniyetler mekanla doğar. Fikri hak, hürriyet, özgür irade medeniyetlerin 
yeşermesinde bir damardır. Bu vesile ile Meslek Birliğimiz öncelikle fikri mülkiyet hukukun 
güçlendirilmesi, yayıncılarımızın yasalar nezdinde mali haklarının savunulması, fikri hak 
takibinin yapılması bakımından faaliyetleri yerine getirmektedir.

143 üye ile faaliyet gösteren birliğimiz Korsanla Mücadele, Lisanslama, Dijital Yayıncılık, 
Üyelerinin Yayıncılık konusunda Bilgilendirme ve Üyelerinin Haklarını Takip ve İdarisini 
Sağlama amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Korsan yayınla mücadele konusunda çeşitli 
yarışmalar düzenliyor, telif bilincinin gelişmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik aktif rol 
oynuyoruz.

Küresele dünyada teknolojinin gelişmesi, korsan türlerinin dijital ortamlarda daha kolay 
bir şekilde piyasaya sunulmasına katkı sağlıyor. Tüm bunlarla mücadele için etkin denetim 
mekanizma olan Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu, yaptırım mekanizması olarak kullanmaya 
çaba gösteriyoruz.

Korsan yayın yaratıcılığı köreltip, eserlerin üretimini engelleyici bir emek hırsızlığıdır. DEKMEB 
olarak bu gidişata her zaman dur diyeceğiz. İntihal ve çeviri korsanlığı yapan, depolayan 
satanlar ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin kayıt dışı ekonomisini azaltma açısından 
da vatani bir görev olarak addediyoruz. ‘’Korsan Kitaba Hayır’’ sloganı tüm kamuoyununa 
duyurulması sağlanmaktadır. Yapacağımız sosyal ve kültürel aktiviteler, aynı zamanda yasal 
cebri yolları kullanarak korsan kitapları basan çevreleri suç işlemeye yönelik dirençlerini 
kırmak, caydırıcılık meydana getirtmektir.



Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli çalışmamız ile korsanlığın 
önüne geçilmesini sağlamak amacıyla halka açık konferanslar, seminerler,  bilgilendirme 
afişleri yürütüyor ve mücadelenin daha etkin olması tüm yayın için böyle büyük çaplı 
çalıştaylar organize etmekteyiz.

Bu minvalde Türkiye Yazarlar Birliği ile planladığımız ve uyguladığımız’’ Korsan Kitapla 
Mücadele Çalıştayı’’nda Meslek Birlikleri temsilcileri, Yazarlar Birliği yöneticileri 
akademisyenler, yayınevleri ve yazarlar bir araya gelerek önemli bir çalışma gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. 

Çalıştay da çok önemli fikirler ortaya koyulup bizlerle paylaşan katılımcılarımıza ve 
harılanmasında emek veren tüm arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Çalıştay da beraber çalışmaktan kıvanç duyduğum özellikle Türkiye Yazarlar Birliği 
Başkanı Sayın Musa Kazım Arıcan’a ve Mütevelli Heyeti Başkanı D. Mehmet Doğan’a 
samimiyetlerinden ve içtenliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Murat Köse
DEKMEB Yönetim Kurulu Başkanı



11

“Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı-III” 
Şanlıurfa’da yapıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama 
Meslek Birliği (DEKMEB)’nin işbirliğiyle düzenlenen “Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı 3” 
Şanlıurfa’da başladı.

Çalıştayda “Yerel gazetelerin geleceği/ yeni yönelimler, fırsatlar, tehditler; korsan yayıncılığın 
mahalli basın ölçeğinde yansımaları ve mahalli yayında telif hakları ve korsanla mücadele” 
konuşuluyor.

9 Mart’ta 2018 başlayan ve iki gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan DEKMEB Başkanı 
Murat Köse, “Bugün burada peygamberler şehri Urfa’da, Türkiye Yazarlar Birliği ile 3. 
gerçekleştirdiğimiz korsan yayın ile mücadele çalıştığı için bir aradayız. DEKMEB, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün izniyle 2013 yılında 
kurulmuş bir yayıncı meslek birliğidir.  Meslek birliğimizin Türkiye ölçeğinde 145 tane üyesi 
bulunmaktadır meslek birliğimiz Kültür Bakanlığı’na bağlı faaliyet göstermesi açısından yarı 
resmi bir birliktir. Bizler korsan kitap yayınlayan ve satanlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz.  Bu 
çerçevede fotokopi yoluyla oluşan hak kaybını engellemeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Çalıştayın açılışında konuşan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise şunları 
söyledi: “Birlikte başladığımız ve sürdürdüğümüz korsan yayınla mücadele çalıştayları 
dizimizin üçüncüsü peygamberler şehri Halilurrahman mekanı olan Şanlıurfa’da 
gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diyerek Türkiye Yazarlar Birliği kuruluş 
tarihi ve amacını anlattı.

Arıcan, şöyle konuştu: “Kültür Bakanlığı bu konuda ciddi adımlar atıyor fakat, bunu 
sadece hukuk ile yapmak mümkün değil. Bu hakkın ihlal edilmemesi için bir kamuoyu 
oluşturmamamız gerekiyor. Bazı eserlerin maalesef çoğaltıldığını görüyoruz. Basında 
da bu geçerli. Bir gazetecinin çektiği fotoğraf, yaptığı röportajlar daha atıf yapılmaksızın 
kullanılırken şimdi artık kaynak belirtilerek kullanılıyor. Amacımız bir ortak fikir oluşturarak 
bu sorunu beraberce konuşup ilgili kurum ve kuruluşlarla bir çözüm bulmaktır. Bazı 
düzenlemeler olmakla beraber, bu konuda ciddi bir yasal boşluk olduğunu görüyoruz. 
Korsan yayına yönelilmemesi noktasında bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. ” dedi.

Korsan kelimesinin kökeni, Avrupa’da, Osmanlı döneminde ve günümüzde kullanış şekli ve 
taşıdığı anlamlar konusunda açıklayıcı bilgiler veren TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’da 
yaptığı konuşmada:
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“Ben yazarlığa başladığım dönemde Türkiye nüfusu o zamandan bu güne zannediyorum iki 
katına çıktı. Mesela benim birinci kitabım 5000 adet basılmıştı. Çünkü beş binin altında bir kitap 
basmak verimli değildi. Yani piyasaya kitap çıkacak maliyetini kurtaracak kâr etmese bile en 
azından zarar etmemesi lazımdı. Bu ancak o kadar baskıyla sağlanabiliyor. Ama şimdi bilhassa 
kültür kitapları 1500 adet, hatta daha az basılanlar olduğunu da duydum. Bu süreç içinde biraz 
da teknoloji buna uygun hale geldiği için şartlar böyle el veriyor.” dedi.

“İlk yazmaya başladığım dönemde pek korsan yayın yoktu.” diye konuşan Doğan, “ Ama son 
yıllarda korsan ile ilgili ihlaller yaşıyoruz. İşte fotokopi meselesi. Bunu tabii resmi kurumlar adeta 
bilerek isteyerek yaygınlaştırıyor gibi.  Her üniversitede fotokopi merkezleri var. Gidiyorsunuz bir 
kitap lazım diyorsunuz hemen çoğaltıp veriyorlar” diye konuştu.

Daha sonra açılış konuşması yapmak üzere kürsüye çıkan Harran Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, korsanın önüne geçmek için yasal düzenlemeler gerektiğini 
belirterek, “Üniversitelerdeki fotokopi olayında telif hakkı konulabilir. Bunun için yöntem çok 
basit. Fotokopi başına diyelim ki bir lira, elli kuruş telif ücreti alınır. Bu sistem haline getirilirse 
yazar da hak kaybına uğramaz. Kitap alacak parası olmayan öğrenciler de mağdur edilmiş 
olmaz.  Avrupa’da bunun çözümünü bulmuşlar. Detaylı bir şekilde yazılmış kitaplar var. Bir de 
öğrencinin ihtiyacına göre ikinci kalite ve ucuz kitaplar var.” diye konuştu.

Çalıştayın açılışında son olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi söz alarak 
şunları söyledi; “Ben hukuk açısından olaya yaklaştım. Evet bu bir boşluk olmayabilir 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yürürlükte ama adliye ne kadar bu işle meşgul, emniyetin ne kadarı 
bu işle meşgul? Korsan yayıncılık nasıl önlenir noktasında ne tedbirler alınıyor? Bunun üzerinde 
yoğunlaşmamız lazım. İlgili kurumların bu konuda adımlar atması lazım. Bunu net olarak ifade 
etmek lazım bu bir insan hakkı.”

Çalıştaya, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan, DEKMEB Başkanı Murat Köse, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, TYB Genel Başkan Yardımcısı 
Ferhat Koç,  Mali Genel Sekreter Fatih Gökdağ, Genel Sekreter M. Enes Kala, TYB Vakfı 
2.Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz ile yerel gazeteciler, yayınevleri, bilim adamları, hukukçular ve 
akademisyenler katıldı.
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III. Korsan Yayınla Mücadele 
Çalıştayı Tamamlandı 

Türkiye Yazarlar Birliği ile DEKMEB’in müştereken düzenlediği Türkiye’de telif hakları, 
intihal ve korsan yayınla mücadele çalıştayında ele alınan konular ve bu konular 
etrafında ortaya çıkan görüş ve teklifler bir sonuç bildirgesiyle ilgili makamlara ve kamu 
oyuna açıklandı.

 

Sonuç Bildirgesi

•	 Yazarın fikir emeği ile yayınevinin bir yayının oluşumunda katlandığı sıkıntıların 
sonucunda, elde edilmiş olan hakkın her türlü mecrada korunmasına dönük tedbirler 
alınmalı ve farkındalık oluşturulmalıdır.

•	 Fikir işçiliğinin haysiyetini korumak önce aydınların sonra tüm halkın vazifesi olmalıdır.

•	 Yerel yönetimler özellikle yerel yayıncılığın önündeki engelleri kaldırmalı ve sorunları 
çözüm odaklı olarak yaklaşabilmelidirler.

•	 Basım ve yayının önünde ki sorunların kalıcı olarak çözülmesi yolunun bu alanda emek 
harcayan her kurum ve kuruluşun, okuma oranını artırma seferberliği ilan etmeleri 
gerekmektedir.

•	 Müellifleri ve yayınevlerini koruyan kurumların telif ve korsan yayın kadar piyasada var 
olan eserlerin niteliklerinden de kendilerini sorumlu tutması, iyi okur yetiştirmek ve 
ona sahip olmak adına önemlidir.

•	 Yerel olsun milli olsun kitap okumama ya da okuyamama önünde engel olarak görülen 
kitap fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesi düşünülmelidir. Bu konuda özellikle 
devletin eserlere yansıttığı vergilerin yeniden gözden geçirilmesi oldukça önemlidir. 

•	 Mahalli veya ülke ölçeğinde basım yayın faaliyetiyle uğraşan her birimin müellif 
ve yayınevleri haklarını koruyucu meselelerde ortak zeminde bir araya gelmeleri 
gerekmektedir.

•	 Devlet basım yayın faaliyetlerine sadece ticaret gözüyle bakmamalı, kendi payına 
düşen kolaylığı hem müellif, hem yayınevi, hem de okur lehine göstermelidir.

•	 Mahalli ve ülke ölçeğinde dergi yayıncılığında kalitenin artması ve sürdürülebilir olması 
için, sürekli yayın çıkarmayı üstlenen kurumun açık ve net bir telif politikasına sahip 
olması ve yazarın hakkını koruması esas olarak belirlenmelidir.
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•	 Telifte yönetmelik sorunu yazar ve yayın evlerinin önüne çıkmaktadır, bu sorunun 
paydaşları ortak bir fikirle meseleyi çözmelidir.

•	 Anadolu’da kitap yayıncılığı nispeten nitelik sorunuyla karşılaşmakta, bu sorunlarla 
yüzleşen oldukça kaliteli yayınlar ise usulüne uygun yayımlanmakta ve bu durum 
müellif adına hak kaybına sebebiyet vermektedir.

•	 Kültür Bakanlığının yayıncılık konusunda yaptıkları ve yapması gerekenleri net ve şeffaf 
şekilde ortaya konması gerekmektedir.

•	 Yerel yayıncılıkta özellikle karşılaşılan kalite, şeffaflık, standart sorunları masaya 
yatırılmalıdır, yerel basında özellikle karşılaşılan etik sorunlar meselesi de geliştirilecek 
olan farkındalıkla çözülmelidir.

•	 İntihal önemli bir sorun olmaya devam etmektedir, bu noktada milli bir dijital ortam 
oluşturularak eserlerin bu ortama yüklenmesi ve eserlerin bu ortamda taranarak intihal 
raporunun çıktısı alınması sureti ile intihal barajını aşmayan eserlerin basımından 
vazgeçilmesi yoluna gidilmelidir.

•	 Taşra da yayın yapabilmek için teknik ve bilgi eksikliği gibi meselelerle sık 
karşılaşılmaktadır. Bu konuda taşrada yayın faaliyeti yapan taraflara ilişkin uzmanlarınca 
eğitim seminerleri düzenlenmelidir.

•	 Taşrada yayıncılığı korumak için merkezde yer alan kamu sivil kurum ve kuruluşların, 
kendi üzerine düşen hususları itina ile yerine getirmeleri gerekmektedir.

•	 Yayıncılığın meşakkatli ve sabır isteyen bir faaliyet olduğunu unutmamanın yanında, 
işini doğru yapanlar ile yapmayanların ayırt edilebileceği mekanizmaların kurulmasına 
acilen ihtiyaç vardır.

•	  Yerel yönetimlerin kar marjı yüksek şirketlerin gelirlerinden alınan vergilerin bir kısmının, 
kültür ve sanat faaliyetlerine ayrılması noktasında gereken adımlar artırılmalıdır. Oteller 
kendilerine ve bulundukları yöreye has kütüphanelere sahip olması konusunda teşvik 
edilmelidir.

•	 Yayıncılık faaliyetlerinde kaliteyi artırmak ve standart oluşturmak adına ruhsat sistemine 
geçilebilmelidir.

•	 Her bölgede basın yayın konusunda belediyelerin, üniversitelerin, yayınevlerinin ve 
yazarların ortak zeminde buluşabilmeleri sağlanmalıdır.

•	  Bandrol bilinci oluşturulmalıdır.

•	 Basın yayında tekelleşmenin karşısına geçilmeli ve kitap fiyatları makul olmalı ve 
insanları korsan yayına yönlendirmemelidir.

•	 Milli Kütüphane merkezi bir konuma getirilmeli ve tüm eserleri yayınevi ve yazara telif 
kazandıracak şekilde çevrimiçi alana alarak fotokopi imkânı sunabilmelidir.
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•	 Yayınevinin de yazarın hakkını suiistimal edici mecralara yönelmesinin önüne 
geçilmelidir.

•	 İl Kültür Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği yaparak orta, lise ve 
üniversitelerde basım yayın konusunda yazar ve yayınevlerinin hakları konusunda 
çalışmalar yapmalı, kitapçıklar üretmeli, dağıtmalı ve ilgi çekici animasyonlar 
hazırlamalıdır.

•	 İlk, orta, liselerde kitap okuma-yazma seferberliği ilan edilmeli, yazar-öğrenci 
buluşmaları tertiplenerek öğrenciler okumaya ve yazmaya teşvik edilmelidir.

•	 Devlet kurumlarının açtığı proje ilanlarında telif hakları ve korsanla mücadele konusu 
yerel yayıncılık sorunları gibi başlıklar da yer almalıdır.





1. OTURUM
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Mehmet Sarmış: 

Sayın rektörüm, Sayın Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanım, 
Genel Başkanım, DEKMEB Başkanımız, değerli katılımcılar ve 
basın temsilcileri. Türkiye Yazarlar Birliği ve DEKMEB Telif Hakları 
ve Lisanslama Meslek Birliği’nin birlikte düzenlediği, Yerel Basılı 
Yayıncılıkta Korsan Yayınla Mücadele ve Telif Hakları Çalıştayına 
hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Çalıştayımızın ilimize, ülkemize, basın yayın camiasına hayırlı 

olmasını diliyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere DEKMEB Başkanımız Murat Köse 
Bey’i mikrofona davet ediyorum.

Murat Köse: 

Sayın rektörüm, Türkiye Yazarlar Birliğinin kurucu genel başkanı, 
Türkiye Yazarlar Birliğinin başkanı, yönetim kurulu üyeleri, 
çalıştayımıza katılımlarıyla onur veren çok değerli katılımcılar, 
değerli misafirler ve kıymetli basın mensupları. Korsan Yayınla 
Mücadele Çalıştayına hoş geldiniz. 

 Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Bugün burada peygamberler şehri Urfa’da Türkiye Yazarlar Birliği ile üçüncüsünü 
gerçekleştirdiğimiz Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı için bir aradayız. Bu çalıştay da sizlerle 
birlikte olmaktan dolayı mutluluklarımı ifade etmek istiyorum. DEKMEB Ders ve Kültür 
Kitapları Yayıncıları Meslek Birliği, Telif Hakları ve Lisanları alanında faaliyet gösteren, Kültür 
ve Turizm Bakanlığına bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün izni ile 2013 yılında kurulmuş 
bir yayıncı meslek birliğidir. 

Meslek birliğimizin Türkiye ölçeğinde 145 tane üyesi bulunmaktadır. Meslek birliğimiz 
aslında Kültür Bakanlığına bağlı faaliyet göstermesi açısından yarı resmi bir meslek birliğidir. 
Meslek birliğimiz aynı zamanda kitaplara bandrol veren Yayıncılar Federasyonu YAYFED’ e 
üyedir. Ben de DEKMEB’ in temsilcisi sıfatı ile YAYFED de yönetim kurulu üyesi olarak görev 
yapıyorum. 

DEKMEB’ de telif bilincinin gelişmesi ve farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar 
yapıyoruz. Korsan kitap ve yayın; yaratıcılığı köreltip, yeni eserlerin üretimini engelleyici 
ve kayıt dışı ekonomi oluşturmaktadır. Bu çerçevede fotokopi yolu ile oluşan hak kaybı ve 
yasadışı faaliyetler göz ardı edilememelidir. Bununla ilgili izninizle kısa bir değerlendirme 
yapmak istiyorum. 

Bir yazar belki de ömür boyu sahip olduğu bir birikimle göz nuru ve fikir işçiliği yaparak, emek 
vererek bir eser, bir kitap yazmaktadır. Bir kitabın oluşumu yıllar alabilmekte olağanüstü 
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performansla ancak üretilmektedir. Yazar eserini yayıncıya teslim ederken zaten bir hazine 
değerinde ürettiği eseri bir sözleşme ile yayınevine emanet etmektedir. 

  Yayıncı da yayıncılık alanındaki tecrübe ve birikimiyle bir sermayeye sahip müteşebbis olarak, 
yayıncı kadrosu ve donanımıyla yazardan bir anlamda kitap olması anlamında ham olarak 
alınan eseri yayına hazırlamakta, bir matbaa ile anlaşarak baskısını yaptırmakta ve daha sonra 
dağıtımcı marifetiyle kitapçılara oradan da okuyuculara ulaşmasını sağlamaktadır. Kitabın 
yayıncıya teslim edilmesinden sonra yayına hazırlanması, kapağının yapılması, baskısı, 
dağıtımı satışı en az altı aylık bir süreyi kapsamaktadır. Satış sonrası ücretin geri gelmesi yine 
5-6 aylık bir süre yani toplamda bir yıllık bir süreden bahsediyoruz. Yazardan kitapçıya kadar 
böyle bir mekanizma ile çok büyük bir emekle sermaye harcayarak alış oluşturulan kitaba 
bir fotokopi makinası ile sadece fotokopi ücreti karşılığında sahip olunabilmektedir. Üstelik 
buradan ne yazara, ne de yayıncıya herhangi bir gelir ulaşmamaktadır. Böyle bir mekanizma 
ile birinin cebinden parasını çalmak arasında ne fark vardır? 

İkisi de hırsızlıktır. Fotokopi bir emek hırsızlığıdır. Bu çerçevede yeni fikir ve sanat eserleri 
kanunu FESEK fotokopi yoluyla ulaşan bu hak kaybının telafi edilmesi anlamında bir takım 
önlemler ve bu faaliyetleri yapanlara yönelik cezai müeyyideler içermektedir. Fotokopiden 
bahsettim, bir de kitabın basılması, korsan olarak satılması ve piyasaya sürülmesi anlamında 
yine bu da bir emek hırsızlığıdır. Korsan kitap konusunda yine FESEK’ de hem yüksek para 
cezaları, hem de hapis cezaları öngörülmektedir. Yine FESEK önümüzdeki günlerde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne sevk ediliyor ve inşallah istediğimiz şekilde yayıncının, yazarın telif 
haklarını koruması anlamında olumlu bir çalışma olacağını düşünüyorum. Hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Değerli katılımcılar, bizler inanmış insanlarız, belirli değerlere sahibiz. Şimdi bu konuda 
hukuki müeyyideler ve cezalar yanında hem korsan kitap hem de fotokopi yoluyla kitabın 
çoğaltılmasına bizim kendi bakış açımız açısından da tarif edecek olursak bunu bir kul hakkı 
olarak görüyoruz. Ceza burada dünyada verilir, verilmez ama burada bitmiyor ahirette de 
devam edecek. Bunun bilincindeyiz hep beraber. Son olarak, daha öncede kullandığımız 
bir sloganımız var bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de dövizimiz var, izninizle onu 
da sizinle paylaşacağım. Şuaraya koyduk. Diyorum ki, “Korsan Kitap Alma, Hırsızlığa Ortak 
Olma”. 

Korsan Yayınla Mücadele konusunda burada sunumları yapacak olan değerli 
akademisyenlerimiz, değerli ilim adamlarımız ve konuklarımız hep beraber karşılaşılan 
sorunları paylaşacağız.

Sözlerimi burada tamamlarken, Yerel Basın ve Yayıncılıkta, Korsan Yayınla Mücadelede Telif 
Hakları konulu çalıştayımızın verimli geçmesini, hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden katılım 
sağlayan, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Emeğinize ve gönlünüze sağlık 
diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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Mehmet Sarmış: 

DEKMEB Başkanımız Sayın Murat Köse Bey’e konuşmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Musa Kazım 
Arıcan’ı davet ediyorum. 

Musa Kazım Arıcan:   Hayırlı Cumalar, hayırlı sabahlar herkese. Türkiye 
Yazarlar Birliği Kurucu Genel Başkanımız Muhterem D. Mehmet 
Doğan abi, Harran Üniversitesi Rektörümüz, DEKMEB Başkanımız, 

Basın Yayın Kurumu Genel Müdür yardımcımız. Türkiye’nin çok farklı bölgelerinden 
çalıştayımıza teşrif buyuran çok değerli katılımcılar, TYB Şube Başkanlarımız ve basınımızın 
güzide mensupları hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 

Bugün DEKMEB’le birlikte başladığımız ve sürdürdüğümüz Korsan Yayınla Mücadele 
Çalıştaylar dizimizin üçüncüsünü peygamberler şehri Halilurrahman mekânı olan Urfa’mızda 
gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aslında şunu açık yüreklilikle ifade 
etmemiz gerekir ki Korsan yayın çalıştayları DEKMEB Başkanımız Değerli Murat Köse beyin 
ısrarları ve hassasiyeti ile devam etmektedir. 

Urfa Büyük Şehir Belediye Başkanımız da salonumuza teşrif ediyorlar. Evet, hoş geldiniz 
efendim. Türkiye Yazarlar Birliği olarak bu yıl 40. yılımızı idrak ediyoruz. 1978 yılında kurulan 
kültür, fikir, sanat hayatımıza katkı vermek üzere kamu yararlı ve gönüllü bir teşekkül olarak 
Türkiye Yazarlar Birliği çok büyük faaliyetlere imza atarak bu günlere gelmiş bir kuruluştur.. 
Bu faaliyetleri yaparken açık yüreklilikle ifade etmemiz gerekir ki işbirliklerinin, farklı sivil 
toplum kuruluşlarımızın faaliyetlerimizde görmekten, onlarla işbirliği yapmaktan, zaman 
zaman onların faaliyetlerine destek olmaktan, onlarla işbirliği sağlamaktan hiçbir zaman 
geri durmadık ve bunu da büyük bir zenginlik olarak gördük.

Bununla beraber TYB olarak faaliyetlerimizi mümkün mertebe Anadolu’muzun farklı 
şehirlerine de yaymaya çalışıyoruz. 40. Yılımızı idrak ettiğimiz bu faaliyetimiz üçüncü bir 
çalıştay olmakla beraber, geleneksel hale de gelmiş bir faaliyet olarak 40. yılımızın içerisinde 
icra ettiğimiz bir etkinliğimiz, bir faaliyetimiz olarak, özellikle Urfa’mızda, sağ olsun DEKMEB 
Başkanımız Murat Köse Bey’in önerisiyle gerçekleştiriyoruz.  Biz de bundan şeref duyduk ve 
Urfa’da gerçekleştirilmesinden ziyadesiyle mutluluk duyduk. 

Bu çerçevede Türkiye Yazarlar Birliği 40. yıl faaliyetleri içerisinde birbirinden farklı, zengin 
birçok faaliyeti gerçekleştiriyor. Geçen ay 100 yıl sonra Abdülhamit Han’ın uluslararası 
düzeyde İstanbul’da yine ülkemizin köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Eğitim Bir-Sen ve 
İstanbul’da bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdik. Gelecek ay 1000 
yıl sonra Türk-İslam devlet geleneğimizin en önemli isimlerinden birsi olan ve Siyasetname adlı 
muhteşem eserin müellifi olan Nizam’ül-Mülk’ü yine uluslararası bir program çerçevesinde 
Konya’mızda ilmi bir toplantı ile anacağız. Dolayısıyla 40. yıl faaliyetlerimiz içerisinde çok 
büyük faaliyetlerimiz olacak. Edirne’den Mostar’a kültür kervanı gibi Cengiz Aytmatov 
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uluslararası çalıştayı gibi önemli kültür, fikir ve sanat faaliyetlerimiz bunların arasında yer alıyor. 
Tabii bugün icra edeceğimiz çalıştayımız Yerel Basın Yayıncılıkta Korsan Yayınla Mücadele ve 
Telif Hakları temasını içeriyor. Tabii az önce Murat Bey değerli dostum ifade ettiler, DEKMEB 
bir anlamda yarı sivil, yarı resmi kuruluş olarak aslında fikir işçiliğinin mücadelesini veren bir 
kuruluş. Biz ise Türkiye Yazarlar Birliği olarak yazarlarının ürünlerinin, eserlerinin korunması 
bağlamında mücadele eden kuruluşumuzla böylesi bir işbirliğini de sürdürüyor olmaktan 
da gerçekten mutluluk duyuyoruz. Maalesef ülkemizde her ne kadar yasalar çıkarılmış 
olsa dahi, işçi haklarında sendikaların elde etmiş olduğu, oluşturmuş olduğu kamuoyunu 
maalesef fikir işçiliğinde oluşturamadık. Fikir insanlarımızın, düşünen insanlarımızın kültür, 
fikir, sanat insanlarımızın gerçekten çok özgün fikirleri, bir patent gibi somut bir ürün gibi 
değerlendirilemedi. Yani soyut olanın kıymeti maalesef oluşmadı. Bu anlamda yeteri kadar 
da bir bilinç oluşmadı. Aslında içinde bulunduğumuz kültür zeminimiz, medeniyet algımız 
hak sahibine, hakkı olan birisine ait olan bir hakkın teslim edilmesini, referans verilmesini 
ve ona atfın yapılmasını zaruri kılmaktadır. Ama maalesef tırnak içi ifadeyle söylüyorum 
kimse hırsızlığın bu alanda da yani fikir, kültür ve sanat alanında da olabilecek bir faaliyet 
olacağını değerlendirmedi. Bu anlamda bu çalıştaylar dizimizin inşallah ciddi bir kamuoyu 
oluşturacağını düşünüyoruz. Sadece kanun çıkarmakla, yasa çıkarmakla bu konularda 
mesafe kat edemiyoruz. Belki bu konularda eğitim kurumlarımıza, üniversitelerimize önemli 
işler düşüyor. Yani az önce Murat Beyin ifade ettiği fotokopi çekme işinin en yaygın olduğu 
yer ki ben de bir üniversite mensubu olarak, maalesef üniversitelerimizde, hocalarımızın 
büyük emeklerle oluşturduğu eserleri, ders kitapları büyük paralar kazanan insanların, daha 
fazla para kazanma hırslardan mı? kaynaklanıyor diyelim, ahlaki olmayan ihtiraslarından mı? 
kaynaklanıyor diyelim, haksız bir şekilde çalınmaktadır. Bunu denetleyecek, bunu kontrol 
altına alacak ciddi bir yaptırımımız da maalesef yok. Kanunun, yasanın olması yetmiyor. 
Belki bu konuda çok erken yaşlarda çocuklarımıza, gençlerimize bir bilinç oluşturmamız 
ve belki eğitim süreçlerimizde bu farkındalığı oluşturmamız gerekir diye düşünüyoruz. Bu, 
gerçekten, bizim kul hakkı dediğimiz, emeğin, fikrin ve ilim işçiliğinin en önemli boyutlarını 
oluşturan bu alanda da, vücut bulmasını temenni ediyoruz. Bu faaliyetin, bu çabamızın, 
Urfa’mızda gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayımızın inşallah bu bilince, bu farkındalığa katkı 
sağlamasını temenni ediyorum. Bereketli geçmesini, hayırlı geçmesini yüce Mevla’dan 
temenni ediyorum. Katılımlarınız için farklı şehirlerimizden buraya teşrif eden değerli 
katılımcılarımıza da şükranlarımı sunuyorum. 

Tabii yerel yayıncılığın da günden güne öldüğünü, yok olmaya doğru gittiğini de düşünerek 
aslında bu çalıştayın başlığını bu şekilde koymaya çalıştık. İşte son yıllarda gelişen sosyal 
medyanın ya da dijital yayıncılığın, elektronik yayıncılığın bir anlamda basılı yayıncılığı 
da gazeteden matbaacılığa varana kadar, ofset baskılara varana kadar ciddi anlamda 
tehdit ettiğini görüyoruz. Bu anlamda belki sayın belediye başkanımız da buradalar yerel 
yönetimlerimizin destekleri öyle tahmin ediyorum ki bunu da kurtaracaktır. Belki buradan, 
yerel basılı basının sorunlarına bir nebze de olsa çözüm sunabiliriz diye düşünüyorum. Teşrif 



23

ettikleri için Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize hürmetler ve 
saygılar sunuyorum.

Mehmet Sarmış: Evet. Konuşmalarından dolayı Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanımıza 
teşekkür ediyoruz. Bu arada Şanlı Urfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi Bey de 
teşrif ettiler. Kendilerine «Hoş geldiniz» diyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye 
Yazarlar Birliği Kurucu Genel Başkanı, Şeref Başkanı Sayın Mehmet Doğan’ı davet ediyorum. 

D. Mehmet Doğan: 

Değerli başkanlar, sayın rektörüm, aziz misafirler, Urfalı arkadaşlarımız 
hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir Fransız şairi şöyle 
söylüyor: ‘‘Sanki bin yaşındayım, o kadar hatıram var!’’. 

İlk kitabım 1975 yılında yayınlandı. Yazı hayatım 40-50 yılı geçti, 
Hareket Dergisi’nde ilk şiirim 1967 yılında çıkmıştı. O zamandan 
bu zamana, yani 50 yıl içinde her şey o kadar değişti ki… Yayıncılık 
alanında değişti, kitapçılıkta değişti, yazı alanında değişti ve biz bu 

değişimin şahidi olduk ve o değişimin içinde kendimizi yeniden var etmeye çalıştık. 

İlk yıllarda o tipo-kurşun dizgi (burada matbaacılıkla ilgili dostlarımız da var, onlar iyi bilirler) 
ile başlayan serüven sonraki yıllarda işte filmlerle, kalıplarla, şununla bununla sürdü. Şimdi de 
elektronik olarak her şey hallediliyor. Bazen o metin, o eser basılıyor, bazen sadece elektronik 
versiyonu oluyor. Basıldığı zaman da, Türkiye nüfusu o zamandan bu zamana zannediyorum 
iki katına çıktı, az sayıda çoğaltılıyor. Mesela ilk kitabım 5 bin adet basılmıştı, çünkü 5 binin 
altında kitap basmak verimli değildi. Yani piyasaya kitap çıkacak, kendisini kurtaracak en 
azından kâr etmese bile, bu ancak o kadar baskıyla sağlanabiliyordu. Ama şimdi kültür 
kitapları bilhassa işte bin, beş yüz, ya da daha az basılanlar olduğunu da duydum. Biraz da 
teknoloji, buna uygun hale geldiği için bu süreç içinde yani 1970’li yıllardan işte 2020 yıllara 
doğru gidiyoruz ve bu değişim hepimizi etkiledi. Ama maddi olumlu yönlerine rağmen 
manevi arka plan açısından da çok olumlu yönleri olmadığını bu değişimi en azından biz 
eski nesil olanlar iddia ediyoruz, belki gençler böyle düşünmüyor olabilirler. 

Bu arada Urfa ile ilk tanışmamın 1977 yılında olduğunu da söylemiş olayım. TRT’de 
çalışıyordum, Ulu Camii diye bir belgesel çekiyorduk tabii Urfa Ulu Camii de bizim ilgi 
alanımıza giriyordu o vesile ile gelmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam Urfa o zaman Şanlıurfa 
değildi Sayın Başkanım. Yani Şanlıurfa olmadan Urfa’yı görmüştük ve zannediyorum o 
vilayet binasının civarında şehir bitiyordu oradan bu tarafa doğru bir şehir vardır. Hayli 
otantikti Urfa şehri bizim gördüğümüzde. Tabiî o zaman şehrin 40-50 bin nüfusu olduğunu 
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zannediyorum. Şimdi galiba 1 milyonu aşmış nüfus. Maddî olarak Urfa çok büyümüş, tabii 
başkanımız geri kalan taraflarıyla ilgili ne yorum yapar bilmiyorum. Yani şehrin tabii ki 
genişlemesi, büyümesi, yeni binalarla süslenmesi güzel bir şey ama o eski ruhun korunması, 
sürdürülmesi de başlı başına önemli bir mesele. Sanıyorum bunlarla da belediyelerimiz 
ilgileniyordur. Son olarak da iki- iki buçuk sene önce veya üç sene olmuştur, burada Şehir 
Tarihi Yazarları Kongresi yaptık, güzel bir kongre oldu. Kitabını da basmıştık, çok hacimli bir 
şeydir. İçinde de neredeyse Urfa ile ilgili bir kitap hacminde makale vardı. 

Evet, Urfa’nın değişimi, Türkiye’nin değişimi, bizim meslek alanımızdaki değişim üzerinden 
konuşursak, bugünkü meseleyi konuşursak, yani telif hakları o günden bugüne ne oldu, 
“korsan yayın” diye bir kavram ortaya çıktı o zaman pek yoktu. Korsan yayın basmak zor, yani 
bir kitabın taklidini yapmak, onu böyle film çekip işte kalıplara aktarıp yapmak gibi şeyler 
başlangıçta yoktu, sonra onlar oldu. Onlar olduktan sonra korsan yayın, belki Türkiye’de 
korsan kitaplar çoğaltılmaya başlandı. Ama son yıllarda korsanı da aşan ihlaller yaşıyoruz işte 
fotokopi meselesi. Bunu resmi kurumlar bunu adeta bilerek, isteyerek yaygınlaştırıyorlar. 
Yani her üniversitede burada da vardır. Muhtemelen Harran Üniversitesinde de fotokopi 
merkezleri var. Gidiyorsunuz bir kitap lâzım olduğu zaman ismini söylemeniz yetiyor, hemen 
size çoğaltıp veriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığının teşkilatında, liselerde ve burada da var. 

Hâlbuki zihin emeği diğer emeklere göre çok daha önemli. Yani bir eser ibda etmek, eskiler 
öyle derlerdi, şimdi buna yaratmak deniyor biz yaratmak kelimesini sadece ilahi bir vasıf 
olarak gördüğümüz için kullanmamaya çalışıyoruz. Ama eski dilde buna karşılık “ibda” var 
yeni bir şey ortaya koymak, özgün bir eser varetmek bu öyle çok kolay bir şey değil. Yani 
hocalarımız da bilir yazı hayatıyla ilgilenenler de bilirler, gerçekten büyük emek gerektirir, 
birikim gerektirir, gayret gerektirir, zaman alır sonunda da bir eser ortaya çıkar ve bu 
eserin sizin elinizde olmayan bir şekilde yayıldığını, dağıldığını, çoğaltıldığını ve size fayda 
sağlayamayacak bir yola girdiğine şahit olursunuz. Bugün ekseriya olan budur. Maalesef 
bunun önüne geçmek için de çok fazla tedbir alınamıyor. Tabii kanunla her şey halledilebilir 
zannediyoruz biz, her mevzuda kanun çıkarıyoruz kanun elbette önemli kanun bir çerçevedir 
ama onun uygulaması, insanların ona sahip çıkması bir farkındalık gerektiriyor. Bu konuda 
da ne yazık ki çok başarılı değiliz. 

Tabii ben biraz dil işleriyle uğraştığım için her şeyin temelinde bir dil problemi olduğunu 
düşünüyorum. Korsan kelimesiyle ilgili de benim böyle bir görüşüm var. Önceden bu 
tahmin olarak vardı, yani herhalde bir dil problemi var diye düşünüyordum, sonra bunu 
araştırdım. Batı dillerinde iki korsan kelimesi var. Birisi “korsar/korsan”, İtalyancadan geçmiş. 
Bizim denizcilik dilimiz büyük ölçüde İtalyancadan alıntıdır. Biz Anadolu’da denizciliğe 
başladığımızda İtalyanın şehir devletlerinin burada ticari kolonileri vardı ve onlar denizciliği 
bilen adamlardı. Denizciliği onlardan öğrendik, onların terminolojilerini kullandık “korsar”ı 
da “korsan” olarak benimsedik. 

Korsan kelimesinin bizim tarihi hafızamızda öyle çok kötü bir anlamı yok. Yani korsan 
denildiği zaman, mesela ilk kimler aklımıza geliyor? Barbaros Hayrettin Paşa, Hızır Reis 
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geliyor, Turgut Reis geliyor bunların hiç biri korsan değil aslında. Çeşitli sebeplerle denizde 
kendilerine bir alan bulmuş, bu alanı bulduktan sonra devletleşmiş. Bunlar garb ocakları 
denilen bölgede Cezayir, Tunus gibi bölgelerde devlet haline gelmiş, onu da yeterli 
görmemişler sonra Osmanlı merkezine bağlanmak için irade göstermişler. Yavuz Sultan 
Selim’den itibaren İstanbul’a bağlanmaya çalışmışlar, İstanbul bunu kabul etmiş, ondan 
sonra da bu korsanlık faaliyetleri gibi görünen şeyler Osmanlı Devleti’nin deniz kuvvetleri 
şeklinde devam etmiştir. 

Korsan kelimesi bizde kötü bir anlam taşımıyor. Avrupa’da da kötü bir anlamı yok. 20. 
Yüzyılın başına kadar bütün denizcilikle ilgili yayınlarda var, devletlerin savaş zamanlarında 
bazı ticari gemilerden faydalanmak için korsanlık anlamında faydalanmak için, gemi listeleri 
olduğunu, bunların gerektiğinde bu tip işler için istihdam edildiğini, bu yüzden korsanın 
çok da kötü bir anlam taşımadığını görüyoruz. İkinci bir kelime var ‘pirate’ diye bu İngilizce, 
İngilizler de denizci bir millet malumunuz olduğu üzere, ama bu işte o bildiğimiz gerçek 
korsan yani deniz haydutluğu dediğimiz haydutluk “payrıt” dır, korsan değil. Pirate kelimesini 
bizim kıt kelime bilgisine sahip mütercimler çevirirken başka bir kelime düşünmek yerine 
korsan diye çevirmişler. Biraz bunun üzerinde kafa yordum, ne olabilir falan diye, çok 
uzatmayayım lafı bu dil mevzuları iç içe geçmiş mevzular. Bunun ancak kalpazanlıkla 
karşılanabileceğini düşündüm. Yani paranın sahtesini yapıyorsunuz, ona benzetiyorsunuz 
ne kadar çok benzetirseniz cezanız o kadar ağır oluyor. Yani o yüzden böyle para çoğaltanlar 
bazı hatalar falan yapıyorlar ki, yakayı çabuk yırtalım diye ve ağır cezada yargılanıyorlar. 
Hâlbuki kitap korsanlığı yapanların böyle bir cezalandırmaya maruz kalması mümkün değil. 

“Kitap kalpazanlığı” diye düşündüğümüzde zihnimizde daha kötü bir fiil olarak canlanacaktır. 
Yani parayı adeta çoğaltıyormuş gibi, kitabı çoğaltanlar kastedildiği için olumsuz bir manası 
olacaktır, hem de cezalandırılması açısından hukuken bir kolaylık sağlayacaktır. Ama 
dil acayip bir şey, bu 30-40 yıldır kullanılan bir kavram. Şimdi bunu değiştirmek, öyle de 
kolay değil. Ama hatırda kalması için yine korsan bahsi geçtiği zaman mutlaka bunun bir 
kalpazanlık olduğunu söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sevgili Murat 
Bey buna ne der?

Murat Köse:  Klasikleşti çok. Teşekkür ederim. 
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D. Mehmet Doğan: 

Bu konu yani korsan yayın konusu, telif haklarının korunması 
mevzu, aslında bizim çok önemsediğimiz bir mevzu. Yayıncıların da 
bunu önemsemesi ayrıca büyük önem taşıyor. Büyük memnuniyet 
duyuyoruz bundan. Ve DEKMEB ile yaptığımız bu üçüncü faaliyet 
bize gösterdi ki, bu konu gündemden hiç düşürülmemeli. Yani 
insanların zihinlerine bazı mesajların gönderilmesi için böyle 
faaliyetler, yayınlar, çabalar, çalışmalar yapılması gerekiyor ve belki 

daha fazlasının yapılması gerekiyor. Önce Ankara’da yaptık, sonra İstanbul’da ikincisini 
yaptık hatta Topkapı Sarayı’nda başlattık onu ve şimdi de Şanlıurfa’da böyle bir etkinlik 
düzenlemiş bulunuyoruz. 

Burada bulunan arkadaşlarımızın hemen hepsi bir şekilde bu işin içinde bulunuyor. Ya 
yazar olarak bulunuyor, ya yayıncı olarak bulunuyor, ya gazeteci olarak bulunuyor veya 
organizasyon işleriyle uğraştıkları için bulunuyor. Burada tabii hepimizin müşterek dertleri 
dile getirilecek, konuyla ilgili fikir üretilecek ve nihayette bir sonuç bildirisi yayınlayacağız 
ve ilgili kurumlara, makamlara da bunu ulaştıracağız. Böyle bir toplantının yapılmasından 
da gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu hususta emeği geçen, ilgi gösteren, 
çalışan, gayret eden herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben sözlerimi sevgiler, saygılar 
sunarak tamamlamak istiyorum. 

Mehmet Sarmış:

Biz de kurucu genel başkanımıza konuşmalarından dolayı 
teşekkür ediyoruz. Konunun en önemli muhataplarından biri birisi 
üniversitedir. Biraz önce bahsi geçti fotokopi en çok üniversite 
öğrencileri tarafından çekiliyor. Belki bu konuya da temas edecektir. 
Evet, şimdi de Harran Üniversitesi Rektörümüz Sayın Ramazan 
Taşaltın’ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. 

Ramazan Taşaltın:    

Sayın Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanım, Sayın Türkiye Yazarlar 
Birliği Genel Başkanım, Sayın DEKMEB Başkanımız hepiniz hoş 
geldiniz. Değerli misafirlerimiz sizlerde hoş geldiniz. Ben bir kitap 
yazmıştım ve 1996’da bastıracaktım. İstanbul Teknik Üniversitesinde 
piyasayı dolaştım, dediler ki: en az iki bin bastırman lazım. Peki 
ya para? Yani hiçbir piyasa bunun satılıp satılmayacağını garanti 
görmediği için, parayı benden alacak satılırsa geri verecek. Ben de 
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internete koydum. Dağıttılar sonra başkası bir bölümünü almış. Burada benim gibi birçok 
kişinin kitabı bastırmaya gücü yok. Türkiye’de telif hakkı o kadar kritik bir sorun. Amerika’da 
ve Avrupa’da öyle şeyler yapmışlar ki “fikrini buraya yaz burada dursun en azından başkası 
kapmasın” diyor. Bizde kapma sadece sosyal alanda değil teknik alanda da var. Adam bir 
şey yapıyor iki sene uğraşıyor öbürü hemen geliyor kopyasını yapıp gidiyor. Şimdi burada 
kanunlarımız var ama hukuk burada çok yavaş işliyor. Biz de internet üzerinden hakareti bile 
kaç sene sonra hukuklaştıra bildik. İnternetten hakaret edince mahkemede bu kanunda yeri 
yok diyerek ceza almıyordu bir zamanlar. Tabi üniversite ile ilgili de fotokopi sorunu var. Çok 
basit bir sistem aslında, sahibiyle anlaşılarak her fotokopi başına 1 lira, 50 kuruştan yazara 
para gitsin. 

İngiltere’de iki türlü kitap basıyor. Bir tanesi çok kaliteli, ikincisi belirli kısımları içeren kitap. 
Kitap çok pahalı, bu da çok ucuz. Birinci Kitap çok pahalı 2. kitap öğrenciye çok ucuz Hoca 
tabi kendine çok ucuz kitap alacak değil, çok pahalı kitabı vitrine koyuyor o da o kitabın 
sahibi için yetiyor. Öğrenciler de diyelim ucuz kitabı alıyorlar, yani orada bir şey oluşmuş, 
bir sistem oluşmuş. Kanunlarda da dediğim gibi hukukta temel hakkı oturtamazsak şöyle 
bir durum ortaya çıkacak. Diyelim ki, korsan kitaba verdiğimiz cezayı üniversitede fotokopi 
yapan çocuğa da verirseniz sistem işlemez hale gelir. Bizde biraz sistem eksik gidiyor. Şöyle 
örnek vereyim, trafik ışıklarında yarım saat şöyle düşün, yollara 20 dakika verilmiş ve bunu 
siz kurallaştırmışsınız kuralı kim dinler kimse dinlemez. Aynı şekilde bunu normal ışık haline 
getirip cezayı çok yükseltirseniz o zaman herkes der ki, ceza yerini buldu kırmızıda geçiyorsa 
tam ceza yerini buldu der. Hukuk sistemi tam oturtmazsa böyle garip cezalar ortaya çıkıyor 
bu sefer. Diyelim ki, öğrencilere siz tavsiye ediyorsunuz, zaten çocuk gariban özellikle bizim 
burada zaten yiyecek para zor buluyor bir de ona ceza verilmesi düşünülemez. Bir başka 
boyut ise okumayan bir nesil var, bedava kitap versek okumayacak. Bunu ne yapacağız? 
Burada devlet o kadar çok para dağıtıyor ki teşviklerimiz var, zirai teşviklerimiz var. Bu işe 
TUBİTAK girdi bu işe, telif yapanlara telif ücreti veriyor fakat çok yavaş işliyor, hızlı işlemesi 
lazım. Sistemimizi tam oturtabilirsek devlet öğrenci başına yaklaşık 400 TL’den ayda para 
veriyor. Diyelim ki, kitap başına ve yazarına her üniversitede çekilen fotokopi başına devlet 
basit bir teşvik koyabilir. Bizim öğrencimize de zaten 400 TL cebine veriliyor, hatta 400 TL’nin 
30 TL’sini al teklif olarak ver, bu şekilde kitap basım durumuna getir. Öğrenci her fotokopi 
aldığında diyelim ki, 1 TL o kitabın yazarına gitsin. Bu şekilde bir sistem geliştirsek veya 
burada da böyle yapabilsek… aksi takdirde işte baklava çalan çocuk meşhurdu biliyorsunuz, 
baklava çalan çocuğa 6 ay ceza öbür taraftaki milleti dolandırana onur belgesi gibi durum 
ortaya çıkacak. Tabi bu telif hakları gerçekten kritik. 

Şimdi bir şey daha anlatayım, lafı fazla uzatmayayım. Su konusunda dünyada uzman bir 
hocamız vardı. Amerika’ya gitmiş, Amerika’da bir gün telefon ediyorlar ve randevu istiyorlar. 
Geliyorlar ve bir buçuk saat sohbet ediyorlar, kendisi yeraltı suları uzmanı. Bir hafta sonra 
hesabına 850 Dolar para yatırmış birisi. Hayırdır, tam 2002-2003 dönemi, İkiz Kulelerin 
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devrildiği dönem, yani bir şey mi oluyor diye hemen aramış kim yatırdı bunu diye ve o 
firmayı bulmuş, hayrola demiş, geldik sizden fikir aldık ya demişler.  Şimdi buradaki herkes 
düşünüyor ki Amerikalılar çok namuslu hayır, ahlaklı değil. Adam kendini garantiye alıyor. 
Yarından sonra herhangi bir şey olursa oradan aldığı fikirle adam belki bir şey üretecek. 
Karşımdaki adam dava etmesin diye 850 Doları veriyor, kendine gelecek olan her türlü 
dezavantajı kapatmış oluyor. Bizde üniversite hocası geliyor diyelim ki, doktorlarda bu 
karşılığı var, gidiyorsunuz 10 dakikada doktor size 10 dakikasını sarf ediyor ve karşılığını 
hemen alıyor. Peki, diğer konularda neden almıyor? Burada da fikir olarak jimnastiğimizi 
geliştirmemiz lazım, fikre saygı kültürünü oluşturmamız lazım. Bir de helal/haram konusu, 
bu da bir hırsızlıktır. Dediğimiz gibi hırsızlığı, Hz Ömer döneminde biliyorsunuz çok kıtlık 
olmuş cezayı kaldırmış Hz. Ömer dönemindeki gibi talebelere bu cezayı uygularsak olmaz. 
Biz yine talebelere uygulamayalım…

Firmada şöyle,  bu sefer öğrenciler kendi evlerinin birini fotokopi merkezi yaparlar bu daha 
kötü olur. Dediğim gibi basit bir şey uygulayalım 1 TL, 2 TL gibi fotokopi başına ekleyelim, 
öyle bir sistem getirelim sistem yürüsün. Hem de herkese adaletli olsun. Yani 1 TL vereyim 
de haram yapmayayım desin çocuk. Çocuğu bir de harama/helale alıştıralım. O 1 TL yi de 
devletin verdiği 400 TL den keselim. Devlet veriyor zaten yeteri kadar lüks otel veriyor şu 
anda öğrenciye, o da bir facia aslında. Yani Kredi Yurtlar Kurumu o kadar lüks ki, çocuklar 
lüksü bulduktan sonra çalışmıyor bile artık. O da başka bir facia tabii. Evet, çok teşekkür 
ediyorum. Hoş geldiniz. 

Mehmet Sarmış : 

Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Herhalde çalıştayda söz ettiği 
konular da tartışılacaktır. Sağ olsun. Efendim son olarak Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi’yi konuşmalarını 
yapmak üzere arz ediyorum.

Nihat Çiftçi:  

Sayın Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanım ve Türkiye Yazarlar 
Birliği Genel Başkanım, 

 Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği Başkanım,

 Harran Üniversitemizin çok değerli Rektörü,

 Kıymetli yazarlarımız, fikir adamlarımız, bilim adamlarımız…
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Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

 Şairlere ve yazarlara ilham olan kadim şehir Şanlıurfa’ya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

 “Peygamberler Şehri” kimliğiyle Hz. İbrahim’in misafirperverliğini kendine şiar edinmiş olan 
Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı’nın” 
ülkemize, milletimize, kültür ve sanat dünyamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçecek herkese şükranlarımı sunuyorum.

Öncelikle bu konuyu çok önemsediğimi belirtmek isterim. Ve bir hukukçu olduğum için 
hukuki açıdan konuyu değerlendireyim. 

Değerli Konuklar,

Değerli Misafirler,

En kestirme, en yalın haliyle söylersek korsan yayıncılık  ‘bir emek hırsızlığıdır’. Üstelik de 
hırsızlığa konu olanın fikirsel ve sanatsal ürünler olduğu düşünülürse, bunun adi bir hırsızlık 
vakasının ötesine geçtiği de görülecektir. Korsan yayıncılık düşünceye, sanatsal ve kültürel 
üretimlere darbe vuran, sanatçıların ve düşünce insanlarının maddi ve manevi planda 
üretme şevklerini zedeleyen bir hırsızlık türüdür. 

Peki, bunun toplum içerisindeki farkındalığı ne durumda? Bu konuyu enine boyuna 
irdelemek gerekiyor.

Hukuk Fakültesin okuduğum yıllardaki bir anımı paylaşmak istiyorum. Malumunuz 
öğrencilik hali…

Derslere yoğunlaşmış, sınavları geçmeye odaklanmışız. Haliyle ders notlarını ve kaynakları 
fotokopi yoluyla temin edip hazırlanıyorduk sınavlara. Farkında değildik yazarın fikir 
hakkının, hiçbir şeyin farkında değildik. Bizim için ders ve o dersin sınavını geçmekti önemli 
olan. Demem o ki o denemde bir farkındalık yoktu bu konuda. Oysaki Rabbime hamdolsun, 
öğrencilik yıllarımda, ailemin ekonomik durumu iyiydi. Eğer böyle bir hassasiyetin farkında 
olsaydık illa ki yayınları orijinal olarak temin eder ve ücretini öderdik.  Bilmemek gerçi 
hukukta mazeret sayılmıyor ama maalesef durum öyle.

Bu konuda da fikir sahibi olan yazar-çizerler noktasında bir önerim var. Dava açın, sürekli 
dava açın, sürekli suç duyurusunda bulunun ki bir farkındalık oluşsun. Bunun mücadelesini 
ilgili muhataplar olarak vermedikten sonra adliye nasıl farkında olacak. İnanın hâkimler, 
savcılar farkında olamayabilir. Ben müfettişlikten de geliyorum onu da söyleyeyim, farkında 
değiller. Bu anlamda bir kanı yerini bulur. İşte şu kadar dava açıldı, eser sahibi bu kadar 
maddi tazminata hak kazandı, bu fikir suçudur. Evet, korsancılıktan dolayı şu kadar cezai 
işleme maruz kaldı denilse toplumda bir farkındalık oluşur. Bunun da muhatabı öncelikli 
olarak eser sahipleri olan sizlersiniz yani bunun ilk adımını sizler atacaksınız.
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Elbette bizler hep birlikte, el birliğiyle, toplumun her kesimiyle bu haksızlığa karşı etkin bir 
mücadele sürdürmeliyiz.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak yerel anlamda bu mücadeledeki rolümüzü, bilinçli bir 
nesil yetiştirmekle sürdürüyoruz. Türkiye›nin en genç nüfusuna sahip bir şehiriz. Dinamik 
bir şehir yapısına sahibiz. Şehir nüfusumuzun yaş ortalaması 19,5’tir. Bu potansiyeli en iyi 
şekilde değerlendirmek gayesiyle; Araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, milli ve manevi 
değerlerine bağlı, kendine güvenen bireyler yetiştirmek için Şanlıurfa insanını ve gençlerini 
Kitapların zengin dünyasıyla buluşturuyoruz.

İki yıl önce göreve geldiğimizde Eğitim ve Kütüphane Şube Müdürlüğümüzü kurdum, şu 
an yerel anlamda epey bir yayıncılık ve yazarlarımızla irtibat halindeyiz. Şehrimizi ve milli 
kültürümüzü tanıtan yeni ve kaliteli kitaplar yayınladık. Mevcut kütüphanelerimize binlerce 
yeni kitap kazandırdık. “Hedef 1 Milyon Kitap” sloganıyla okuyan bir Şanlıurfa hayal ediyoruz. 
Batı Klasikleri, Doğu Klasikleri ve Türk Klasiklerinden oluşan kitap setlerimizle ilimizde bir 
okuma seferberliği başlatarak insanımızın içinde var olan merak duygusunu kitapların 
gizemli dünyasıyla buluşturuyoruz.

Her kademede; şiir, deneme, anı, resim, ebru, hat sanatı vb. alanlarda ulusal ve uluslararası 
bazda yarışmalar düzenliyoruz. Birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığı bu yarışmaları da 
ödüllendirerek sanatsal üretkenliği yerel anlamda teşvik ediyoruz.

 Bunun yanında bilim insanlarıyla halkımızı sempozyum, çalıştay ve panellerle buluşturup 
fikir alışverişinde bulunuyoruz. Düzenlediğimiz bu bilimsel toplantılar sonrası ortaya çıkan 
fikirleri yazılı kaynaklara dönüştürerek Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz.

Örneğin gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası İslam Tarihi Ve Medeniyetinde Şanlıurfa 
Sempozyumu” serisi ile bundan sonra Urfa’yla ilgili araştırma ve inceleme yapmak isteyenler 
için 6 ciltlik yazılı bir kaynak belge oluşturmuş olduk.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen birbirinden değerli hocalarımızın katılımıyla 
düzenlediğimiz bu bilimsel toplantılarımızdaki asıl amacımız, Şanlıurfa’ya ait çok zengin 
tarih ve kültür değerlerini rivayet kültüründen akademik ve yazılı bir kaynak kültürüne 
dönüştürmektir. Eser somut bir olay, yani ben Şanlıurfa’yı sınırları dışına nasıl taşıyacağım, 
tamam teknoloji çok gelişti görsel reklamlar etkili ama insanlar o yazıl kaynaklara dokunmalı 
ve Şanlıurfa ile ilgili güzel, doğru, bilimsel bir fikir sahibi olabilmeli.

Tabi ki her şeyde olduğu gibi, ülkemizde bir hukuksal kültürün, bir halk kültürün, bir helal/
haram kavramının iyice yerleşmesi lazımdır. Hepimizin bir kere şunu iyi bilmesi lazım, insanız 
ve fani bir ömrü yaşıyoruz. Anın sahibi yüce Rabbimdir. Bunu bildiğimize göre demek ki 
bir birimizin hakkına riayet etmemiz lazım. Burada bir kul hakkı söz konusudur. Bizim de 
tabi ki bir vatandaş olarak, sorumlu bir kişi olarak hak nerede bir hak ihlali oluyorsa mutlaka 
haklı olan tarafın yanında durmamız lazım. Onun için bu çalıştay sonucunda fikir anlamında 
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ortaya çıkacak raporlar ve sonuçlar toplumu bilgilendirecek önemli bir kaynak olacak 
inancındayım.

 Tekrar, bu güzel ve anlamlı çalışytayı gerçekleştiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ile Telif 
Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (DEKMEB)’in değerli Başkanlarına ve yönetimine, 
Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi’ne ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Mehmet Sarmış:

İlk sunumunu yapmak üzere Basın İlan Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. 
Mustafa Canbey’i davet ediyorum. Bize yerel gazetelerin geleceği, 
yeni yönelimler, fırsatlar, tehditler üzerine bir sunumda bulunacak. 

Mustafa Canbey:  

Çok değerli hazirun, kıymetli Başkanımız, Genel Başkanımız, Kurucu 
Başkanımız, DEKMEB Başkanımız, fikir ve sanat alanında çalışma 
yapan çok değerli hocalarımız bu gün Urfa’dayız. İnşallah bize 
ayrılan zaman içerisinde Basın İlan Kurumu olarak ne gibi çalışmalar 
yapıyoruz, önümüzdeki dönemde neler öngörüyoruz, yerel basın 
durumu nedir bunu konuşacağız. Az önceki konuşmalarda özellikle 
kitap üzerine, basılı yayınlar üzerine yapılan çalışmalardan ve korsan 

yayınla mücadelenin öneminden bahsedildi. Bana bu konu başlığı teklif edildiğinde, yerel 
gazeteleri ve mahallî gazeteleri bu başlık altında nerede inceleyeceğiz. Nasıl bir konuşma 
yapabiliriz diye Fatih Bey’le konuştuğumuzda, o da yerel basın yayıncılığı konuşacağız 
burada gazetelerin, mahalli gazetelerin önemli bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Onlarda 
zaman zaman bu ve benzer sıkıntıları yaşıyorlar dedi ve bu başlığı bugün sizlerle paylaşmak 
için buraya gelmiş bulunuyoruz. 

Gazetecilik alanı daha çok medyaya dönük çalışmalar yapar ve kendine özgü bir alanı vardır. 
O yüzden yerel anlamda yapılan çalışmalar, ulusal anlamda yapılan çalışmalar kendine özgü 
bazı özellikler barındırıyor. Ulusal gazeteler daha iyi imkânlarda gazeteler çıkartabiliyorlar, 
daha büyük makinalarla ve ofsetlerde basılabiliyorlar, dağıtım imkânları çok rahat ama yerel 
gazetelere geldiğimiz zaman durum çok farklılaşıyor. 

İnsanoğlu var olduğundan bu yana haberleşme meselesine önem veriyor ve ilk haberleşme 
kitle iletişim anlamında aracı gazeteler. Gazeteler yayınlanmaya başladıktan sonra uzun 
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bir süre bu işin kralı oluyorlar. Yani bu alanda hep onlar var, bütün kitle iletişim imkânlarını 
gazetede kullanılıyorlar ne zaman ki radyo çıkana kadar. Radyo çıktıktan sonra gazeteler 
kendilerini tehdit altında görmeye başlıyorlar fakat öyle olmuyor. Hem radyo, hem de 
gazeteler birlikte hareket etmeye başlıyorlar ve iki kollu bu medya aracı devam ediyor. 
Sonrasında televizyon çıkıyor bu kez hem radyo, hem gazete kendisini tehdit altında 
hissetmeye başlıyor. Televizyonda onları çok fazla tehdit etmiyor, yine üçü birlikte bu 
mecrada yürümeye devam ediyorlar. Bugün geldiğimiz noktada hem gazeteyi, hem radyoyu, 
hem de televizyonu tehdit eden başka bir alan ortaya çıkıyor buna da dijital mecra diyoruz. 
Bu dijital mecra bugün gazeteyi de etkiliyor, televizyonu da etkiliyor, radyoyu da etkiliyor. Bu 
etkileşim özellikle önümüzdeki dönemde yerel gazetecilik ve ulusal gazetecilik anlamında 
bize ne getirecek, bize ne gibi fırsatlar sunacak ve bize ne gibi tehditler sunuyor göreceğiz. 
Bunları da hem dünya, hem Türkiye, hem de bu alanda çalışanlar her gün sorguluyorlar, yeni 
çözümler üretmeye çalışıyorlar. Tabi hal böyle olunca özellikle dijital mecra kendi araçlar 
üretince, ister istemez ciddi tehditler ortaya çıkıyor gazeteler için ve benzerinde de fırsatlar 
ortaya çıkıyor ve yeni yönelimler dediğimiz bazı gazetecilik alanları ortaya çıkmaya başlıyor. 
Yine aynı şekilde gazetecilik türleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bugün yurttaş gazeteciliği 
dediğimiz gazetecilik türü işte dijital mecraların ortaya çıkmasıyla birlikte geldi. Ama 
meseleyi değerlendirirken sağlıklı değerlendirmek lazım. 

Biz Basın İlan Kurumunda özellikle yazılı basınla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda da 
yazılı basının önemli olduğunu düşünüyoruz ve dijital mecraların yazılı basına özellikle ne 
gibi fırsatlar sunuyor bunu da çok iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Şimdi medya dediğimiz 
mesele belli zamanlarda yönelimler yaşıyor ama neden bu yönelimi yaşıyor bence temel 
soru bu. İster istemez herhangi bir gazete mecrası, televizyon mecrası da radyo olsun ya 
da dijital bir mecra olsun hedef kitleye göre hareket etmek zorunda. Eğer hedef kitle yoksa 
hedef kitleye göre hareket edemiyorsanız sizin yaptığınız çalışmanın başarılı olma şansı 
da yoktur. O yüzden de buna her yönelim hedef kitlenin özelliklerine göre hareket ediyor. 
Bugün günümüzde gazetelerin tiraj kaybettiğinden bahsediliyor, televizyonların özellikle 
internetin çıkmasıyla izlenilirlik oranlarında sorunlar olduğundan bahsediliyor ve dijital 
mecraların her geçen gün biraz daha öne çıktığından bahsediliyor bu tamamıyla yönelimle 
alakalıdır. Yani insanlar neye yönelirse, kitleler neye yönelirse medya mecraları da oraya 
doğru yönelmeye başlıyor. 

Sizinle yazılı medya istatistiklerini paylaşmak istiyorum. 2012 ve 2016 yılları arasına 
baktığımız zaman istatistikler belirli bir aralıkta neredeyse aşağı yukarı az oynamalarla 
standart ilerliyor. Fakat 2016 yılına geldiğimiz zaman gazete ve dergi oranlarında düşüş 
olmaya başladığını görüyoruz. Yani yukarıdaki olan dergiyi temsil ediyor. 2016 yılındaki 
grafiğe baktığımız zaman mavi olan, biraz açık olanlar gazeteyi temsil ediyor. Bizde gazete 
ve dergi şöyle Basın İlan Kurumundaki tanımı şu, Basın İlan Kurumunda resmi alanlar resmi 
ilan alanlarına gazete diyoruz, on beş  günde bir çıkan, haftalık çıkan, aylık çıkan gazeteler 
dergi statüsünde değerlendiriliyor. Yani normal bildiğimiz dergi gibi değil, o dergide bunun 
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içerisine dâhil ama değerlendirmede biz dergi olarak değerlendiriyoruz. O yüzden değerli 
arkadaşlar, istatistiğe baktığımız zaman gazetelerin sayısında da birazcık azalma var. Bunun 
temeli sadece dijital değil, bunun ekonomik gelişmelerle ve teknolojik gelişmelerle alakası 
var. Artık bir gazete sahibi olmak, bir gazeteyi sürdürebilir kılmak, yönetilebilir kılmak çok 
kolay değil, gerçekten ciddi bütçeler istiyor. Bir televizyonu kurabilmek kolay değil çok ciddi 
bütçeler istiyor. Bunun ekonomiyle de alakası olduğunu söylemek istiyorum. 

Bunun yanı sıra bir başka grafiği de sizlerle paylaşayım. 2012 ve 2016 yıllarını kapsayan bir 
başka grafik. Bu da tirajı kapsıyor. Tirajda yıllar bazında 2012 ile 2016 yıllarına baktığımız 
zaman düşüşler var, o çok net bir şekilde gözüküyor. Bakın 2012’ de 2000, 2200, 2 milyar 300 
milyon civarında bir satış var toplam satış. 2016 yılına geldiğimiz zaman bu satışın 1 milyar 
705 milyona düştüğünü görüyoruz adet bazında. Yani gazete tirajlarının yıldan yıla aşağıya 
doğru bir seyri gözüküyor. 

Peki, yerel medya için ne gibi tehditler var. İsterseniz birazda onu konuşalım. Medya alanı 
olsun ya da herhangi başka bir alan olsun, bu alanların en temel unsurlarından bir tanesi 
insan kaynağı. Ve maalesef gazetecilik alanında ki özellikle burada gazetecilik yapan 
arkadaşlarımız, gazete sahipleri ve cemiyet başkanlarımız var. Özellikle nitelikli kalifiye insan 
kaynağı noktasında sorunlar yaşanıyor. Seksen civarında iletişim fakültesi var buradan çıkan 
arkadaşlarımızın çoğu büyükşehirlere gitmeyi tercih ediyorlar ya da büyük ulusal medyada 
çalışmayı tercih ediyorlar. Yerel medyada kalmak istemiyorlar. Bu da yerel medya insan 
kaynağı açısından ciddi bir problem oluşturuyor. Mesela bazı illerimizde iletişim fakültesi 
yok, bize diyorlar ki iletişim fakültesi açılması lazım. Burada bizim insan kaynağımızda sorun 
var fakat iletişim fakültesi açılıyor, iletişim fakültesinden mezun olan insanlarda o gazetede 
yerel mecrada kalmak istemiyorlar, diğer başka iş alanlarını tercih ediyorlar ya da büyük 
şehirlere gidip oralarda büyük gazetelerde ulusal gazetelerde çalışmayı tercih ediyorlar. O 
yüzden insan kaynağı gerçekten en önemli sorunlardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. 

Yine matbaa ve baskı imkânlarının yetersizliği de önemli bir sorun. Büyük şehirlerde bu 
imkânlar çok iyi olup oldukça web ofsetler ve başka matbaalar var fakat Anadolu şehirlerine 
indiğimiz zaman birçok şehrimizde o web ofset imkânları yok, o yüzden de baskılar 
konusunda sorun yaşanıyor. Özellikle günümüzde baskı teknoloji bu kadar gelişmişken, 
siz iyi basılmış bir gazete üretemiyorsanız, reklamlarını reklam verene karşı iyi bir şekilde 
gösteremiyorsanız ve onu kamuoyuna yansıtamıyorsanız bu anlamda sizin için büyük bir 
eksiklik oluşuyor. Eğer bu sorunu çözebilirseniz de ciddi bir avantaj ortaya çıkıyor.

Yine bir başka problem olan reklam yetersizliğidir. Özellikle Anadolu da gazetelerin 
büyük bir çoğunluğu resmi reklamla yani Basın İlan Kurumu tarafından verilen resmi 
reklamlarla ayakta kalıyorlar. Özel reklam alma noktasında maalesef biraz gayret yetersizliği 
var. İşverenler, reklam verenler tarafından da bu konuda çok fazla bir istek olmadığı için 
sorun yaşıyoruz. Ama gazetelerin kurtuluşu bu reklam konusunun çözülmesiyle ilgili 
gözüküyor. Eğer reklam verenler yerel gazeteleri desteklerse, kendi bölgesinin sesi olan, 
kendi bölgesinin sorunlarını yansıtan, o bölgeyi anlatan gazeteleri desteklerse gazetelerde 
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bu anlamda ekonomik olarak rahatlamış oluyorlar. Ama bunu tabi sadece reklam verene 
değil, aynı zamanda gazete sahiplerine verilen ve bu çalışmayı yapan arkadaşlarımıza da bu 
konuda söylemek lazım. Onlarında reklam çalışması, özel reklama ağırlık vermesi gerekiyor. 

En önemli sorunlardan bir tanesi önceden kısmen bahsettik satış ve tirajlarda yaşanan 
düşüşlerdir.

Yeni yetişen nesiller, internet mecrasını kullandığı için tirajlarda da düşüşler yaşanmaya 
başladı. Bunun da özellikle gazetelerin kendi online mecralarını güçlendirerek yani iki kollu 
hareket ederek çözmeleri mümkün. Ulusal gazetelerde bu yönde çalışmalar var. Mesela 
ulusal gazeteler hem internet sitelerini kullanıyorlar, hem gazeteleri kullanıyorlar. Gazetelere 
birtakım uygulamalar karekod uygulaması var mesela Haber Türk’ te. Siz gazeteyi alıyorsunuz 
gazeteyi aldıktan sonra bir karekod uygulaması var, cep telefonuyla üzerine geldiğiniz 
zaman bu karekod uygulaması videoya dönüşüyor ve haberi canlı olarak izleyebiliyorsunuz. 
Bunlarda gazeteleri güçlendirmek için yapılmış çalışmalar. Bizim biraz teknolojiyi daha iyi 
tanımamız ve bu anlamda da gazetelerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. 

Yetersiz içerik üretimi aslında en önemli konulardan bir tanesidir. Çağımızın en önemli 
ihtiyacı da bu. Siz eğer içeriği doğru üretebiliyorsanız, iyi içerik üretebiliyorsanız ve bunu 
doğru bir şekilde sunabiliyorsanız farkındalık oluşturuyorsunuz. Yani içerik, içerik, içerik. 
Bu dönemin en önemli özelliği. Gazeteci arkadaşlarımız eğer düzgün bir şekilde içerik 
üretebiliyor, bunu doğru insanlara istihdam edebiliyor ve bunun sunumuyla alakalı da 
çalışmayı yapabiliyorlarsa mutlaka onların gazetesi öne çıkacak, onların okuyucusu o 
gazetede kalacak ve belki de yeni okuyucu noktasında ciddi avantajlar elde edecektir. Yine 
aynı şekilde haberin yanına yorum koymak gerekiyor. Eğer siz bu haber içeriğini yorumluyor, 
insanlara farklı şeyler sunabiliyorsanız yine avantajlı olma konuma geçmiş oluyorsunuz. 

Ekonomik zorluklar, az önce bahsettik; matbaa meselesi, insanın istihdamı ve ekonomik 
krizlerde ayakta kalabilme bütün bunların hepsi gazeteleri de etkiliyor. Bununla ilgili de 
doğru sürdürülebilir, yönetilebilir bir ekonomik altyapıyı oluşturmak gerekiyor çünkü 
gazetelerin hepsi ticari bir işletmedir, canlı olması gerekiyor ve yaşayabilir olması gerekiyor. 
Bu anlamda gazete sahiplerinin kendi önlemlerini alması gerekiyor. Dijital mecralardan bir 
talebin olması da yine bir tehdit olarak bu dönemde karşımıza çıkıyor. 

Bir de fırsatlar var. Fırsatlar neler, onları da değerlendirmiş olalım. Baskı teknikleri 
kolaylaşması ve ulaşılır olması. Az önce matbaalar konusundaki matbaanın olmamasını bir 
tehdit olarak söyledik, şimdi de diyoruz ki baskı teknikleri kolaylaşması ve ulaşılabilir olması 
çevre illerle ilerideki ve ofsetlerle irtibatlar kurarak baskılar yapılabiliyor. Eğer siz oralarla 
irtibat kurabilirseniz ve baskıları güzel bir şekilde yapabilirseniz bu size bir fırsat olarak 
dönecektir. Ulaşım imkânlarının gelişmesi dağıtım anlamında çok büyük imkânlar ortaya 
çıkarıyor. İnternet teknolojilerindeki gelişmeler yine aslında bir noktada tehdit gibi olsa 
da, bazı noktalarda size fırsat olarak dönüyor çünkü internet siteniz oluyor, haberlere çok 
rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz, internet mecrasında çok rahat kolay bir şekilde içerik 
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üretebiliyorsunuz bu da bir fırsat olarak ortaya çıkıyor. Sosyal medya platformlarından 
haber paylaşımı destekleme imkânı birçok gazete bugün ürettiği haberi ve içeriği kendi 
internet sitesinin içeriğini Facebook’ ta, Twitter’ da ve diğer mecralarda paylaşarak daha 
fazla paylaşılmasını ve daha fazla okunulabilir olmasını sağlayabiliyor bu da önemli bir 
imkân. Yine içerik üretmede bilgi ulaşımına kolaylık, bu büyük bir imkân. 

Dijital mecralarda reklam alma imkânı, kendi internet sitesine gazeteler reklam alabiliyorlar 
ve bu anlamda da ekonomik olarak ciddi gelirler elde edebiliyorlar. Yorumlara ve analizlere 
ağırlık verilmesi de yine bize bir fırsat olarak bu dönemde dönebiliyor çünkü haberler her 
yerde internet mecralarında dönüyor fakat orada çok fazla derinlik, yorum bulma imkânı 
yok. Ama siz gazetede buna ayrıca yer verebilirsiniz. Bu bir avantaj olarak bize dönüyor

Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, interneti ve dijitali sadece biz tehdit olarak görürsek 
hata yapmış oluruz. Bize birçok fırsatlarda sunuyor. Bu fırsatları değerlendirmek çağın 
ruhuna, zamanın ruhuna ufkuna hareket etmek ve çözüm üretmek, içerik üretmek ve 
ürettiğimiz içerikleri, yaptığımız çalışmaları doğru bir şekilde sunabilmek, insan kaynağını 
doğru kullanabilmek bizim için çok önemli. Eğer bunları yapabilirsek yerel mecralarında 
yaşama imkânı ve kendi kaynaklarını üretme imkânı ortaya çıkıyor.

Şimdi internet alışkanlığı ile ilgili bir grafik resmi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnternet 
kullanımında yıllar bazında bir artma olduğunu görüyoruz, bugün dünyada böyle sadece 
Türkiye’de olan bir şey değil. Üç tane grafik var, internet erişim imkânı olan haneler 16-74 yaş 
grubu bir evde bilgisayar kullanımı, 16-74 yaş grubu çocuklu bireylerde internet kullanımı 
ve buna baktığımız zaman 2007 den 2015 e kadar hemen hemen hepsinde düzenli bir 
artış olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani artık internet mecrası, dijital mecralar 
bizim görmezden gelemeyeceğimiz kadar hayatımızın içerisine girdi. Hem Türkiye’de, hem 
dünyada çok önemli bir alan olarak öne çıkıyor. Gazetelerin özellikle ayakta kalabilmesi, 
güçlenebilmesi için bu gerçekleri görerek hareket etmesinde fayda var diye düşünüyorum. 

Önümüzdeki dönemde gazetelerin geleceği ile ilgili birçok yorumlar yapılıyor. İşte kimisi 
önümüzdeki elli yıl içerisinde gazeteler olmayacak, kimisi kırk yıl içerisinde olmayacak 
diyorlar. Ama şunu söylemek lazım, bu benzer tartışmalar gazeteden sonra radyo çıktığında 
yine kısmen konuşuldu, televizyon çıktığında konuşulmuş. Haber mecralarının bu medya 
mecralarının bir birini desteklediği yönünde veriler şu anda elimizde mevcut. Önümüzdeki 
dönem bize ne getirir yani bu hesaplamalar neye göre yapılıyor, özel fütüristler falan var 
onlar bunu bu şekilde açıklıyorlar. Bunu çok iyi düşünmek lazım. Yani nesillerin durumuna 
göre, nesillerin kullanım alışkanlıklarına göre böyle hesaplamalar yapıyorlar ama 
önümüzdeki dönemde belki de dijital mecralar, televizyon, radyo ve gazete hep birlikte 
çoklu bir medya mecraları olarak hayatlarına devam edecek. Bunu bilemiyoruz çünkü gazete 
alışkanlıklarında mesela bugün birçok insanın ben dijital medyayı takip etmiyorum, benim 
gazete alışkanlığım var ve gazete okumak istiyorum diyen insanlar var. Yine dijital mecralar 
için üretilen kitaplar var, o kitapların aslında çokta zaman içerisinde talep görmediğini, 
insanların tekrar kâğıt kitaba döndüğü gibi bir takım veriler var. Yani bunu önümüzdeki 
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günlerde inşallah göreceğiz. Ama bu tip öngörüler var mı, var. O öngörülerin ne getirip 
götüreceğini de bilemiyoruz. Şöyle bir gerçek var, onu da yine sizlerle paylaşalım. Özellikle 
reklam pastasına baktığımız zaman televizyonun reklamda aslan payını aldığını görüyoruz. 
Televizyon her zaman reklam konusunda önde. Gazeteler televizyondan sonra geliyordu 
fakat son yıllarda dijital mecralar ikinci sıraya yükseldi ama arada çok kısmî bir fark var, 
birbirlerine yakın oranlarla şu anda gazeteler de, dijital mecralar da reklam pastasından pay 
almaya devam ediyor. Yine baktığımız zaman bu söylediğimi doğrulayan bir rakam birbirine 
çok yakın. Basılı mecra ve dijital mecra reklam karşılaştırmasında, 2015’te 995 bin TL, 2016’da 
972 bin TL ye düşmüş. Dijital mecrada da 1 milyon 646 bin den 1 Milyon 872 bine düşmüş. 
Yani arası bir birine yakın oranları ve rakamları burada görebiliyoruz. 

Bir başka istatistiği sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanların kullanım alışkanlıklarına göre 
çalışmalar yapıyorlar. Bunu gösteren bir çalışma. 18-24 yaş arası, 25-34 yaş arası, 34-44 yaş 
arası, 45-54 yaş arası ve 55 ve üzeri olan insanların haber alma kaynakları, haberleri nereden 
takip ediyorlar diye bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada da genç neslin, yeni doğan neslin 
özellikle dijital mecralarda olduğu, yaşı biraz daha büyük olanların televizyon alışkanlığının 
daha fazla olduğunu, gazeteyi okuduğu bir gerçeği bu istatistikte de çok net bir şekilde 
görebiliyoruz. Yine gençler üzerinde sosyal medya alışkanlıklarının öne çıktığını da net bir 
şekilde bu grafikten görebiliyoruz. Aslında bu verilere göre gelecek okuması yapıyorlar. 
Az önce söylediğim şeylerde o yüzden önemli. Birçok yeni teknoloji var. Bu az önce 
söylediğimiz konularla alakalı gazetelerin geleceği, medyanın geleceği konusuyla alakalı 
bu detaya çok fazla girmeyeceğim, önemli teknolojiler üretiyorlar. Hologram teknolojisi 
var, az önce bahsettiğim karekod uygulaması var. Gazete ve dijital karışımı vikitap diye 
yeni bir uygulama var. O mesela hem elinize alıyorsunuz aynı İpad gibi size hem gazete 
hissi veriyor, hem de dijital hissi veriyor. Bunu da insanlar şu anda üretmişler ve kullanılıyor. 
Bu yeni teknolojilerde dijital geliştikçe ve yeni araştırmalar yapıldıkça ortaya çıkıyor. Yani 
önümüzdeki dönem gerçekten medya anlamında bizim bu çoklu medya diyebileceğimiz, 
kitle iletişiminin yönetildiği insanların yönlendirdiği, kitlelerin yönlendirdiği bu alanda 
yeni gelişmelere gebe gibi gözüküyor. Burada yerel gazetelerin, yine ulusal gazetelerin 
bu gelişmeleri görerek hareket etmesinde yarar var. Sadece gelir anlamında resmi ilan ve 
kısmen kamu reklamları gibi alanlara odaklanmamaları gerekiyor. Kendilerine yeni gelir 
imkânları üretmeleri gerekiyor. İnternet sitelerinde mutlaka ve mutlaka gazetelerimizin 
güçlendirilmesi gerekiyor. Yerel gazetelerin en büyük açıklarından bir tanesi bu. Anadolu’yu 
geziyoruz, ziyaretlerde bulunuyoruz, onlarla toplantılar yapıyoruz internet siteleri var 
ama çok aktif değil. İnternet sitesi olmayan gazete sayısı çok az, yani o aşamayı geçtik 
ama tıklanmıyor, giriş olmuyor internet sitelerine. Bunların öne çıkartılması, gazetelerin 
bu ortamları çok iyi bir şekilde değerlendirmesi ve kullanması lazım. Yine aynı şekilde 
gazetelerin okunması için de tirajların artması noktasında bir takım çalışmaların yapılması 
lazım. Biz Basın İlan Kurumu olarak gazeteleri çok önemsiyoruz. Gazetelerin güçlü olmasını, 
daha iyi bir kâğıda basılmasını, reklamların çok daha iyi bir şekilde görünebilir olmasını, 
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haber içeriklerinin çok zengin olmasını önemsiyoruz. Az önce Mehmet Ağabey söyledi 
kitapta özgün içerik ne kadar önemliyse, gazete de bu özgün içerik o kadar önemli. Yani 
bunu mutlaka ve mutlaka sağlamak lazım. Gazetelerin bu normal herkesin kullandığı 
haberleri üreterek gidebileceği bir yol yok yani bu yol kapalı. Ama bunu sadece gazetelerin 
suçu olarak söylemek doğru değil, ekonomik imkânlar ister istemez buraya zorluyor 
gazeteleri. Ulusal gazetelerde daha önceden dış haber servisleri, kültür-sanat servisleri, 
haber merkezi ve istihbarat servisi vardı bütün bunların hepsi ayrı servisti. Bugün geldiğimiz 
noktada bakıyoruz hepsini birleştirdiler, bütün haberler haber merkezinden üretiliyor. Yani 
bu servislerin hiç birisi yok. Haliyle gazetecilik anlamında ciddi bir işsizlikte oluşmaya başladı 
ulusal gazetelerden. Yerel gazetelerde bundan nasibini alıyor ister istemez. Yani bizim 
bu sadece insan kaynağını yönetme anlamında değil, insan kaynağını yönetirken içeriğe 
yönelik çalışmaları da birlikte yönetebilirsek önümüzdeki dönemde başarabileceğimizi 
düşünüyorum. Bu anlamda değişime ayak uydurabileceğimizi düşünüyorum. Biz Basın 
İlan Kurumu olarak hem dijital anlamda, hem de basılı mecralar anlamında bu yöndeki 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam 
edeceğiz. Benim sunumum bu kadar. Haziruna teşekkür ediyorum. Herhalde soru-cevap 
almıyoruz değil mi hocam? O daha sonra diye biliyorum. İnşallah uzatmadım değil mi? Peki, 
ben çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum bundan sonraki çalışmalar adına. Yine öğleden 
sonra da soru-cevap olacak. 

Mehmet Sarmış:

Teşekkür ederiz. Evet, Basın İlan Kurumu Başkan yardımcısı Dr. 
Mustafa Canbey’e sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. 

İkinci ve son sunumumuz, Yusuf Turan Günaydın Bey tarafından 
takdim edilecek. Korsan Yayıncılığın Mahalli Basım Ölçeğinde 
Yansımaları. 

Yusuf Turan Günaydın:  

Merhaba saygıdeğer hazirun. Benim sürem çok az gerçekten. 12’de 
bitmesi gerekiyordu program akışına göre, bu sebeple konuşmamı 
özetlemeye çalışacağım:

Korsan Yayıncılığın Mahallî Basın Ölçeğinde Yansımaları

Mahallî bir gazetenin de basıldığı bir matbaada büyüdüm. Babam 
Ali Rıza Günaydın’ın 1971’de çıkarmaya başladığı Taşova adlı mahallî 

bir gazetenin de basıldığı matbaadan söz ediyorum. Bu gazeteden yola çıkarak konunun 
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tarihçesini bir nebze sunabilirim. “Tarihçe” diyorum çünkü günümüzde yani 90’lardan bu 
yana artık bilgisayarlı matbaacılığın yaygınlaşmaya başlamasıyla durum son derece değişti 
ve anlatacaklarım çoktan ‘tarih’ oldu.

Mahallî basında korsan yayıncılıkla ilgili üç husus üzerinde durmak istiyorum. 

Yaklaşık 90’lı yılların başları veya 90’lı yılların ortalarına kadar mahallî basında korsan yayınlar 
bakımından bilinçsiz bazı örneklerin ortaya konulduğunu çok iyi hatırlıyorum.

Bunların başında eskiden mahallî gazetelerde mutlaka rastlanan şiir köşeleri gelir. Bu 
köşelerde yayımlanan şiirler genelde o beldede yaşayan insanların veya gazete abonelerinin 
gönderdiği şiirler olurdu. Fakat bunların içerisinde bir kısmı ünlü, ünsüz bazı şairlerin 
şiirlerinden hafif uyarlamalarla veya altına gönderenin ismi yazılarak ulaştırılırdı. Birincisi bu.

Sonra büyük gazetelerden ve dergilerden, hatta kitaplardan izin almaya gerek duymadan 
bol bol alıntılar yapılırdı. Tabii bu izinsiz alıntılar yöre halkını aydınlatmak, onlara belki 
ulaşamayacakları bazı bilgileri ulaştırmak gibi hayırhah bir niyetle yapılırdı. İzin almak 
kimsenin aklına gelmezdi. Bu arada sizden alıntılanan metinler için de siz izin alınmasını 
beklemezdiniz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gittikçe ciddiyet ve önem kazanınca, bu izinsiz 
alıntıların aslında yasal anlamda pek de doğru bir şey olmadığı bugün artık çok net bir 
şekilde öğrenildi. Hatta bununla ilgili geçen seneki Korsan Yayınlarla Mücadele Kurultayında 
bol miktarda konuşuldu. Fakat mahallî basında bu izinsiz alıntılar en çok rastlanan korsan 
yayın türüydü.

Mahallî basının yakın zamanlara kadar en sıkıntılı üyeleri, sadece ilan için çıkan mahallî 
gazetelerdi. Mahallî basın birbirlerine, çıkardıkları gazeteleri gönderirlerdi. Dolayısıyla 
bizim matbaaya da Anadolu’nun hemen hemen her yerinden birçok gazete gelir; biz 
de onlara kendi gazetemizi gönderirdik. Çocukluk yıllarımdan itibaren Anadolu’nun her 
yerinde çıkan bu gazeteleri görme imkânım olmuştu. Bazı mahallî gazetelere topluca 
bakma imkânınız olsa, o beldeyle ilgili, yayınlandığı yöreyle, şehirle, ilçeyle ilgili bir tane 
bile habere rastlayamadığınız mahallî basın örneklerini görebilirsiniz. Eğer bunlar Millî 
Kütüphane’ye konmuşsa oradan da bakılabilir. Yani somut örnekler görmek isteyenler Milli 
Kütüphane’deki gazete koleksiyonlarından bunlara bakabilirler. Babam bunlara ‘sadece 
ilan için çıkan gazeteler’ derdi. Çünkü resmî ilanların, o zamanlar Basın Kanununa göre, 
mahallinde yayınlanan bir gazetede yayınlanma zorunluluğu vardı. Yani bir beldeyle ilgili 
o beldenin resmî kuruluşları eğer bir ilan vereceklerse o beldede, ilanları oraya vermek 
zorundaydılar. Basın Kanunu bunu böyle düzenliyordu. Dolayısıyla Anadolu’da sırf bu 
potansiyeli değerlendirmek için çıkan mahallî gazeteler vardı. Bu da korsan yayıncılığın bir 
türü sayılabilir.

Basın Kanununda yakın zamanlarda daha çok değişiklikler oldu. Bu kanunda birtakım 
değişiklikler yapıldıkça, teknolojik imkânlar da arttıkça bu tür istismarlar belki biraz daha 
önleniyordur. Bilgisayar matbaacılığı ve bilgisayar dergi ve gazetelerin yaygınlaşmasıyla 
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-gözlemleyebildiğim kadarıyla-, mahallî basında telif oranı gittikçe daha da yükseldi. 
Artık daha fazla görsel veya fotoğraf kullanılabiliyor. Eskiden mahallî basının bir haberin 
fotoğrafını anında basabilme ihtimali neredeyse sıfırdı. Çünkü fotoğraf çekilse ve kısa sürede 
tabedilse bile klişesini yaptırma zorunluluğu yüzünden bu işlemler uzardı. Fotoğrafların 
bir matbaada basılabilmesi için gerekli klişeler ise ancak büyük şehirlerde yaptırılabilirdi. 
Artık gördüğüm, takip edebildiğim -hem basılı olarak hem de dijital olarak yayınlanan- 
mahallî gazetelerde özellikle o bölgelerde yaşayan köşe yazarları kendi fikirlerini daha fazla 
yazabiliyorlar. Haberlere de bakıyorum, gerçekten o yöreyle ilgili oluyor. Çünkü artık bu 
haberleri alabilmek; fotoğraflayabilmek ve yayabilmek kolaylaştı.

Yeni düzenlemelere kadar bir ilçede diyelim ki adlî bir vaka, cinayet vs. ortaya çıktığı 
zaman eğer ilçe merkezinde olduysa hadiseyle ilgili haberleri sadece polisten yani 
emniyet komiserliğinden alabilirdiniz. Eğer olay köylerde olmuşsa bu kez de jandarmadan 
alabiliyordunuz. Neredeyse bu iki kaynakla sınırlı idiniz. Onlar da bazı haberlere sınırlandırma 
koyarlardı. Yani her haberin yayınlanmasına izin vermezlerdi. Mahallî basının 70’li yıllardan 
itibaren 90’lı yılların başlarına, ortalarına kadar haber anlamında böyle sınırlılıkları 
vardı. Şimdiyse insanlar cep telefonlarıyla çektikleri bazı olayları kendi sayfalarından 
yayınlayabiliyorlar.

Mahallî basında yayımlanan bazı şiirlerden bahsetmiştim. Babamın ara ara anlattığı bir örnek 
vardı; şimdi onu hatırlıyorum. Bir gün Taşova gazetesinin şiir köşesine bizim ilçeden olup da 
İstanbul’da yaşayan bir okuyucumuzdan bir şiir geliyor ve babam şiiri okuyor; bakıyor ki 
çok usta işi bir şiir… Anlıyor o şiiri o kişinin yazmadığını, fakat şiir bizim ilçeye o kadar güzel 
uyarlanmış ki... Şiir âdeta bizim ilçeyi tasvir ediyor İşte Taşova’dan Yeşilırmak geçiyor; o şiirde 
de bir ırmak tasviri var. Söz konusu şiir Rıza Tevfik’in “Uçun kuşlar uçun doğduğum yere” diye 
başlayan şiiri. Şiirin “O çay ağır akar, yorgun mu bilmem?” şeklindeki “Yeşilırmak akar, yorgun 
mu bilmem?” olmuş..  Velhâsıl vatandaş bu şiiri almış o kadar güzel uyarlamış ki bizim ilçeye, 
okuduğunuz zaman etkileniyorsunuz. Fakat bu şiirin başka bir şaire ait olduğunu fark etmek 
gerekiyor. Yani mahalli gazeteyi yöneten, çıkartan sorumlunun, bu şiirin gerçekten o kişi 
tarafından yazılıp yazılmadığını takdir edebilmesi gerekiyor. Bu örneği sık sık anlatır fakat 
buna rağmen de yayınladığını söylerdi babam. Yani intihal olmasına rağmen şiirin sırf bizim 
ilçenin manzarasına tabiri caizse ‘cuk’ oturduğunu gördüğü için yayınladığını söylerdi.

Konuyla ilgili bir de tersinden bir örnek vermek istiyorum: Mahallî basında bu ‘hayırhah 
alıntılar’ o kadar yaygındı ki genel basına da yansıyan şöyle bir tartışma yaşanmıştı 80’li 
yıllarda: Maraş’ın Andırın ilçesinde, Andırın Postası diye bir gazete çıkıyordu ve onun İkindi 
Yazıları diye çok güzel bir edebiyat eki vardı. Burada mahallî basında isimlerine rastlanmayan, 
ülkenin hatırı sayılır edebiyat dergilerinde isimleri görülebilen şairlerin, yazarların ürünlerine 
yer verilirdi (Gazetenin Maraş’ın bir ilçesinde yayımlandığı ve burada isimlerine rastlanan 
edebiyatçıların epey bir kısmının da Maraşlı olduğu hesaba katılmalı tabii). Yani düşünün 
Maraş’ın Andırın gibi küçük bir ilçesinde ülke geneline hitap eden bir dergi yayımlanmış 



40

oluyor. Ülke genelindeki bir takım yazarları, şairleri bünyesinde toplayabilen bir dergi. Bu 
da çok tersinden çok farklı bir örnektir.  Gerçekten böyle bir dergi uzun bir süre çıktı. Bir 
gün Millî Gazete’nin kültür sanat sayfasında bir haber okuduk. Haberde diyordu ki, “İkindi 
Yazıları elimize ulaştı; orada Arif Ay’ın şiirlerinden de bir alıntı var.” İkindi Yazıları’ nın durumu 
alışık olunan bir şey olmadığı için Arif Ay’ın bir şiirinin ilk kez orada yayımlanıyor olması 
da pek inanılası görünmüyor… Arif Ay o zaman da çok ünlü bir şair ve Millî Gazete gibi 
büyük bir gazetede bu haberi yazan kişi o şiirin alıntı olduğunu düşünmüş… Arif Ay oraya 
şiirini gönderip de Maraş’ta bir mahallî gazetenin ekinde bu şiiri yayınlatmış olabilir mi? 
Yani şairin alıntı olmayan bir şiirinin taşrada çıkan mahallî bir gazetenin ekinde yer almış 
olabileceğini düşünemiyor. Sonra Arif Ay’ın, o şiiri hiçbir yerde yayınlatmadan İkindi Yazıları’ 
na gönderdiğine ve ilk defa orada yayınlandığına dair açıklama yapması gerekmişti.

Bu iki farklı örnekten de yola çıkarak şöyle diyebiliriz: Mahalli basında aslında yakın 
zamanlara kadar (hemen hemen 90’lı yılların ortalarına kadar) izinsiz alıntılar, birtakım 
şiirlerin okuyucuların imzasıyla yayınlanması ve sırf ilan için gazete çıkması gibi durumlara 
maalesef rastlanılıyordu. Benim gözlemlerim bu durumun bilgisayarlı matbaacılığın ve 
dijital yayınların güçlenmesiyle birlikte en azından eskisi kadar yaygın olmadığı yönündedir.

Bu söylediklerimi daha genişletebilirim fakat sanırım süreyi de uzatmamak adına bitirmem 
daha iyi olacak. Teşekkür ediyorum. 

Mehmet Sarmış:

Evet, değerli katılımcılar. Yusuf Turan Günaydın Bey’e de sunumundan 
dolayı teşekkür ediyoruz. Zaman hassasiyetinden dolayı da sağ 
olsun. 
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Muhammed Enes Kala: 

Usulsüz vusul olmaz. Dolayısıyla ikinci oturuma bir usul geliştirmemiz 
gerekecek. Bir buçuk saatimiz var. Bir buçuk saatte bu mahdut zaman 
içerisinde olabildiğince verimli bir sonuç alırız diye umut ediyorum. 
Paydaşlarımızla bu konuyu konuştuk, şöyle bir teklifle başlayalım. Bir 
temamız var, tema başlığımız Mahalli Basılı Yayıncılıkta Telif Hakları ve 
Korsanla Mücadelede Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları. Arzu 
ederseniz bu ikinci oturumu iki turlu yapalım. Birinci turda sadece 

sorunları tespit edelim. Birinci turda her söz alan kişi 3-4 dakikayla kendisini sınırlandırsın ve 
birinci turda bir sorun havuzu oluşturalım. İkinci turda bu oturumun içerisindeki sorunlara 
çözüm önerileri ve tekliflerimizi getirelim. Uygun görürseniz tema başlığımız çerçevesinde 
sorunları tespit etmek için, söz alan kişi kendisini tanıtarak söze başlarsa memnun oluruz. 
Evet, ilk sözü… Sıradan da gelebiliriz. 

Tayyip Atmaca:

Arkadaşlar ismim Tayyip Atmaca. Kahramanmaraş’tan katılıyorum. 
Sabahki oturumda yerel basının sorunlarıyla ilgili bir sürü sözler 
sarf ettik ama esas şairler ve yazarların sorunlarıyla ilgili hiçbir şey 
konuşmadık. Ben diyorum ki, Yazarlar Birliği şöyle bir öneri ortaya 
koysa. Yazarlar Birliği’nin üyeleri var, üyeler haricinde bir sürü şairler, 
yazarlar var. Kültür Bakanlığı nasıl ki bir kitap basılacağı zaman, o 
kitap için bir ıssbn olmasını istiyorsa basılacak kitabın alanı ile 

ilgili bir değer taşıdığını ispat etecek bir belge bir kriter uygulanmalı. Sayın Başkanın 
akademisyen olması hasebiyle biliyor ki bir hakemli dergiye bir yazı gönderdiğiniz zaman, 
iki hakemin onayından geçmeden o yazı yayınlanmıyor. Dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği, 
Kültür Bakanlığı’na bu hususta bir bir teklif hazırlasın. Bu yakın zamanda mı olur uzak 
zamanda mı olur bilmiyorum ama basılan kitaplar mutlaka ehil ellerin onayından geçerek, 
bu kitap basılabilir veya basılamaz diye onay verdikten sonra kitapların basılmasın daha 
uygun olacağını düşünüyorum. Diğer şekilde şair, yazar kitabını kendi parasıyla bastırıyor, 
ya da tanıdığı bir yayınevinden referans bularak kitabını bastırıyor. Böyle olunca da okuyucu 
“ben hangi kitabı okuyacağım”  sıkıntıyla karşılaşıyor. Ya o kitapla ilgili referanslar olacak 
veya o kitapla ilgili birileri sosyal medyada veya dergilerde, gazetelerde o kitapla ilgili bir 
şeyler yazacak ki okurunu biraz celp edecek. Ama ne yazıktır ki, günümüzde bu kitapla ilgili 
yazılan yazılar da birazda hatır gönül işi oluyor. Yani “sen benim kitabıma yazı yaz, ben senin 
kitabına yazı yazayım bir birimize parlatalım, bir birimizi cilalayalım” deyip geçip gidiyor. 
Bizlerden önceki zamanlarda öyle tahmin ediyorum ki, her şehirde bir yazarlar kurulu vardı, 
gelen şiir, hikaye, deneme, roman o kurul tarafından inceleyip onayı verdikten sonra eserin 
yayınlanmasını izin veriyorlardı. Sayın Başkanım bu konuyu bir çalıştayda değerlendirip 
bundan sonraki çıkacak kitaplar için bir ön çalışma yapalım, bir jüri oluşturalım. O jürinin 
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onayladığı kitaplar yayınlansın, onaylamadığı kitaplar yayınlanmasın. Kültür Bakanlığı da bu 
onayı görmeden bandrol vermesin. Teşekkür ederim. 

Muhammed Enes Kala:

Evet, Tayyip Bey’e teşekkür ediyorum. Bir sorun ortaya attı, 
soruna ilişkin bir çözüm önerisinde de bulundu. Cuma Bey’e sözü 
bırakabiliriz. Dört dakika süreniz var şu anda.

Cuma Ağaç:  

Cümleten merhaba Sayın Başkanlarım ve muhterem katılımcılar. Bu 
program vesilesi ile Şanlıurfa’ya hoş geldiniz.

Türkiye Yazarlar Birliğinin Şanlıurfa Şubesinin Kurucu Başkanıyım. 
Şu anda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak yine Başkanıma yardımcı 
olmaya devam ediyorum, Mehmet Sarmış Başkanıma. İnşallah bu 
yeni dönemde de bu vesile ile ifade edeyim, hep birlikte daha çıtayı 
yükselteceğiz Mehmet Başkanımla inşallah. Yine Yazarlar Birliğimize 

ve Telif Hakları Meslek Birliğine bu programından dolayı da şükranlarımı arz ediyorum, 
tebrik ediyorum paydaş kuruluşu da.

 Korsanla mücadelede ben bir yazar olmaktan ziyade ekonomik yönden olaya yaklaşıyorum. 
Ekonomist olmam hasebiyle belki de; mali müşavir ve iktisatçı olmam hasebiyle. Telif 
haklarının korunması, korsanın azaltılması için benim aklıma gelen ekonomik yönden, 
ekonomik politikalar üzerine çalışılmalı diye düşünüyorum. Gerek kitap fiyatı gerekse 
korsanlık durumuna düşmeden veya korsan kitabı alma durumuna düşmeden insanların 
sanal ortamda birçok elektronik kitaba ulaşabilmesi, kitaba daha uygun fiyata ulaşabilmesi 
gibi konularda çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sorunun irdelenmesini arz 
ediyorum. Saygılar sunuyorum. 

Muhammed Enes Kala:

Cuma Bey’e teşekkür ediyoruz. Özellikle eserlerin ekonomik karşılığı 
noktasında bir ücret politikası sorunundan bahsetti.

Üç sorun üzerinde durdu. Sermayenin dağınıklığı meselesi, 
paydaşların sermayesinin dağınıklığı meselesi, yayın faaliyetlerine 
devletin tam bir ticarethane olarak bakması. Bu işi yapanların 
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ideolojik olmadan, ortak bir zeminde tartışabilme imkânının sorunu. Evet, Dursun Bey’e 
verelim sözü. 

Dursun Çiçek:   

Herkese selamlar. Dursun Çiçek… Kayseri’den geliyorum. Şehir 
dergisi ve Düşünen Şehir dergisinin Genel Yayın Yönetmeniyim. 
Böyle bir çalıştayda ilkin dergi yöneticisi olarak değil ama kitap 
okuyucusu olarak söz söylemek istiyorum. Çünkü iyi bir kitap 
okuyucusuyum. İlkokul 4. sınıftan bu tarafa her gün ortalama 250-
300 sayfa okuyan bir insanım. Bünyesinde otuz binin üzerinde 
kitap olan şahsi bir kütüphanem var. Tabi devletin kitaba bakış 

açısının ne kadar problemli olduğunu bundan 1-2 ay önce yeniden anlamış oldum. TRT’den 
geldiler ve bir program yapacaklarını söylediler.  Kitaphane programını yapanlarınki fena 
değildi ama Anadolu Ajans’ı öyle bir program yaptı ki beni müzelik bir adam, antropolojik 
veya arkeolojik bir vatandaş gibi sundular. Belki çekimleri yapanların muradı bu değildi 
ama kurguları ve sunumları yapanlarınki tam anlamıyla berbattı. 30 bin kitapla yaşıyor, 
hanımını boşamış, şunu yapmış bunu yapmış diye sunum yaparak kitapları değil beni ve 
özel hayatımı öne çıkardılar. Sebepler onları daha çok ilgilendiriyor. Şimdi devletin kitaba, 
kitap okuyana, kitapla ilişkisine bakışı böyleyse doğal olarak onun devletin bünyesindeki 
korsan kitapçılığı, kitap okuma seviyesini, teliflerle ilgili bu işe verdiği önemi bu tutumdan 
rahatlıkla çıkarabiliriz. 

Zeki Bey’e aynen katılıyorum. Kitapta vergiyi anlayamıyorum. Bunun anlaşılabilmesi, izah 
edilebilmesi dinen, ilmen, ahlaken rasyonel bir şekilde mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir 
giriş yapıp, ben önce dergiler bağlamında bir iki bir şey söylemek istiyorum. 

Ben daha önce İstanbul’da birkaç dergide yayın kurulu üyeliği yaptım ama yerel bir bağlamda 
ilk kez yöneticilik yapıyorum. Tabi bizimki yerel bağlam derken bir belediye yayını olduğu 
için ne kadar yerel bağlam kabul edilebilir, sivil olmadığı için bilmiyorum fakat şöyle bir 
özelliğimiz de var. En sivil dergilerden daha sivil olduğumuzu iddia edebilirim. Büyükşehir 
belediye başkanının fotoğraflarının olmadığı bir dergi çıkarıyoruz. Belediye icraatlarının 
yazılmadığı bir dergi çıkarıyoruz. Bu önemlidir çünkü biliyorsunuz kamu kurumlarındaki 
dergilerde 96 sayfada 150 tane belediye başkanının fotoğrafı olmazsa o dergi sayılmaz. 

Diğer bir mesele bu dergiyi biz devlet/kamu gücünde 15 bin basıyoruz ama ilginç bir durum 
var iyi de reklam alıyoruz. Yani 15 bin satan bir dergiye bu şekilde para akıyor. Mantıklı bir 
şey değil, çok kapitalistçe bir şey. Kesinlikle rasyonel bir şey değil çünkü reklamla çıkan, 
reklama bağlı dergi gerçekten ne kadar verimli olur onlar da tartışılabilir. 

Diğer mesele, derginin içeriğidir.  Aylık dergimiz tamamen Kayseri eksenli popüler bir 
dergidir. Anormal bir yazı akışı var. Yani şu anda benim elimde hem aylık dergi için, hem 
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de 3 aylık dergi için 2 yıllık dergi çıkarabilecek kadar yoğun bir malzeme var. Bunun sebebi 
şu, biz telif veriyoruz. Telif verdiğimiz için bu yazıların yüzde 60’ı teliften dolayı, yüzde 40’ı 
ise gerçekten derginin yayın politikası bağlamında, derginin içeriğinde derginin genel 
çerçevesini, ruhunu anlayarak gelen yazılar. Mesela yaşlı bir amca geliyor, Kerem ve Aslı 
hikâyesi Kayseri’nin bir bölümünde geçmiş diyor, Saim ağabeyin kitabının bir bölümünden 
o bölümü alıyor getiriyor bunu benim adıma yayınla diyor veya bizim ansiklopediden bir 
bölüm alıyor (Fatih ağabey Kayseri ansiklopedisi hazırlayan üstat olduğu için oradan örneği 
vereyim) ona bir giriş yazıyor bir sonuç yazıyor, İşte bunu dergide yayınlayalım diyor. Peki, 
niye yayınlayalım dediğimiz de, sen bir şey katmamışsın bak şuradan almışsın dediğimiz de, 
açıkça da söylüyor 3 kuruş 5 kuruş gelirim olsun diye diyor… Bu şekilde gelen insanların 
sayısı yüzde 60. Telifli bir dergi olmasaydı acaba bu kadar yazı gelir ve rağbet olur muydu? 
Dergilerin bağlamını ve içeriğini bilmeden yazı gönderenler var. Edebiyat dergisi diye 
düşünerek şiir ve hikâye gönderenler var telif kaygısıyla. Genel prensip olarak herhangi bir 
hikâye ve şiiri değil, Kayseri eksenli bir hikâye ve şiiri yayınlıyoruz. Hikâye olarak sadece bizim 
belediye tarafından yaptığımız hikâye yarışmalarındaki hikâyeleri yayınlıyoruz onun dışında 
ancak Kayseri eksenli bir hikâye olursa bunu yayınlıyoruz. Bunun dışında bize Kayseri eksenlik 
hikâye de fazla gelmiyor. Ne gelmesi lazım? Gezi yazısı gelmesi lazım, mekân yazısı gelmesi 
lazım ve benzeri yazılar gelmesi lazım. Bunları da belirli kişiler ancak gönderiyor, o gönderen 
kişilerin de telifi ile ilgili herhangi bir beklentisi ve kaygıları söz konusu değil. Benim burada 
söyleyeceğim şey şu: İstanbul’daki çoğu dergilerin de telif vermediğini biliyorum. Yıllardır 
ben de yazıyorum, bir şeyler yapıyorum. Yayınlanmış dört tane kitabım var, hiç birinden telif 
almadım. Yayınlanmış 500’ün üzerinde yazım var, hiç birinden telif almadım. Sadece telif 
aldığım yazılarım, uçak şirketlerinin yayınladığı yazılarımdır. Uçak şirketlerine bir mekân 
yazısı veya Erciyes ile ilgili fotoğraflarla bezeli bir yazı gönderdiğimde ciddi telifler aldım. 
Onun için telif meselesi gerçekten bir yara. Oysa telif bir yazarın çayıdır, yazarın kaleminin 
mürekkebidir. Biz mesela şu anda kamu da telifi yönetmeliğe göre veriyoruz. Bu insanı 
çıldırtıyor. Bir yazıyı ve yazarı yönetmeliğe göre teliflendirmek çok incitici. Semih Kaplanoğlu 
veya Akif Emre yazı gönderdiğinde bu yönetmeliğe göre ödeme yapmam gerekiyor. Böyle 
bir şeyin olmaması lazım.

 Onun için bu sorunlar bağlamında inşallah kitap eksenli, yazarlar lehinde, maddi bakımdan 
onların da çayı olacak, mürekkebi olacak telifler olmalı. Telifi bu yanıyla görmek para olarak 
görmemek gerekir.  Bu toplantı ve tartışmalardan yazarlarımızın bu yanlarına destek olacak 
sonuçlar çıkar diye bekliyorum, umuyorum. Teşekkür ederim.
 

Muhammed Enes Kala:

Dursun Bey’e teşekkür ediyorum. Özellikle devletin kitaba bakışındaki 
eksikliğe değindi. Devletin vergi politikasındaki sorunlara değindi. 
Dergi yayıncılığında kalitenin artabilmesi ve müellifin hakkını 
koruyabilmesi için telif sorununun önemine değindi. Halil İbrahim 
Bey’e bırakalım sözü. 
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Halil İbrahim Özdemir:  

Ben Erzincan’dan yayıncılık yapan, gazeteci, şair  yazar Halil İbrahim 
Özdemir.

Korsan yayıncılığa biraz geniş açıdan bakmak lazım. İnternetten 
önce yerellik vardı. Kırk yıl önce TRT’nin haberlerini radyo ve 
Televizyon haberlerini dinlerdik,  İstanbul gazeteleri taşraya bir 
iki gün sonra gelirdi. Radyo ve Televizyon ile gazetenin rekabeti 

mümkün olmuyordu. Radyo ve Televizyonlar haberlerini aynı gün verebiliyorlardı. Bazen 
canlı sohbetler röportajlar yayımlayabiliyorlardı. Yerel yayıncıların rekabet şansı kalmıyordu. 
Bugün artık  dileyen herkes canlı yayın yapıp  bilgilendirme imkanına sahip. Üstelik bunu 
yerel değil, uluslar arası boyutta yapabilmektedir. Bu sebeple yerelliğin bittiği kanaatindeyim. 
Mevcut durumda yerel bir olayı düşünceyi uluslar arası bir platforma taşıma imkanı vardır.

Erzincan’da yerel olarak yayın yapan Doğu gazetesi var. Yerelde gazete olarak  yayınımızı 
sürdürürken, İnternet sayfasında da uluslar arası bir yayın ağına sahibiz.  Doğu gazetesinin 
istatistiklerine baktığımız zaman yaklaşık 100 ülkeden izleyicimiz, okuyucumuz olduğunu 
görüyoruz. Dolayısıyla yerellik anlamında bakmamak lazım meseleye. Bırakınız İstanbul’la 
Ankara arasını, Urfa arasını bir başka ülkeye internetin olduğu her yere canlı yayın 
yapabilmek mümkün olabilmektedir. Olaya bu açıdan bakmak gerekiyor. Dijital teknolojinin 
gelişmesine bağlı olarak, korsan yayın da sürekli gelişmektedir.

Bir kitabı sırtından tıraşlayıp dijital baskı makinasına yüklediğiniz zaman sayfa sayfa sizin 
kitabınızı dijital ortama aktarabiliyor.  PDF formatında kaydetmiş oluyor, isterseniz  kitabı 
aslından ayırt edilmesi zor bir şekilde kağıda aktarmış oluyorsunuz. İşte size bir korsan 
örneği.

İkinci husus; Anadolu’da kitap yayıncıları oldukça fazla ama maalesef bu kitap yayıncıları 
arasında nitelikli kitaplar yazan zaman zaman çıksa bile, genelde niteliksiz kitaplar da 
yayımlanıyor. Bu kitapların basılmasıyla birlikte bandrol sorunu gündeme geliyor. Adam 
diyor ki, “ben bandrol istemiyorum, benim kitabımda bandrol olmasın, ben kitabı alacağım 
trende gelirken giderken satacağım” diyor. Yeni bastığımız bir kitap var böyle. Adam 
trende yolculuk yaparken kendi kitaplarını satıyor ve böylece geçimini sağlıyor. Bandrol 
istemiyorum, diyor. Kitapların bazıları da nitelikli olduğunu düşündüğümüz eserler. Bu 
kitaplar bazı akademisyenler tarafından hazırlanıyor. Bandrolü yok, ISBN numarası almamış 
bir yerde kaydı yok. Bandrolü olmadığı için Derleme ve Yayımlar Genel Müdürlüğü de bu 
kitabı kabul etmiyor. Bir bakıyorsunuz ki bir akademisyen o kitabı almış bir şekilde kullanmış 
Kitap haline getirmiş bandrolü tescili kaydı olmadığı için önceki yapılan çalışma adeta 
yokmuş gibi davranmış. Siz bunun önüne geçemiyorsunuz.

Telif hakları konusunu vazeden mevzuat neyse; bu mevzuatı bozanda bizatihi vazedenin 
kendisidir. Birkaç gün önce Milli Eğitim Müdürlüğünden bir arkadaşımız görevlendirilmiş 
geldi bana; “Erzincan’la ilgili olarak okullarımızda önümüzdeki eğitim/öğretim sezonunda. 
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okutulacak çevremizi anlatan kitaplar hazırlanacak, sizin bu konuda çalışmalarınız var 
biliyoruz, bize yardımcı olur musunuz?”  dediler. Ben de kendilerine daha önce Milli Eğitim 
Bakanlığından onay almış çevremizi tanıtmaya yönelik birkaç çalışmam olan ilgili kitapları 
kendilerine verdim, aldı gittiler ve nitekim bunlar birkaç ay sonra çevremizi anlatan kitaplar 
olarak karşımıza çıkma ihtimali yüksektir.

Önceki yıllarda Erzincan Valiliği tarafından hazırlanan benim de önemli katkılarım olan bir 
yıllıktan aldıkları, şahsıma ait fotoğrafların ders kitaplarında kullanıldığına şahit oldum. 
Yani bizatihi korsana karşı olması gereken devlet, benim kitaplarımdan aldığı ve kaynak 
göstermediği alıntılarla, fotoğraflarla korsanın bizatihi kendisi oldu. Teşekkür ediyorum.

Muhammed Enes Kala:

Evet, Sayın Halil İbrahim Bey’e teşekkür ediyorum. Özellikle yereli 
yerellikten kurtarmanın gerekliliği ve bunun imkânına değindi 
Halil İbrahim Bey. Anadolu’da kitap yayıncılığının fazla olduğunu 
ama nitelikli kitaplar noktasında sorunlar olduğunu, bunun 
bandrol meselesiyle aşılmaya çalışıldığını, bandrolsüzlükle intihal 
probleminin ortaya çıkabileceğini ifade etti ve özellikle ders 
kitaplarındaki telif sorunlarına değindi. Teşekkür ediyoruz. 

Ve son olarak gençlerin farkındalığını nasıl artırabiliriz, kitap okumamayı, kitap okuyan bir 
topluma nasıl dönüştürebiliriz üzerindeki soruları kendimize sormamamıza vesile oldu. 
Ömer Hocama sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. 

Ömer Bozkurt:  Yerellikten Evrensele: Yerel Basılı Yayıncılığın Potansiyeline Ve 
Geliştirilmesine Dair Bazı Mülahazalar

                                                    Hiçbir insan yaşadığı yerel toplumdan soyutlanamaz ve her insan 
yetiştiği ortamın bir ürünüdür. Genelden özele söylenecek olursa 
yerellik bölgeye göre iller ve şehirler, ülkeye göre bölgeler, kültür 
coğrafyalarına göre ülkeler ve toplumlar, dünyaya göre medeniyetler 
olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla insan kendi medeniyetinin, 

ülkesinin veya toplumunun, bölgesinin ve şehrinin hatta köyünün bir ürünüdür ve bu 
yönüyle farklılıklar ve çeşitlilikler potansiyeline sahiptir. İnsan yetişme süreci boyunca 
elbette ki kendi dışındaki birikimlerden istifade eder ve bu durum kaçınılmazdır. Sistematik 
düşünüş sürecinde de insan diğer medeniyetlerden yararlanır. Tarihsel süreç böyle bir 
yararlanma döngüsünün gerekliliğini bizlere göstermektedir. Antik Yunan medeniyetinin 
temelinde Mısır, Mezopotamya, Pers ve Hint medeniyetleri yer alırken, İslam medeniyetinin 
oluşum sürecinde Arap, Türk ve İran birikimiyle birlikte ciddi anlamda antik Yunan düşüncesi 
etkili olmuştur. İslam medeniyetinde yeni bir renk ve çeşitlilik kazanan insanlık mirası artık 
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İslam medeniyetinde yeni bir biçim kazanmış, sonrasında Endülüs ve Sicilya üzerinden 
geçiş yapıp Batı medeniyetini yeniden şekillendirerek kaçınılmaz döngüdeki payını almıştır. 
Şimdi tekrar Batı medeniyetinden istifade yollarına girmiş bulunmaktayız.   

Öyleyse diyebiliriz ki, insanın çok sayıda bilgi kaynağı vardır. Fakat insan sadece başka bir 
birikimi aktarmakla farklılık ve ayrıcalık kazanmaz; başka birikimlere kendisini ilave ederek 
ayrıcalık ve üstünlük elde edebilir. Bu durum dünyadaki bitki ve hayvan çeşitliliğinin, tek 
bir bitki ve tek bir hayvan türünün bulunmasından daha evla ve güzel olmasına benzer. 
Farklı tat, koku, renk ve özellikleriyle nebatatın tabiatı bir anlama sahiptir. Farklı işlev, görev 
ve faaliyetiyle hayvanatın tabiatı bir manaya kavuşur. Zihin ve medeniyetler de farklılığı 
ve çeşitliliğiyle insanlık tablosunun tamamlanmasına imkan tanır. Söz gelimi felsefe ve 
düşünce dünyası Platon, Aristoteles, Agustinus, Anselmus, Aquinas, Kindi, Farabi, İbn Sina, 
İbn Rüşd, Descartes, Locke, Kant, Hegel, Nietzsche gibi filozoflarla bir bütün oluşturur. 
Her biri kendi özel oluşunu veya yerelliğini düşüncelerine yansıttığı için bugünkü zengin 
birikim ortaya çıkabilmiştir. Hepsi birinin dediğini deseydi, hepsi diğerinin düşündüğü gibi 
düşünseydi böyle bir felsefe dünyası oluşmazdı. Her biri kendine özgü oluşuyla bu evrensel 
tabloyu tamamladı. Her bir farklı varlık, nesne, kişi vs. kendi yerelliğiyle evrenselliği sağladı. 
Böyle bir durumda ise yerellik ile evrensellik arasındaki uçurumlar ortadan kalkmış olmakta 
ve şu sorular kaçınılmaz olarak sorulabilmektedir: Evrensellik şu ya da bu kişinin fikirleri 
veya sistemli düşünceleriyle uyumu mu ifade etmektedir? Evrensellik bugün veya dün 
tartışılmış olan konuları ele almaktan mı ibarettir? Evrensellik herkesin kabul edebileceği 
bir düşünceyi ifade etmek midir ve böyle bir şey mümkün müdür? Evrensellik popüler olanı 
mı konuşmaktır? Evrensellik dünya, insan, fikir vb. gibi tümel kavramları kullanmak veya 
bunlara en çok uyanı mı ifade etmektedir? Evrensellik çoğunluğun veya herkesin söylediğini 
mi söylemektir?

Bu sorulara olumsuz cevaplar verilebileceğini ve esasında yerellikle evrenselliğin 
bu noktada birbirine çokça yaklaştığını ya da birbirini gerektirdiğini söyleyebiliriz. 
Somutlaştıracak olursak, Antik Yunan’ın demokrasisi, Pers medeniyetinin siyaseti, Hintlilerin 
insanı olgunlaştırma/aydınlatma süreci, Mısır’ın astronomi ve geometrisi, Mezopotamya 
medeniyetlerinin çeşit çeşit buluşları ve envanterleri; kendi yerel ihtiyaçları, kendi yerel 
coğrafyaları, kendi sorunları, kendi arayışları ve kendi geçmişlerinin ürününden başka bir 
şey değildir. Her biri kendi mağarasında yaşasa da insanlığın ortak aklıyla düşünmüştür. 
Her biri yerelliğiyle evrensel olabilmiş, her biri yerelliğiyle evrenselliği oluşturmuş ve bu 
bakımlardan özgünlüklerini ortaya koyabilmişlerdir.   

Yerellik ve evrenselliğe dair tartışmaları arttırabilir ve bu konudaki felsefi temellendirmeleri 
sürdürebiliriz.  Ancak bütün bu temellendirmeler bu yazının somut bağlamını oluşturan yerel 
basılı yayıncılık konusunu irdelemeye ve değerlendirmeye çalışmanın bir aracı olacaktır.  
Teorikten pratiğe geçişin keskinleştiği bu noktada yerel basılı yayıncılıkta korsan yayınla 
mücadele ve telif haklarına dair bir hususu ele almak, evvela yerel basılı yayıncılığın yerellik 
ve evrensellikle; korsan yayın ve telif hakları hususunun ise bilim etiği ve standartlarıyla 
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ilintili olarak irdelenmesini gerekli kılacaktır. Bu çerçevede iki temel problemi tartışmış 
olacağız: Birincisi yerellik ve evrensellik arasında yerel basılı yayıncılık, ikincisi ise bilim etiği 
(korsan yayın, telif hakları, intihal, araştırma sistemleri vs.) açısından yerel basılı yayıncılık.   

Birinci problemimiz yerel basılı yayıncılığın yerellik-evrensellik boyutudur ki bu noktada 
yerel basılı yayıncılığın dezavantajlardan ziyade avantajlara sahip olduğunu söylemek 
mümkündür. Yerel basılı yayıncılığın yerelliğiyle farklılıkları, ayrıntıları ve çeşitlilikleri 
barındırması; yerel kültür ve birikimi gün yüzüne çıkarması ve buna dair bir kayıt 
mekanizması olması bakımından büyük avantajları içerdiği söylenebilir. Yerellik-evrensellik 
“zıt”lığının bu noktada ortadan kalktığı ve en uçtaymış gibi görünen iki durumun esasında 
birbirini gerektirdiği ve adeta birbiriyle bitişikmiş gibi olduğu dikkatleri çekmektedir. Evvela 
yerelliği önemsememek ve ondan vazgeçmek demek, ayrıntıları kaybetmek veya göz ardı 
etmek demektir. Bu noktada iyi bir örnek olarak Savaco kasabasını verebiliriz. Savaco bazıları 
için çok fazla bir şeyi çağrıştırmazken, önemli bir kesim için ise meşhur The Godfather (Baba) 
filmini akla getirmektedir. Bu filmin konusunun ana eksenini, sahnelerinin çoğunluğunu ve 
senaryosunun gövdesini İtalya’nın Sicilya adası oluşturmaktadır. Bu filmin bazı sahneleri 
Sicilya’daki Savaco’da çekilmiş ve bu yönüyle Savaco, sinema sektörünce, kültür ve sanata 
ilgi duyanlarca meşhur bir yer olarak bilinir olmuştur. İtalya’nın güney ucunda yer alan büyük 
bir adanın küçük bir kasabası olarak Savaco, coğrafi yerelliğiyle, Sicilya’nın yerel bir sorunu 
olan mafyayla ve bu sorunun sinemaya uyarlanış tarzıyla kısmen yerel bir sinema kültürüyle, 
kısacası büyük oranda yerel unsurlarıyla herkese mal olabilmiş ve evrensel diyebileceğimiz 
bir boyutu yakalayabilmiştir. Bunu western filmlerine, Rus edebiyatına, Japon merasimlerine, 
Hint ölü yakma törenlerine, Afrika’da elmas arama trajedilerine... de uyarlayabiliriz. Bütün 
bunların yerellikleriyle evrensele mal olduklarını söylemek yanlış olmasa gerektir. 

 Bu çerçeveden bakılınca Mardin’in Midyat ilçesinin en ücra bir köyünde yaşayan Süryanilerin 
yaşantıları, inanç sistemleri, var olma süreçleri; Batman’ın Beşiri ilçesinin uzak bir köyünde 
yaşayan Ezidilerin inanç ritüelleri, Doğunun bir köşesinde yaşayan bir kadının varolma 
hikayesi, bu coğrafyada ayakta kalabilme mücadelesi veren yerel yayıncının yapacağı 
kayıtlarla hem büyük bir birikim arşivlenmekte hem de yerellikten evrenselliğe giden ilk 
adım atılmış olmaktadır.  Bütün bu örnekler tikelde tümeli, bireyde toplumu, köyde dünyayı 
ifade eden bir öz barındırmaktadır. Bu durum mikrokozmoz ile makrokozmoz arasındaki 
ilişki gibidir. Örnekleri aynı yerellik üzerinden müzik, giyim kuşam, yemek kültürü, mesken ve 
yapılar, masallar ve mitler, resim ve heykeller gibi alanlara teşmil etmek olasıdır. Dolayısıyla 
insanlığa mal olmuş fikirler kadar, insanlığa mal olacak ve insanlığın ilgi duyduğu yerel 
unsurları göz ardı etmemek ve yeni evrensel unsurlar ortaya koymak gerekir. Bu noktada 
yerellikten özgünlüğe giden yola da kapı aralanmış olmaktadır. İşte bütün bu süreçlerde 
yerel basılı yayıncılığın önemli görevleri bulunmakta, bu rolüyle evrensel veya uluslararası 
yayıncılık ve üretim için de temel yapı taşı olma özelliği kazanmış olmaktadır.  

Bu önemi ve görevi yanında yerel basılı yayıncılığın yerelin ortaya konmasında gerçekte ne 
derece başarılı olduğu da sorgulanmalıdır. Bu noktada yerel basılı yayıncılığın bilim etiği 
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standartlarını gözetebilip gözetemediği, telif hakları konusunda yaşadığı sorunlar, korsan 
yayıncılık ile ilgili durumu temel problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların 
tartışılması gerekir ve yerel basılı yayıncılığın başarısının bu meselelerdeki durumuyla ilişkili 
olduğu unutulmamalıdır. 

Yerel basılı yayıncılık, yereli bilgi ve içerik düzeyinde ortaya koyarken akademik standartlar 
konusundaki eksiklikleri nedeniyle bazı başarısızlıklara uğrayabilmektedir. Bu noktada 
kaynak kullanma, bu kaynaklara atıfta bulunma, gazete olsun dergi olsun veya kitap olsun 
bu tür yayınların hazırlanmasında bilim etiği ilkelerine yeteri kadar uyamama onun zafiyet 
gösterdiği alanlar olmaktadır. Yayınların baskı kalitesi bir yana, kullanılan dilin gramatik 
kuralları, yazım ilkeleri ve intihal kuralları hususlarında yeterli hassasiyetin gösterilmediği 
dikkatleri çekmektedir. Yerel yayınlarda yerelin içeriği, duygusu, bilgisi, düşüncesi, hayali 
vs. bulunurken yayın standartları konusundaki eksiklikler bu yerelin evrensele taşınmasına 
engel teşkil etmektedir. Yayınların baskı sorunları maddi imkanlarla ilgili olsa ve esasında 
büyük bir önem arz etmese de yazım ve gramatik eksikliklerin giderilmesi kayda değer bir 
husus olup bunun için yerel yayıncıların eğitimden geçirilmesi veya bu alanda emek sarf 
edenlerin belli standartlara sahip olması gerekir. Ancak bilim etiği ve intihal mevzubahis 
olunca, uluslararası alanda bile büyük bir problem olan bu hususun yerel basılı yayıncılıkta 
da karşımıza çıktığını, fakat uluslararası alanda profesyonelce yapılan intihallerin, yerelde 
büyük oranda bilgi eksikliğine dayandığını söyleyebiliriz. Yerel basılı yayıncılık için bundan 
kurtulmanın bir yolu vardır: Türkiye özelinde bu eksiklik her ilde bulunan üniversitelerle 
işbirliği yapılarak büyük oranda aşılabilir. Günlük gazetelerde haber kaynaklarına büyük 
oranda atıflarda bulunulsa ve esasında bu konuda bir intihal tespiti yapmak da pratik açıdan 
zor olabilse de dergi ve kitaplarda intihal programlarıyla yerel yayıncılıkta kalite arttırılabilir. 
Diğer yandan yereldekilerin akademik standartlarla amatör araştırma aşklarını, ayrıntıya 
ve çeşitliliğe odaklanmış titiz zihinlerini kısırlaştırmamaları noktasında dikkatli olmaları 
da gerekir. Zira her ne kadar akademik standartlar önemli olsa da bazen bu standartlar 
yeni, farklı, ilginç, otantik, özgün, çeşitli ve farklı fikirlere engel olma komplikasyonları 
gösterebilmektedir.   

Yerel basılı yayıncılıkta –diğer yayıncılıklarda olduğu gibi- etik sorunlarla karşılaşmak 
mümkün olabilmektedir. Özellikle günlük haberler ile ilgili karşılaşılan en büyük sorunlardan 
biri, kişi hakları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesidir. Sıklıkla karşılaşılan 
bu durum dünya basınında çoğunlukla meşhur şahıslarla sınırlı kalırken, yerel basında 
durum yereldeki şahıslara inmektedir. Bu iki farklı alanda yereldeki şahsın bireylerle ilişki 
düzeyleri hesaba katıldığında daha fazla yıprandığı ve baskıya maruz kaldığı söylenebilir. 
Dünya yayıncılığında olduğu gibi yerel yayıncılıkta da kişi haklarına riayet edilmesi, yapılan 
haberlerin araştırılarak yapılması, mesnetsiz ve iftiraya dayalı bilgilerden kaçınılması büyük 
önem arz etmektedir. 

Yerel basılı yayıncılık telif hakları konusunda kanaatimizce genel yayıncılığa göre daha 
avantajlı bir duruma sahiptir. Zira yerel basılı yayınların kullanılması ve çoğaltılması ulusal 
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ve uluslararası yayınlara göre daha az olabilmektedir. Fakat kimi zaman önemsiz görülmesi 
nedeniyle yerel yayınlara atıf yapılmamakta, bunların çoğaltılması noktasında yeterli özen 
gösterilmemektedir. Ancak yerel yayınlarla ilgili asıl sorun bilim etiğiyle ilgili formasyon 
eksikliği nedeniyle yararlanılan kaynaklara atıfta bulunulmamasıdır. Bu husus yerel 
yayıncılıktaki en önemli sorunlardan biridir.

Telif hakları konusunda gerek yerel gerek ulusal ve uluslararası yayıncılığın eserlerin her 
kullanılmasında telif talep etmeleri yeniden tartışılması gereken bir husustur. Bilimin 
birikimselliği, aktarımsallığı ve evrenselliği hesaba katıldığında bizden öncekilerin ve 
hatta etrafımızda gördüğümüz insanların bile makalelerimize, kitaplarımıza, sanatımıza, 
edebiyatımıza vs. katkıları inkar edilmemelidir. Bu yönüyle eserlerimiz bizden öncekilerin 
de eseridir. Hatta eserlerimiz çevremizde gördüklerimizin de eseridir. Dahası eserlerimiz 
en azından gözlemlediğimiz doğanın da eseridir. Bu nedenle insanlığın da bir hakkı 
vardır, üzerinde konuşmuş olduğumuz alanın ve o alana daha önce katkı yapanların da 
bir hakkı vardır, hayatımıza temas eden herhangi bir insanın da bir hakkı vardır ve asgari 
olarak doğanın da bir hakkı vardır. Bu yönüyle telif hakkı makul bir hak olsa da telifin her 
kullanımından bir hak beklemek ne makul ne de etiktir. Ürettiklerimizde haklarımız vardır 
fakat hepsi bizim hakkımız değildir. 

Telif haklarıyla ilgili önemli bir husus da ülkemizde yayınların fotokopi veya dijital olarak 
çoğaltılmasıdır. Dijital çağda yaşamamız hasebiyle yayınların dijital kopyalarının önüne 
geçilmemesi ayrı bir gerçektir. Artık korsan yayıncılık ya da yasa dışı çoğaltma sokak 
köşelerinde, yerlerde satılan korsan yayınların ötesine geçmiş, sanal alana kaymıştır. Yerel 
yayıncılığın kanaatimizce yasadışı kopyalama konusunda ciddi sorunlar yaşamadığı, bu 
noktada çok satan yayınlar ve yayıncılar için bunun ciddi bir sorun teşkil ettiği söylenebilir. 
Bazı yayıncıların baskı adetleri üzerinden bir tür kendinden korsancılığa yöneldiğine dair 
iddialar da yabana atılmamalıdır.  

Telif hakları ve korsanla mücadele bağlamında çeşitli önlemlerin alınması noktasında 
evvela araştırmaların yapılması, bilimsel ve akademik çalışmaların ortaya konması ve 
konunun sürekli gündemde tutulması ilk tespitler olarak ileri sürülebilir. İlginç olan şey, telif 
hakları ve korsanla mücadele ile ilgili yeterli yayının bulunmuyor olmasıdır. Mağdur olanın 
mağduriyetini dile getirmemesi şeklinde formüle edilebilecek bu konuda çeşitli dijital 
makale veri tabanlarında yapılabilecek kaba bir tarama bize bu acı gerçeği gösterecektir. 
Örneğin İSAM makale veri tabanından telif hakları vs. ile ilgili olarak Türkçe yayınlarda 
yaptığımız bir tarama, üç beş makaleden başka bir sonuç vermezken, Dergipark gibi diğer 
veri tabanlarında da farklı bir sonuç ortaya çıkmamıştır. Böyle bir ilgisizliğin yine basılı 
yayıncılarca giderilmesi gereklidir veya mağdur mağduriyetini dile getirmelidir. Bu nedenle 
bütün basılı yayınların her baskısında ve her sayısında, telif hakları, korsanla mücadele ve 
bilim etiği ile ilgili hususları vurgulaması gerekir. Süreli yayınlarda mutlak suretle bu konulara 
yönelik makale ve yazılara yer verilmeli; hatta korsan yayın, yerel basın yayıncılık, yazar, emek, 
intihal vs. gibi konuların bilimsel olarak akademik ölçütler çerçevesinde felsefi, sosyolojik, 
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ekonomik vs. gibi açılardan inceleyen bir özel sayının tahsis edilmesi gereklidir. Bahsi geçen 
tüm sorunlarla ilgili eğitimler verilmeli, farkındalık arttırılmalıdır. Bu amaçla orta öğretim 
düzeyinde ve üniversitelerde bu meselelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı derslerin veya 
her derste bu sorunların işlenmesi ve tartışılması gereklidir. Hukuki yaptırımların arttırılması 
ve görsel basın ve yayınların da bu konuları sürekli işlemesi ise bilinen öneriler olarak tekrar 
belirtilebilir. 

Sonuç itibariyle yerel basılı yayıncılığın yerelliğin evrenselleştiği noktada yer aldığı göz 
ardı edilmemeli, ancak bunun sağlanabilmesi için yerel basılı yayıncılığın da bilim etiği, 
akademik standartlar, basım kaliteleri, telif hakları, korsan ve intihal gibi konularda kendisini 
geliştirmesi, bu konuda çalışanlarını bilinçlendirmesi ve mikro düzey olarak makro düzeyi 
oluşturan esas unsur olduğunu göz ardı etmemesi gerekir. Elbette yerel basılı yayıncılığın 
maddi sorunlarının bulunduğu gerçeğini unutmamalıyız ve bu konuda devlet ve özel 
sektörün gereken desteği vermesi gerektiğini de ifade etmeliyiz.  

Muhammed Enes Kala:

 Evet, Ömer Hocama teşekkür ediyorum. Katılımcılar daha sistematik 
ve dakik gitti. Sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte aktaran kişiler 
oldu, teşekkür ediyorum. Demek ki ön gördüğümüzden daha erken 
gittik. Ömer Hocam özellikle yerellik sorununu tüm yönleriyle ortaya 
koymanın ve yerelliğin önemi meselesine değindi. Yerel basının 
karşılaşmış olduğu sıkıntılara değindi özellikle. Yerel unsurların 
kaliteye, şeffaflığa, standarta önem vermesi meselesini gündeme 

getirdi. Yine bu fotokopi başta olmak üzere yayıncılığı, korsanlığı dijitalleştirerek bir tehlike 
ile karşı karşıya kalmasını, bunun önündeki yolları nasıl aşılabileceğine ilişkin bize soru 
sordu. Mustafa Hocama sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. 

Mustafa Yıldız:  

Hazirunu selamlıyorum. İnşallah çalıştay hayırlara vesile olur. Ben 
Mustafa Yıldız. Türkiye Yazalar Birliği Gaziantep Şube Başkanı. 
Değerli konuşmacılar birçok konuya zaten değindiler. Ben belki 
bunların bazılarını teyit babında bir kaç şey söyleyeceğim. Bir defa 
küreselleşen bir dünyada artık yerellik ve evrensellik tartışmaları da 
çok göreceleşti, yani çok yerel olan şey bir anda küresel bir mesele 
haline gelebiliyor. Çok yerel olduğunu düşündüğümüz bir metin çok 

kısa sürede dünya gündemine oturabiliyor. Dolayısıyla bu mesele artık birbiriyle kesişmesi 
mümkün olmayan iki uçta seyretmiyor; her an iç içe geçebilecek bir durumda. Sanırım burada 
yerellikle bu işlerin  daha amatör yöntemlerle yürütülmesi kast ediliyor. Yani amatörce yapılan 
şeyler var, az önce hocamda ifade etti. Bilimsel kriterlere riayet edilmemesi gibi benzeri pek 
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çok şey ima edildi. Burada bence - kast edilen anlamı ile - yerel yayıncılık ya da yerel basından 
daha ziyade kendi ürettiklerinin korsan olarak tüketildiği değil, belki tam tersi bir duruma, 
yani genelde üretilenin yerelde korsan olarak tüketildiği bir duruma işaret edildiğini tahmin 
ediyorum. Belki yanılıyor olabilirim, ama yerelde çok fazla - genellemek için söylemiyorum 
ama -  nitelikli, özgün içerik  üretilemiyor. Tabi bunun istisnaları mutlaka var. Ama burada 
yerel medyayı ya da yazılı basını kast ediyorsak, bu durumda genelde üretilenin yerelde 
belki korsanlık diye ifade edebileceğimiz bazı yöntemlerle tüketilmesinden bahsedebiliriz. 
Burada korsanlığın içerisine ister istemez tabi intihal de giriyor. Bu, yazılı metinlerde, 
özellikle de kitap ya da dergide ne kadar oluyor bilmiyorum, çok takip etmiş değilim, belki 
hocalarımız o konuda bilgi sahibidirler. Ama intihali önlemek için bütün yazılı yani yazılan, 
basılan kitapların bir milli dijital ortamda bulunmasında fayda olduğunu düşünüyorum. 
Belki var veya büyük bir kısmı olabilir ama kesinlikle matbaada kitaba dönüşen bir metnin 
dijital ortamda milli bir dijital merkezde toplanması lazım. Bu intihali önleyebilmek için 
de lazımdır. Akademik bir araştırmada ya da bir yayıncı o kitabı yayınlamak istediğinde o 
içeriğin intihal olup olmadığını kolayca anlaşılamaz. Siz diyelim ki yayıncısınız, önünüze bir 
kitap getirildi, siz allame değilsiniz ki, en fazla içerikten şüphelenirseniz. Bazı düşünceleri, 
bazı ifadeleri bir şeye benzettiyseniz, okuduğunuz bir takım şeylere benziyorsa Google’da 
arama yapabilirsiniz. Bu yüzden intihali önlemek için kesinlikle Türki’ye de yayınlanmış olan 
bütün metinlerin tarih sırasına göre bir dijital bankada ya da bir dijital arşivde toplanması 
gerekir. Buradan gerektiği zaman ilgili kişiler alabilmeli. İntihali önlemek için yayıncılara 
özellikle verilmeli, akademisyenlere de öncelikli olarak verilmeli. İhtiyaç duyulması halinde 
bu taramanın yaptırılabilmesi lazım. Yani siz neticede bir şey üretiyorsunuz , ama sizin bu 
fikriniz birileri tarafından başka bir şeye dönüştürülebiliyor. 

İkincisi; kitap sonuçta bir ticari metadır. Yani siz hiçbir yayıncıya benim kitabımı basmak 
zorundasın diyemezsiniz. Böyle bir şey yok, çünkü adam buna para yatırmış ve dolayısıyla 
ticari bir metadır. Siz isterseniz allame olun, verdiğiniz kitap çok nitelikli bilimsel bir metin 
de olabilir, satılmayacaksa basılmaz. Nitekim akademisyenlerimiz bu konuyu daha iyi 
biliyorlardır , çok dar alanı ilgilendiren çok nitelikli, fikri metinler yayıncılar tarafından 
basılmıyor veya basılsa da satılmıyor. Daha çok popüler şeylerin yayıncılar için pazar değeri 
var. Onun için bunun yöntemi bence başka bir şey olmalıdır. Belki de devletin, bir takım 
kurumlar aracılığı ile akademik ya da bilimsel metinlerin daha çok basılmasını sağlayacak, 
onu yayınlamanın bir yazar yahut yayıncı için külfet oluşturmasını önleyecek bir çözüm 
üretmesi lazım. Bir de ben...

Muhammed Enes Kala:

Mustafa Bey’e teşekkür ediyorum. Genelde üretilenin yerelde korsan 
olarak tüketilmesi sorununu ifade etti, intihal sorununu ifade etti.
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Yusuf Turan Günaydın : 

DEKMEB gibi, TYB gibi, Kültür Bakanlığının çeşitli departmanları 
gibi kurum ve kuruluşların taşra ile ilgili alması gereken tedbirler 
var. İlgili ve sorumlu kurumların bu tür görevleri yeterince yerine 
getirmediği kanaatindeyim. Bir de taşrada hâlen yapılan ve 
yapılabilecek olan folklor derlemeleri var. Bu çalışmaların da rayına 
oturtulması gerekiyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri yapılmış 
folklor derlemeleri varsa da hâlâ mesela atasözleri derlenebilecek 

durumda birçok bölgede… Türk Dil Kurumu halk ağzından kelime derleme konusunda 
özellikle bazı bölgelerde (msl. Doğu Karadeniz) yetersiz kalmış; bunu Derleme Sözlüğü’ ne 
bakarsanız görürsünüz... Böyle birçok eksiklikler var. Bu çalışmalar konusunda taşrada da bir 
bilinç eksikliği görüyorum. Bunlarla ilgili olarak bir takım çözüm önerilerim de var onu bir 
sonraki tura bırakalım.

Muhammed Enes Kala: 

Evet, Yusuf Bey’e çok teşekkür ediyorum. Taşrada yayın                         
yapabilmek için teknik yapı ve bilgi eksikliği sorununu ifade etti. Taşra 
yayınını aşan kurumların taşraya ilişkin alması gereken tedbirleri 
alamaması sorununu ifade etti. Özellikle folklor derlemelerindeki 
eksiklikler ve bunun taşrada gerekli karşılığı bulamamasından biraz 
şikâyet etti. Buyurun.

Veysel Polat:  

Veysel Polat. Şanlıurfa’da 1998 yılından bu yana yayın hayatını 
sürdüren GAP Gündemi Gazetesi’nin Kurucusu ve Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürüyüm. Gazetemizin kuruluşuyla birlikte kendi baskı 
tesisimizi de faaliyete geçirerek matbaa sektörüne adım attık. 
Memleketimizde yerel basının ve basın çalışanlarının kalitesini 
artırmak için kurmuş olduğumuz Şanlıurfa Gazeteciler Birliği’nin 
Başkanlığını yürütmekteyim. Üyesi olduğum Türkiye Yazarlar 

Birliği’nin, Şanlıurfa’daki kurucularından biriyim. 

İdealim olan Gazetecilik mesleğine 1984 yılında İstanbul’da başladım. (O zamanki adıyla) 
Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunu kazanmıştım. O yıllarda üniversite 
okumanın zorluğunu, dönemin imkânsızlıklarını yaşıtlarımız ve yaşça büyüklerimiz 
hatırlayacaktır. Eğitimimi sürdürebilmek ve geçimimi sağlayabilmek için okulla birlikte 
günlük yayın yapan 2 gazete ve aylık yayın yapan 3 derginin Fatih İlçesi’ndeki dağıtım işine 
başladım. 
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Dağıtım işi, okurlarla olan ilişkiler ve onların beklentilerini anlama noktasında deneyim 
kazanmamıza vesile oldu. Derken Cağaloğlu/Babıali’ye adım attım. Üniversiteden mezun 
olan bir abimizin ajansında kitap-dergi dizgisi, montaj-baskı ve organizasyon işleriyle 
uğraşıyorduk. Sabahtan akşama kadar ajansta çalışıyordum. Akşam da dağıtım işine devam 
ediyordum. İstanbul’daki bu ajans döneminde küçük bir kütüphaneyi dolduracak kadar 
kitabın hazırlanmasında emek harcadım. Hem mektepli hem alaylı nişanelerimiz bu yıllarda 

2 Kur’an-ı Kerim mealinin hazırlanma sürecine ajans ve yayınevi dönemimde şahitlik ettim. 
Hatırladığım kadarıyla Erzincanlı bir abimiz Aksaray Yayınları ile hazırlatmış olduğu bir meal 
vardı. Yaklaşık 700 yıllık bir eser ile İnsan Yayınları’nın Türkiye’ye, Türk toplumuna kazandırdığı 
tefsiri bir Kur’an-ı Kerim meali vardı. Bu eserlerin yayınevleri tarafından alınması, elle yazılmış 
nüshaların tercüme edilmesi ve o dönemki şartlarda, bilgisayarın ülkemize henüz gelmediği 
bir dönemde dizgi-montaj edilmesi… 

Özellikle montajda çok büyük bir emek söz konusuydu. Telif ücretleri için çok büyük paralar 
ödeniyordu. Sırf böyle kıymetli ve hikmetli eserlerin Türk toplumuna kazandırılması için. 
Bu uğurda birçok insan çok büyük bedeller ödedi. “İnsanımızı aydınlatalım, bu eserlerle 
tanıştıralım” diyerek maddi varlıklarını kaybedenler oldu. Fişlenen, zindanlara atılan, hayatı 
karartılan insanlar oldu. Fikir üretmek, eser üretmek, gerçek manada Gazetecilik, Şairlik, 
Yazarlık, Fikir Adamlığı yapmak bir yerde canını ortaya koymaktı ve bu mücadele insanları 
değerli kılan bir vasıftı. 

Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ancak değinmek istediğim çok konu var. Bir tarafta 
bedel ödeyen insanlar var. Yani millet için, insanlık için, toplum için ceviz ağacı yetiştiren, 
çınar ağacı yetiştiren, fikir üreten, yüreğini ortaya koyan insanlar var. Diğer tarafta 3-5 kuruş 
için o ağaçların dalını kıran, meyvesini yağmalayan insanlar var. Korsan yayıncılıkta o tür 
insanları görüyorum.

Çalıntı eserlerin hazırlandığı mekân “Yayınevi” ismini hak etmiyor. Bu eserleri basan insanlar 
da “Matbaacı” olarak anılmamalı. Zaten pek çoğunun toplumun içine çıkacak bir tabelası ve 
ismi yoktur. Emek hırsızlığının tüm bu sürecinde yer alan sahtekâr, üçkâğıtçı ve alçak insanlar 
ancak “Fikrin Fahişesi” olarak tanımlanabilir. 

Şimdi böyle organize bir gerçeklik var. Sadece kitaplar mı korsan şekilde basılıp, satılıp, 
dağıtılıyor! Bu işi yapan çete zihniyetidir. Bir mafya zihniyetidir. Nasıl uyuşturucu ticareti, 
kadın ve pis ticaretler varsa, bu işi de sektöre dönüştüren sahtekârlar var. Şurada, burada 
kitaplar satan, pazarlayan insanlar var. Bu ahlaksızlıktır, kişiliksizliktir, şahsiyetsizliktir ve bu 
fikir üzerinden yapılıyor, kitaplar üzerinden yapılıyor. 

Korsan yayına ve buna tevessül eden kişilere karşı adli anlamda hukuk sisteminin etkisiz 
kaldığını görüyoruz. Şahsen de toplum olarak bizlerin bu işi yapan insanlara karşı yeterli 
duruşu göstermediğimize inanıyorum. 
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Cağaloğlu’nda ajans ve yayın evlerinde dizgi-montaj işleriyle uğraşırken duymuş olduğum, 
duyunca da büyük şaşkınlık yaşadığım kalıplardan bir tanesi “Naylon Gazete” tabiriydi. Saf 
kâğıdın dışında naylon da mı kullanılıyor artık? Tipodaki kurşunlar mı naylondan yapılıyor? 
Diye sorular yönelttim yanında çalıştığım abimize. Aldığım cevaplarda; ilan gelirlerini 
katlayabilmek için tek elamanla 3’er, 4’er ve 5’er gazete çıkaran gazete sahiplerinin, kanuna-
nizama uyarak ayakta kalma mücadelesi veren gazetelerin ilan hakkını nasıl gasp ettiğini 
öğrendim. Buna “Naylon Gazete” tabirini yakıştırmışlar.

“Naylon Gazetecilik” ve “Korsan Yayıncılık” bu anlamda birbirinden farklı şeyler değildir. 
“Naylon Gazetecilik”, “Korsan Yayıncılığın” yerel basındaki yan kollarından biridir. İstanbul’da 
sektörde geçirdiğim 15 yıllık süreçte buna şahit oldum. Aynı durum, Urfa’yı da esir almış 
durumdaydı. Gazetemiz GAP Gündemi, 1998 yılında 15 günde bir olmak üzere ayda 2 
sayı çıkarak Şanlıurfa’da yayın hayatına “Merhaba” dedi. İlk yılımızın ardından yayınlarımızı 
haftalık olarak sürdürme kararı aldık ve 2004 yılına kadar faaliyetlerimizi bu şekilde yürüttük.

Haftalık olarak yayın yaptığımız dönemde 5 binin üzerinde abone ve 10 bin adetlik net baskı 
sayısına erişmiştik. Bünyemizde 15 çalışma arkadaşımızla, günümüzde dahi birçok yerel 
gazete için ulaşılması güç bir kurumsal yapıyı inşa etmeyi başarmıştık. Gazetemiz İstanbul 
ve başkent Ankara ile birlikte Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak 
ve Siirt illerinden oluşan GAP İllerine de gönderiliyordu. Bu illerin bazılarında ve Urfa’ya 
bağlı ilçelerimizde temsilcilerimiz bulunuyordu. 

Göbeklitepe’yi ilk defa biz zikrettik Türkiye basınında. Amazon mozaiklerini manşete 
taşıyarak üzerine otel dikilmesine mâni olduk. Pek çok hayırlı işe vesile olurken, pek çok 
şerrin defedilmesine katkı sağladık. Bu haliyle gazetemiz isminin hakkını vererek bölgesel 
bir nitelik kazanmıştı. 

Resmi ilanda gözümüz yoktu. Biz; Urfa basınının kalitesini, niteliğini artırmak, vatandaşların 
sayfalarında kendilerini bulabilecekleri günlük bir yayın sunmak adına hazırlıklara başladık. 
Kendi baskı tesisimizi kurduk ve gazetemiz günlük olarak yayınlanmaya başladı. GAP 
Gündemi’ nin günlük yayına başlaması, mevcut düzeni sürdürmek isteyen diğer gazeteler 
tarafından hoş karşılanmadı. Bizim bu adımımıza “çoğalarak” karşılık verdiler.

2004 yılına kadar GAP Gündemi ile birlikte 6 yerel gazetesi bulunan Şanlıurfa, 2006-2012 
diliminde 30 yerel gazeteye kavuşturuldu. Bir lise talebesine cep harçlığı vererek gazetesini 
çıkaran insanların her biri, 4 yeni gazete daha kurarak adeta tüm Türkiye’ye “Naylon 
Gazetecilik nasıl yapılır görün” diyordu.  

Sonuç itibariyle Şanlıurfa’da yerel basının itibarı, ağırlığı ve kalitesi dibe vurdu. Bu işi meslek 
edinip kuralına göre icra etmeye çalışanlar, maddi anlamda büyük sıkıntılara sürüklenirken, 
istismar boyutuyla ilgilenenler kazançlarına yenilerini ekledi. Devlet zarara uğratılıyordu. 
Çeşitli platformlarda bu durumu gündeme taşıyarak, yerel gazetelerin ilgili mevzuatlara 
uygunluğunun denetlenmesini talep ettik. 
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Bu girişimlerimizin sonucunda Basın İlan Kurumu, Temmuz 2012 tarihinde ilimizde bir şube 
açma kararı aldı. Şanlıurfa’da yayın yapan tüm gazetelere “Ya birleşin ya da biz mevzuata 
aykırı yayından kapatırız” dendi. Birleşme ve satın alma aşamalarından oluşan bir havuz 
modeliyle ilk etapta gazete sayısı 16’ya, sonraki aşamada ise 8’e düştü. Kısmi bir iyileşme 
yaşandı. Sonrası klasik bürokrasi.

Aynı durum internet sitelerini de kapsıyor. Bunu,15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 
FETÖ yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir site üzerinden örneklendirmek 
istiyorum. Korsan bir internet sitesi. İçerikleri Urfa’da tanıdığımız, bildiğimiz insanlar 
tarafından hazırlanıyor. Ama site sahipleri Almanya’da, Fransa’da, Amerika’da, Avusturalya’da 
gösteriliyor. Sürekli adres değiştiriyor. Yayınlar iftira, tehdit, şantaj, fitne. “Çamur at, izi kalsın” 
hesabı. Mahkemeye veren sonuç alamıyor, çünkü sitenin sahibine ulaşılamıyor. Yargılayanlar 
da o dönem aynı örgütten zaten. 

O malum internet sitesi bizden haber çalıyor, fotoğraf çalıyor. Çalınan fotoğrafları kendileri 
çekmiş gibi etiketleyerek kurmuş oldukları paravan bir ajans üzerinden Urfa’daki naylon 
gazetelere servis ediyorlar. Bizim 1 hafta önce yayınladığımız haberler, bu şekilde diğer 
gazetelerde yayınlanmaya başladı.  

Hem haberlerimizi çalarak servis edenlere hem de bunları kendi gazetelerinde 1 hafta 
aranın ardından yayınlayanlara uyarılarda bulunduk. Uyarılarımızı dinlemediler ve çalmaya 
devam ettiler. En sonunda savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve hepsini şikâyet ettik. İş 
yargıya taşınınca hemen rica, minnet “Yapmayın etmeyin” gibisinden ricalarda bulundular. 
Ama biz sonuna kadar gittik ve yaklaşık 10-12 gazeteden tazminat aldık. Bu dava Urfa’da 
haber hırsızlığını, fotoğraf hırsızlığının yapanın yanına kar kalmadığı bir örnek oldu. Altını 
çizmek istediğim şey şudur. 

Korsan yayın ahlaksızlık ama öbür taraftan da hem hukuk sistemimiz hem de toplumsal 
anlamıyla buna karşı bizim duruşumuz net ve etkili değil. Bunun geliştirilmesi gerekiyor. 
En azından bilimsel araştırma yöntemleri ya da bir alıntı yaparken dipnot işin sağlamlığı 
açısından okura güven verecektir. Bir de eğitim boyutu var tabi. İlgili meslek kuruluşları, 
STK’lar daha aktif bir şekilde faaliyet göstererek işin yanlışını-doğrusunu anlatabilmeli, 
doğrusunu gösterebilmeli, yanlışa tavır koyabilmelidir. Bu konuşmamda değinmiş olduğum 
konu ve örnekler, yayınlanan basılı eserlerimizin ve yerel basınımızın daha kaliteli bir şekilde 
var olması açısından sunulmuş birer öneridir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

Muhammed Enes Kala:         

 Veysel Bey’e çok teşekkür ediyoruz.

Yayıncılık faaliyetindeki meşakkatten ve de ödeme mukavelelerindeki 
sorunlardan bahsetti ve buna ilişkin olarak bu mesleği gerçekten 
de layıkıyla yerine getirenler ile getirmeyenleri ayırt edilememesi 
meselesine temas etti.
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Zeynel Abidin Kıymaz:           

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz. 
Her şeyin korsan üretimi olduğu gibi zeytinyağının da sahtesini 
yapıyorlar. Kitap, gazetenin de öyle naylonunu yani sahte sinide 
yapıyorlar. Bu durum biraz toplumsal ahlakımızda meydana gelen 
erozyonun kaçınılmaz sonucudur. Çakma ve çalıntı bir şeyi satın 
almada bizim insanımız 40 yıl önce çalıntı şüphesi olan bir şeyi hiç 
kimse yarı fiyatına da olsa satın almazdı. 500tl lik bir eşya araç gereç 

50 tl ye satılıyorsa düşünmeden ucuz diye satın alıyoruz. Bu durum ahlaki yapımızda biraz 
aşınma meydana geldiğini gösteriyor. İnsanlar bir şey alırken helal mi? haram mı aramıyorlar, 
ucuzunu arıyorlar, bu anlayışı değiştirmeye kalksanız 20-30 yılda sonuç vermeye başlar. 
Uzun vadeli şeyler ihmal edilmemeli geleceğe yönelik anlayışımı zenginleştirecek adımlar 
da uzun vadeli diye göz ardı edilmemeli.

Maalesef Okumuyoruz

Diğer bir husus istatiksel bilgiler verildi, okuma oranındaki rakamlara baktığımızda 2012 
yılında ki gazetelerin günlük tirajı ile günümüzde ki tiraj arasında bir düşüş var. Okumaya 
ilgi az eskiden beri en büyük hastalıklarımızdan birisi. Fakat biz 68 ve 78 kuşakları iyi 
okuyanlardık. Ben o dönem laf aramızda kendimizi övmüş gibi olmayalım, okumadığım 
kitap yoktu devamlı yayınevine gidiyordum yeni kitap çıktı mı? Diye sorardım çünkü senede 
2-3 kitap çevriliyordu ya da basılıyordu. Bugün ki gibi değildi, yaygın değildi. Yani elimize 
geçen her şeyi okumaya çalışıyorduk meraklı bir arkadaşım yerde ki bütün döküntü şeyleri 
alıp okumaya çalışıyordu yırtılmış da olsa. Okuma alışkanlığımız gitti okumayan bir toplum 
olduk.

Ahlaki Bir Çöküş Var

Bu rakamların sosyal nedenlerinin yanı sıra ekonomi ile de doğrudan ilgisi var. Milli geliri 
dünyada en yüksek olan ülkelerin okuma oranları da en yüksek, demek ki zenginleşme ile 
okuma arasında bir ilgi var, acaba bilim mi zenginleşmeyi sağlıyor yoksa zenginlik mi bilime 
katkı sunuyor. Bu durum birbiri ile ilintili tartışılması, konuşulması gereken bir konu. 80 
milyon okumuyoruz. Utanç verici bir rakam var önumuzde. Yanlış hatırlamıyorsam Japon 
toplumu günde 60 milyona yakın gazete tiraj ediyor. Kitapta kişi başı ortalaması 60 ile 150 
arasında bir rakam. Türkiye ye baktığımız zaman 80 milyonuz günlük gazete tirajımızın 2 
milyon civarında olması çok komik ve Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi okumak. 
Mantalitemizde bir çarpıklık var, anlayışımızda bir çarpıklık var. Okuyan âlim, bilim adamının 
toplam değeri çok gerilerde. Kız istemeye gidiyorsun kız tarafı oğlana oğlan veya kıza 
gönüllü olan bekar oğlan incelendiğinde de, aranan ilk on kriter içerisinde bunun kaç kitap 
okuduğu ve hangi okulu bitirdiği asla yoktur. Adamın dinini ve mezhebini bile onuncu 
sırada bulabilirsin. İlk sordukları şey evi var mı? İkincisi arabası var mı? Üçüncüsü parası 
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var mı? Dördüncüsü yazlığı var mı? Beşincisi bilmem gardırobun da şu kadar şeyi var mı? 
Bu adam okumuş mu, cahil mi, okumamış mı, kaç üniversite bitirmiş? Bunun cevaplarının 
toplumda maalesef değeri yok, bu durum bizim insanlara ve hayata bakış açımızın fazlasıyla 
değiştiğinin göstergesidir. Hâlbuki biz 40 yıl önce 30 yıl önce okumuş, âlim saydığımız 
medresede biraz eğitim alan insanın çok itibar gördüğü ve itibarlı olduğu bir toplumduk. 
Bizim bu günkü sefilliğimiz hayata bakış tarzımız ve yapımızda ki aşınmanın ürünü. Biz 
okumayı önemli hale getirmezsek, ilimi önemli hale getirmezsek, gazeteyi-kitabı satamayız. 
Gazeteyi-kitabı satamazsan telif ödeyemezsin.

Holdingler Kültürü Desteklemeli

Şimdi birkaç böyle konu başlığı ile geçiyorum. Çok sayıda belediyemiz var. Büyükşehir 
belediyelerinin kültürel, sosyal, sportif etkinliklere ayıracağı bütçeler söz konusu oluyor 
ama diğer belediyelerde olmuyor. Birincisi, hükümet bir düzenleme ile belediyelerin 
bütçelerinde sosyal, kültürel, sportif faaliyetler için pay ayırılmasını bütçede belli bir yüzdeye 
koymalı kültürel ve sosyal faaliyet zorunlu olmalı. Bu iş İdarecinin gönlüne bırakılmamalıdır. 
İkincisi ise belli ciroda iş yapan holdingler yıllık diyelim ki 200 trilyonluk ticaret hacmi var, 
bu holdinglere mutlak surette sosyal, sportif harcama zorunluluğu getirilmeli ve yaptığı 
harcama kendisinin vergisinden düşülecek bir teşvikle yapılmalı. Yani bir yandan devlet 
desteği olmalı diğer yandan da özel sektör insanları okumaya özendirmeli.

Otelllerde Kütüphane Olmalı

Diğer bir husus, belli kapasite ve yıldız seviyesi yakalamış otellerde çok küçük sayılacak çapta 
kütüphane oluşturma zorunluluğu getirilmeli. Birisi üç günlüğüne beş günlüğüne Urfa’ya 
gezmeye gelmişse iki saat dinlenme vakti varsa buranın kütüphanesine gidiyim yerel bir 
şey çevirisi yapılmış bir şey varsa okuyum denildiğinde otelde okuma odasında bunlara 
ulaşabilsin. Otel sadece eğlenmek, hoplamak, zıplamak için değil okumak içinde imkânları 
olan yer haline dönüştürülsün. Bu standardı belli oteller için zorunlu hale getirilmeli, bu 
projeyi geleceğe yönelik mutlak surette yapmamız lazım.

Yerel Önemsenmeli

Diğer bir husus yerel için önemli görüyorum çünkü yerel futbolda alt yapı gibidir. Yerelin 
altyapısı kaliteli başlarsa çıraklık orada başlar. Yukarı doğru iyi yetişmiş öğrenciler sizi 
uluslararası alana alır götürür. Yerel deyip küçük görmeyelim bu bizim altyapımızdır. 
Önemseyelim bunu. Ben kendim de İslamabad’ı geziyordum, rehber bana dedi ki, asfaltın 
bu tarafı Revalpindi Bu tarafı da yeni Pakistan İslamabad, hangisini gezmek istersin dedi, 
ben hemen yereli eskiyi yani revalpindiyi seçtim. Urfa ya gelen adam burada bina gökdelen 
görmek istemez. Buranın tarihini, kokusunu, geçmişini, müziğini, folklorunu görmek ister. 
Bu açıdan yerel deyip geçmeyin.
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Gürültü Kirliliği Önlenmeli

Bir diğer husus çok büyük olmayan şehirlerin çoğun da halen belediyelerin hoparlörle 
anons sistemi var. Her sokakta her caddede bir hoparlör var. 50 yıllık 60 yıllık eskiden tellallar 
vardı sokaklarda gezer duyuruları halka bağırarak yaparlardı. Ben Adıyaman’da yaşıyorum 
her gün on tane ölüm anonsu dinliyorum buna bu gun için artık gerek yok. Artık dünya 
dijital oldu yerelde de 6-7 tane radyo yayın yapıyor, 1-2 tane televizyon yayınları da var. 
Belediyeler hoparlör sistemine, duyuru sistemine harcadıkları parayı toplayıp çıkarsınlar, 
bu bütçeyi yerelde yayın yapan özel radyo ve televizyonlara ödeyerek bu görevi yerel 
yayıncılara devretmeli. Bu durum hem belediyeyi iş yükünden kurtarır hem gurultu kirliliği 
ortadan kalkar hem de yerel yayıncılarda böylelikle desteklenmiş olur. Yani yerel yayıncıların 
bir nevi emeğinin karşılığı bir telif olarak dönmüş olur, desteklenmiş olur. Yazarlar birliğinin 
böylesi önemli bir toplantıyı bölgemizde yapmasından büyük bir mutluluk duydum emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.

Muhammed Enes Kala:

Evet, Zeynel Abidin Bey’e çok teşekkür ediyorum. Özellikle 
tirajlardaki düşüşü okuma sorunu ile anlattığı önemli bir sunumdu. 
Bilime ve okumaya mesafe sorunu. Çözüm turunda konuşacaktık 
ama çözümlerden de bahsetti. Belediyelere, holdinglere ve otellere 
düşen çözümlerden. Bunu ikinci fasılda tekrar değerlendiririz.

Şimdi sözü Gül San Hanım’ a bırakacağım özellikle teşriflerinden 
ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Belki bir sorun olarak şunu 

ifade etmek istiyoruz sözü vermeden önce, yayıncılıkla ilgili faaliyetlerde belki de dengesiz 
dağılım da söz konusu olmuş olabilir. Yayıncılık faaliyetlerinde kadınların temsili sorunu da 
belki sorun olarak tartışılabilir. Buyurun Gül San Hanım.

Gül San:

Kesinlikle bu konuda haklısınız. Merhabalar Gül SAN ben. Türkiye 
Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube üyesiyim. Okur-yazar ve düşünmeye 
çalışan bir bireyim. Daha çok okumayı seviyorum. Uzun zamandır 
da yazmıyorum çünkü çok ciddi sansür var, her şeyi çok rahat ifade 
edememek beni rahatsız ediyor. Ben şuna inanıyorum, düşüncenin, 
bilginin, sanatın, kültürün ideolojisi olmaz. Özgürce herkes fikrini 
düşüncesini ifade edebilmelidir. Yayın olarak da bu şekilde olmalıdır 

çünkü çeşitlilik bizi daha evrensel daha küresel ortama taşır. Hem birbirimizi tanımak 
bakımından çok önemlidir.
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 Şimdi korsan yayın diyoruz ama yaşadığımız hayatta kullandığımız ürünlerin içinde replikası 
en az olan aslında kitaplar. Gündelik hayatta kullandığımız tüketim malzemelerinin replikası 
aslında kitaptan çok daha fazladır.  İdefixiniller bazında internet ortamından kitap alan Urfa 
en az okuyan il olarak geçiyor. Yani biz çok konuşan az okuyan ve farklı donanımları olan 
bir şehiriz. Bu son derece rahatsız edici bir durum. Çünkü siz sadece kendi kabuğunuzda 
kaldığınızda dışarıyı tanıyamıyorsunuz, bilemiyorsunuz. Ayrıca ben bir okuyan biri olarak 
bir kere kitapları çok pahalı buluyorum. Yani bütçem çok fazla kitap almaya el vermiyor. 
Ayrıca kaliteli bir yayın almak istediğimde çeviri çok önemli benim için, o konuda yetersiz 
kalabiliyorum. Pahalı bir kitap alıyorsunuz ama kitap o kadar küçük yazılmış ki, okurken 
zorluk yaşıyorsunuz. Yakın gözlüğü ile sorun ve uzun süreli okuyamıyorsunuz. Yani orada 
aslında kitabın maliyeti ve ebadı düşünülerek küçük puntolarla yazıp tasarruf yapıp hani 
kar marjinali yapmaya çalışıyorlar. Bu ciddi bir sorun. Gidiyorsunuz büyük yayınevlerine,( 
Urfa da çok fazla yayınevi yok iki tane var ) diye biliyorum. Çok fazla sirkülasyonlu da yok. 
Büyük yayınevlerine gittiğinizde işte Ankara, İstanbul da vesaire,  o kadar çok kitap var 
ki, inanılmaz. Herkes kitap yazıyor, herkes kitap bastırıyor ama bilgi kirliliği var. İnternete 
Google ye girdiğinizde de öyle. Siz bir arama yapıyorsunuz çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani 
neye inanacaksınız, hangisi doğru. Bir kere orada bir kurul oluşması lazım, yani bir kalitenin 
gelmesi lazım. Yerelde çok önemli ürünler çıkıyor, bunlar ulusala taşınamıyor ama bazen 
çok kalitesiz yazılarda kitap haline getiriliyor, işte telif ödeniyor. Yani bir şekilde bir bağlantı 
kuruluyor işte. Bu çok etik olmayan bir şey.

Sonra çok az kadın yazar var, çok az genç yazar var. Özellikle dijital ortamda, sosyal 
medya çıktıktan sonra kullandığımız dilde çok ciddi sıkıntıya düştü çünkü Türkçeyi biz çok 
dönüştürdük, değiştirdik. Yani ifadeler, ben bir genç ile yazışamıyorum çünkü farklı bir dil 
konuşuyor gibi, anlayamıyorum. Yani kendi çocuğumla Whatsapp üzerinden konuşurken 
anlayamıyorum. Gençlerin kitap okuma oranı az, ortak konular bulup konuşamıyorsunuz. 
Bir de kuşak farkı var. İşte x, y, z kuşağı bunları da göz önüne alarak aslında bir bilimsel bir 
kurul olması gerek hem yerelde hem ulusalda. Bu çok önemli, okullara gittiğimizde veya 
okumak isteyen gençler kitap önerisi istediğinde ben kitap öneremiyorum Ayrıca ceza 
evlerinde çok fazla kalan insanlar var. Ben ceza evlerinde mahkûmlarla grup çalışması 
yapıyoruz. Gittiğimizde Hep şunu söylüyorlar, lütfen bize güncel kitaplar getirin. Çünkü 
orada boş zaman çok, şey olarak genç nüfus oranı çok fazla ve bizim onlara okuma- yazma 
alışkanlığını pekiştirmemiz lazım. Bu tam yeri diye düşünüyorum.

Bir konu daha var buda çok önemli. Çünkü artık her şey dijital aktif şekilde kullanmamız 
lazım çünkü hem doğaya da zarar vermiyoruz çevreci oluyoruz ve sesli kitap. Sesli kitap niye 
önemli çünkü ben her zaman boş vaktim olup okuyamayan biriyim ama gün içinde hani bazı 
kitaplar işte bu klasikler olabilir, roman olabilir, şiirler olabilir ben bunu dinleyebilirim. Araba 
kullanırken dinleyebilirim, iş yaparken dinleyebilirim, bir başka boş vaktimde veya gözleri 
görmeyen veya okumaktan sıkılan gençler söylüyorlar bir sayfadan fazla okuyamıyorum 
diyor ama dinleyebilir. Bu konuya da değinmemiz gerektiğine inanıyorum ve çok teşekkür 
ediyorum.
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Muhammed Enes Kala:

Sansür sorununa değindi Gül San Hanım. Bu önemli bir sorun 
aslında. Her şey yazılmalı mı, her şey çizilmeli mi, bunun sınırı ne 
olmalı sorunu önemli bir yayıncılık sorunu. Bunun dışında okumama 
sorununu ifade etti. Kitapların fiyatlarının yüksekliği sorunu ve 
yayıncılıkta kalite sorunu ve buna ilişkin çözüm önerilerinde de 
bulundu. 

Nazım Bey’e sözü bırakmak istiyorum.

Nazım Payam: 

Yerel basın, korsan yayın ve intihal konularını tartışmaya açmanız iyi. 

Ben yerli olmayı tercih ediyorum. Yerellik bize göre değil. Bizler 
yerel değil, yerliyiz. Milletimizin vasfı yerlilikten gelir. 20 yıl oldu. 
Bizim Külliye dergisinin genel yayın yönetmeniyim. Dergiye gelen 
yazı ve şiirlerde gözettiğim bu. Yerel ağzı yalnız türkülerde severim. 
Yazdıklarıma ve dergiye yerleştirmem. Yerel basında, yani bir yöreyi 
temsil eden basında bile yerel ağızdan kaçınılmasını tercih ederim. 

Zaten hayata sevk ettiğimiz bazı gerçekler tersten okunuyor. Bir de yöresel dil libasını giydik 
mi, hepten daraltırlar bizi. 

Korsan yayınlara gelince; okuru kıt bir ülkede eğer korsan yayınlar okumaya bir katkı 
sağlıyorsa ona da şapka çıkarırım. Elazığ’da bir Batı Kitapevi var. Bazı klasik eserleri Batı 
Yayınları adıyla yayımlar. Fiyatı 2 lira, istediğin vakit oradan gider 10-20 tane tane alır, okullara 
dağıtırsın, kitaba el sürmez kimilerine hediye edersin. Çeviri hakkı ortadan kalkmıştır 
veyahut yazım hakkı yazarın elinden alınmıştır. Fakat Batı Kitapevi’nin yayınları okuma 
heveslilerine fiyatıyla bir kapı aralıyor.  Ben bu korsan yayın meselesinde de fiyata bakarım. 
Gocunan, gücü yetiyorsa kitap fiyatlarını düşürsün.  O vakit birçok şey kendiliğinden düzelir.

Korsan yayın, basının şişirdiği, reklamına milyonların harcandığı yazarların düşüneceği bir 
sorun. Yaptığı işi ciddiye alan şair ve yazarı ilgilendiren bir şey olmaz. İşini ciddiyetle yapan 
nicelerinin emeği kitap baskıya çıkmadan illegal yöntemlerle götürülüyor. Nice arkadaşımız 
yayınevi bulmakta zorlanıyor.  Kitapta KDV % 8. Bunun yanı sıra Türkiye de müthiş derecede 
bir okursuzlaşma var. Bunu kabul etmemiz lazım. Dedim ya, 20 yıldır dergi çıkartıyoruz, 
arkamızda vakıf var diye birçok aboneye ücretsiz gönderiyoruz. Yine de muhatap bulmakta 
zorlanıyoruz. Bizi okuyanlar da okuma ve yazmayı iş edinmişler, onlar da hangi yayını 
nereden temin edeceklerini iyi bilirler. 

Korsan yayında bir ceza söz konusu ise okur hakkı da düşünülmeli. Bu, eksik ve kusurlar 
üzerinden derecelendirilmeli. Adam kapağı, kâğıdı, biçimi umursamıyor; tasviri kesiyor, 
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diyalogları kesiyor, kupkuru bir şey, 300 sayfalık kitabı 75 sayfaya indiriyor. Geriye posası 
kalıyor. Sanırım kimi yayınevleri de bu işin içinde. Müellifinden ve vergiden kaçırıyor. Bunun 
da üzerinde durulmalı. 

Arkadaşların konuşmalarından birçok şey kaptık. Sürekli not aldım fakat konuşmak için 
değil, üzerinde düşünmek için aldım. Çok güzel konulara değindiler. Nitekim sonuçta asıl 
sıkıntı okumanın toplumumuzda hâlâ arzu edilen seviyede olmaması. Bence bir çalıştay 
da “okumayı nasıl sevdiririz” üzerine olmalı, “korsan yayıncılık” ise ikinci meselemiz. Öyle 
zannediyorum ki okur yetenekliler, yazarına da eserine de sahip çıkacaktır.

İntihal sorunu ise daha ziyade akademik çevreyi ilgilendiren bir şeydir. Bizim gibi sanatkâr 
yazarlar bir duygunun bir düşüncenin genleşip derinleşmesi için birbirine ödünç fikir 
verebilirler. Tabii, kaynak göstermese de isim belirtmek kaydıyla. Bu, edebiyatçılar 
arasında doğal olandır. Birbirini destekler mahiyette görürüm. O intihalci akademisyenleri 
frenleyecek “etik kurul”larıdır. “Etik kurul”ları işlevini yitirmiş ise bana düşen yakınmak olur. 
Başka yaptırımım olmaz. Saygılarımla.

Muhammed Enes Kala: 

Nazım Bey çok teşekkür ediyorum. Yerellik kavramına, intihal 
kavramına bambaşka bir açıdan yaklaştı. Onun dışında yayıncılıkta 
ücret politikası sorununa temas etti. Okumama her zaman bir 
sorundan önemli bir sorun bunu aslında kavradık. Ve yayıncılıkta 
asla sadık kalmama sorununu da zikretmiş oldu. Teşekkür ediyorum. 
Mehmet Bey’e bırakıyorum. Mehmet Bey.

Mehmet Kurtoğlu:  

Mehmet Kurtoğlu. Vakıflar Genel Müdürlüğünde yayın müdürü 
olarak çalışıyorum. 1938 den beri çıkan Vakıflar Dergisi var, Hakemli 
bir dergi. 10 yıl önce Ankara’ya geldiğimde hakemlik yaptık. Ali 
Bey’in, Dursun Bey’in dediği gibi bizim dergi de telif ödüyor. Bundan 
dolayı makale bulmakta sıkıntı çekmiyoruz. Ben telif konusunda yine 
Dursun Bey’in dediğine katkı sunmak istiyorum. Şimdi Dursun Bey 
dedi ki, kitaptan vergi alınıyor, aynı zamanda yazara ödenen teliften 

de vergi alınıyor. Hatta telifte yüzde 18, kitaptan da  % 8 vergi alınıyor. Yazara ödenen teliften 
de yüzde 18 alınıyor. Devletin verdiği ücret sözcük başına verdiği kuruş 20 kuruştur.

Oysa sözcük başına 40 kuruş veren sivil yayınevleri bulunuyor. Mesela ben ansiklopediye 
bir madde yazdım, 2-3 sayfalık bir şeydi. Bana 600 TL bana telif ödendi.  Baktım sözcük 
başına 40 kuruş veriyor yani bir sivil yayınevi devletten daha yüksek bir telif ücreti ödüyor. 
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Ayrıca devlet vurduğu tuşa göre sayfayı hesaplıyor, sivil yayınevleri boş tuşları dahi sözcük 
sayıp, ücret ödüyorlar. Gerçekte devletin telif konusunda sivil bir yayınevinden daha fazla 
telif vermesi lazım değil mi? Niçin bunu söylüyorum, Halil İnalcık’ın “Şair ve Patron” diye bir 
kitabı vardır, orada Osmanlı döneminde bir şair padişaha Divanını sunduğunda bugünkü 
parayla 700 bin Lira caize alıyor. Bugün 700 bin Lira telif veren bir devlet adamı yahut kurum 
var mı? Devlet kurumları cüzi bir telif vermesine karşılık, bazen o kurumun başındakiler 
yazara telif vermemek için, telif yerine size kitap verelim diye teklif götürüyorlar.  Oysa 
devletin kültürü desteklemesi lazım değil mi? Batı’da olduğu gibi zenginlerimiz zaten 
kültürü desteklemiyor. Mesela bu bağlamda Urfa’yı biliyorum, Urfalıyım. Burada büyük iş 
adamları, zenginler şehirden trilyonlarca lira ranttan sağlıyorlar, büyük paralar kazanıyorlar.  
Örneğin müteahhitlikten milyarlarca lira kazanan insanlar bu şehirde bir lira dahi kültüre 
hizmet etmiyorlar. Toplantıyı yaptığımız bu otelin (Ruha) az yukarısında Sakıp Efendi 
Köşkü var, o da dönemin şairlerinden. Urfa’da o dönem iki ekol varmış, Şair Nabi Ekolü, 
Şair Sakıp Ekolü diye.   Sakıp Bey’in ekol olması çok güçlü şiirler yazmasından dolayı değil, 
zengin ve varlıklı bir adam olarak döneminin şairlerini köşkünde ağırlayıp, köşkünü bir 
edebiyat mahfiline dönüştürmesinden dolayıdır. Bugün Urfa’da binlerce lira, trilyonlarca lira 
müteahhitlikten veya başka şeylerden kazanan insanlar bir lira sanata, edebiyata, felsefeye 
katkı sunmamaktadırlar. Diyeceğim odur ki, telif konusunun düzeltilmesi lazım. Devletin ve 
sivil yayınevlerinin verdiği telif yeterli değil. 

Bir diğer konu bir eserin sahibi eseri yazandır yani yazarıdır. Bunu bir kurumla sözleşme 
yaptığınız zaman o kurum, o eserin kendi sahibi gibi görüyor, her yerde kullanabiliyor 
veya her tarafa izin verebiliyor. Oysa bir eserin başka bir kurum yani sözleşme dışında ki 
başka bir kurumun veya başka bir kişinin kullanabilmesi için yazarından izin alması lazım. 
Mesela ben bir örnek vereyim, Urfa Valiliğine bir kitap basmıştık herkesin makalesi olduğu 
editöryel bir kitap. Bu kitabı valilik tutup Kültür Bakanlığına vermiş ve Kültür Bakanlığı 
e-kitap sitesinde yayınlamış fakat yazarların ismini koymuyor. Ben iki defa mesaj da attım. 
Mesaj atmama rağmen yine de makalelere isim yazmaktan imtina ediyorlar. Kültürün en 
üst noktasındaki birim olarak bir eseri izinsiz yayınlamışsınız. Bari yazarının ismini yazınız.  
O da yok! Valilik veya Kültür Müdürlüğü vermiş olabilir, bilemiyorum, kim vermişse, ama 
siz e-kitap bölümünde izinsiz nasıl yayınlıyorsun? Hiç olmazsa bu makalede yazarın ismi 
olsun zaten telif ödemiyorsunuz. Kültür Bakanlığı bu tür şeylere dikkat etmesi gerekir diye 
düşünüyorum. Bir, iki defada mesaj atmama rağmen dönüş olmadı. İllaki hukuki yollara 
başvurmak mı gerekir?

Bir diğer konu kitaplar ikili ilişkilerle basılıyor taşrada. Bu çok kötü bir şey Cemal 
Süreya’nın bir sözü var ‘‘folklor şiire düşman’’diye. Ben folklorun şiire düşman olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü özellikle folklorcular yanlış anlamasın buradaki arkadaşları tenzih 
ederim. Folklorcular da felsefe ve derinlik olmadığından dolayı yalan dolan her şeyi şehir 
milliyetçiliğiyle yazdıkları kitaplara dolduruyorlar. Büyük bir bilgi kirliliği olan kitaplar 
basılıyor. Özellikle belediyeler ve valilikler buna çanak tutuyor. İkili ilişki varsa yalan dolanla 
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dolu bir kitabı götürüp valiliklerde, belediyelerde basabilirsiniz. Ben geçen kurultayda da 
demiştim, mutlaka kurumların yayın kurulu oluşturulması lazım, bunların akademik ayağı 
olması lazım, yerel tarihçi ayağı olması lazım ama mutlaka bir kuruldan geçmesi lazım. 
Burada mesela Hz. İbrahim ile ilgili kitap basılmış adam Hz. İbrahim’in tevhit akidesini bir 
felsefe olarak değerlendiriyor. Farklı bir cümle kurmak adına şöyle diyor: “diğer değişle tevhit 
akidesi İbrahim’in felsefesidir.”  Böyle bir sıkıntı var. Aslında daha söyleyeceğim çok şey var, 
ama sözümü burada kesiyorum. Teşekkür ederim.

Muhammed Enes Kala:

Mehmet Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Özellikle telif sorununu ve 
yerel yayıncılıkta ikili ilişkilerin tahribatına değindi. Şimdi Selim Bey’e 
mikrofonu bırakıyorum. Buyurun Selim Bey.

Selim Tunçbilek : 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar hepinizi saygı ile selamlayarak 
sözelerime başlamak istiyorum.  Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube 
Başkanıyım. Şiir Vakti yayınlarının, Şiir Vakti dergisinin ve Acemi 
Kalemler dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapıyorum. Yayınevi 
olarak şimdiye değin kırkın üzerinde kitap yayınladık,  bahsettiğim 
üç dergi şu anda yayınevi bünyesinde çıkıyor. Tabi biz başka 
alanlardan kazandığımız ile bu alanı yayıncılık ve dergicilik işimizi 

finans etmeye çalışıyoruz. Konuşmama Mehmet Bey’in bıraktığı noktadan devam etmek 
istiyorum ve başka bir cepheye değinmek istiyorum. “Merkez” ve “Yerel” tanımı noktasından. 
Merkez medeniyetin, hukukun ve ahlakın da merkezidir. Genel olarak taşra ise aynı 
medeniyetin, hukukun ve aynı ahlakın taşrasıdır.  Bu meseleye bakarken kelime olarak 
korsan değil de, Mehmet Doğan Bey’in ‘Kalpazanlık’ kavramından hareketle bir iki yaklaşımı 
örneklemek istiyorum. Kalpazanlık, telif hakları ve yerellik kavramı ile meseleye baktığımız 
zaman aslında biz bir ahlak sorunundan söz açıyoruz demektir. Konuşmacıların temelde 
değindiği sorun genel itibariyle bir ahlak sorunu olduğuna da işret ediyor. Telif meselesi, 
konusu özünde ahlaki bir problemdir. Ben meseleyi öncelikle merkezden yani merkez 
medya üzerinden gündeme getirmek istiyorum. Merkez medya ve yayınların imkânları 
geniş; hem teknik olarak geniş, hem de pazarlama olarak geniş. Merkez medya, merkez 
yayıncı bağlamında yazarla yapılan sözleşmeler genel olarak yayın gurubu adıyla yapılıyor 
ve yayın gurubunun birden çok dönemde, aralıkta yayınları var. O nenenle konuyu hukuki 
zemini bulunan kalpazanlık çerçevesinde değinmek istiyorum. Sözleşmeler yayın grubu 
adına yapıldığı için yazarın bir düşüncesi veya çalışması bir yayın için telif ödenerek bütün 
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yayınlarında ayrı ayrı haftalık, aylık, iki aylık, üç aylık, günlük yayınları içinde çok rahatlıkla 
kullanılıyor. Yani sözlü veya yazılı olarak anlaşmaya bağlanmış bir ürün çok farklı nüshaları 
çıkarılarak, yayında kullanılarak ticari bir meta haline dönüştürüldüğü halde telif sahibi 
yazarın kazancı burada çok sınırlı kalıyor. Buda haksız bir fiilin kalpazanlığı ve kelimenin tam 
anlamıyla korsanlığını oluşturuyor. Düşünce üretimi üzerinden asıl parayı kazananlar ise bu 
merkezde yer alan basın yayın ve medya kuruluşları. Hatta yerel temsilcileri kanalıyla yapılan 
sözleşme ile yazarın eseri genel ve merkez medyada hiçbir telife ihtiyaç duyulmadan 
kullanılabiliyor. Şimdi bu yazılardan büyük ve önemli para kazananların asıl onlar olduğuna 
göre merkezin ahlaklı olması, hukuka uygun davranması gerekmez mi? Yerel medyanın ve 
basının bütün derdi ekranı veya sayfasını doldurmak. O bu işlerden “merkez” kadar büyük 
paralar kazanamıyor. Hatta pek çoğu zarar ediyor. Yerel medya ve yayınların en büyük 
kazancı faaliyetlerinin sürekliliği. Bunun anlamı yerel medya bu noktada müsamaha 
görmelidir demiyorum. Öncelikle basılı yayınlar için söylüyorum çoğu zaman tek hedef 
sayfayı doldurmak kaygısı birinci öncelik. Yerel yayınlar bu çaba içindeyken “merkez”   onun 
telif olarak ürettiklerini çok rahatlıkla hiçbir telif ödemeden kullanmaktan çekinmiyor. Hatta 
kaynak olarak bile gösterme gereği içerisinde olmuyor. Telif haklarını da bu bağlamda ahlaki 
sorun olarak telakki etmiyor.  Şimdi mesele yerellikse yereldeki mücadeleden bahsedeceksek, 
öncelikle merkez yerele karşı ne kadar ahlaklı sorusunu sormak gerekiyor. Yani merkez 
yerele karşı ne kadar ahlaklı yaklaşım sergilemektedir. Bununla ilgili çeşitli görüşler dile 
getirildi. Mesela taşradaki sanayicilerin kitabı kültür yayınlarını kast ediyorum doğrudan 
gider olarak yazabilme imkânları yok. Aslında biri gider yazarken biri gelir yazdığı için 
herhangi bir vergi kaybı yokken üstelik yasal engelde yokken uygulama denetim 
mekanizmasında böyle değil. Kamu adına denetim yapanlar kendi otoritelerini mükellef 
üzerinde tesis için bu yolu benimsiyorlar.  Mesela bir plastik imalatı yapan veya tekstil imalatı 
yapan işletmenin kültür kitaplarını bu korkudan gider yazması mümkün değil. Kanunen 
kabul edilmeyen giderleri atmak zorunda kalıyorlar. Oysa kültürün desteklenmesini güya 
teşvik ediyoruz. Bu durum yasama organı kanunu çıkardıktan sonra bu kanun 
yönetmenliklere uygulanır demek gibi yani bürokratik devleti pekiştiren güçlendiren bir 
yapıyı teşvik etmek anlamı taşıyor.  Kültür yayınları ile ilgili bu hususta da burada açıkça 
merkezin taşraya baskınlığı ve teşviki var. Bunun altını çizmek lazım. Peki, yerel yayıncılık 
kalpazanların ne derecede dikkatini çekiyor. Bu çerçevede baktığımız zaman yerel yayınlar 
onların yani kalpazanların ilgi alanına girmediği kanaatindeyim. Bu durum yerelde kıymetli 
olan değer olan şeyler üretilmediği anlamında değil.  Çünkü iktisadi bir değer olarak yerelde 
üretilen şeylerin fazlaca kıymetli olduğuna dair bir kanaat yok merkezde. Zira pazarlama 
kurallarını onlar belirliyor. Bu da kültür hayatımızın çeşitliği, serbestliği ve rekabet eşitliği 
açısından çok çetin bir mesele. Kamu gücünü elinde bulunduranların yani devletin öncelikli 
olarak meselesi bu alanda rekabet şartını hazırlayacak ortamı ve imkânı yerele sunması 
gerektiği kantindeyim. Bu da altı çizilmesi gereken önemli bir vicdani ve hukuki sorun. 
Kalpazanlık ve korsanlık derecesinde önemli bir sorun. Kültür unsurlarımız sadece maddi 
gücün elinde bulunduranların kontrolünde, gelişimine terk edilebilecek bir olgu değildir. 
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Bu tutum kültürün “güce” teslimiyet hukukunu yaratır ki çok tehlikeli sonuçları olur. Yerel 
medya ve kültür unsurlarının yeterince desteklenmemesi gücün düzenlediği kültür ortamına 
boyun eğmeyi zorunlu kılar. Bu kabullenilecek bir durum değildir. Yerellik ve merkezilik 
bağlamında bakılacaksa, “yerellik” aslında kültür zenginliğin dinamizmini sağlayan en temel 
kaynaklardan bir tanesi. Kendi tarihimize baktığımız zaman merkezde üretilen bilgiler ile 
taşrada ve yerelde üretilen bilgilerin daha baskın olduğu kanaati var. Şimdi merkezde yerele 
böyle bir bakış açısı varsa temel sorun yine ahlaki sorun bizim konuştuğumuz sorun ise 
bambaşka bir sorun. Yani bir aylık 1 süre içerisinde 150 bin satan bir kitap yazarından söz 
ediliyor. Yayınevine bakıyorsunuz, merkezde bir yayınevi yazarı ise hiç tanınmayan bir yazar. 
Burada bandrol ile ilgili taraflarında dikkatini çekmiş olmak gerekir. Taşrada maksimum bin 
tane bandrol alabilmek için göbeğiniz çatlıyor. Zira taşrada binin üzerinde kitap nadir 
basılıyor. 150 bin 200 bin kitap basan yayınevlerine bakıyorsunuz durum farklı. Korsandaki 
kitapların hepsinin bandrolü var. Şimdi 500 adet kitap basan yayınevi mi daha ahlaklı, 1 ayda 
hiç tanınmamış bir yazarın 150 bin tane sattığını iddia eden yayınevi mi daha ahlaklı. Hangisi 
merkeze; ahlaka ve hukuka oturuyor, hangisi taşralı veya hangisi yerel ve hangisi bana göre 
daha köylü, hangisi daha kalpazan ya da hırsız. Telif hakları bağlamında bakacaksak bile 
mesele çok açık. Bunları aşmak için yerelin şöyle bir sorununu çözmemiz gerekiyor. Yazarlar 
Birliği olarak bu sorunun çözümüne öncülük edebilir, çeşitli girişimlerde bulunabiliriz. Yani 
“yereli” de kalpazanların dikkatini çekecek bir boyuta getirmek bence öncelikli sorunumuz 
olmalı. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu için belki öneri olarak şu söylenebilir. Yani işte yerel 
yönetimlerin, yerel medyaya bir kaynak aktarmaları gerektiği ve bunun yıllık bütçelerinde 
kültür yayınlarının açık adlarına yer verilerek mutlaka konulması gerektiğini söylemeliyim. 
Avrupa birliği ülkelerinde bu tutum kültür bakanlıkları bütçelerinden açık olarak bu biçimde 
yapılıyor. Kültür dergi ve yayınevlerine ayık bütçeden pay veriliyor.  Bizde ise kültür 
yayınlarının dergilerinin böyle bir imkânı ise yok. Bizde kültür yayıncılığı bir meta alımı gibi 
satın alma mantığı içinde ucuza getirilme mantığı ve yaklaşımı ile kültür yayınlarının yok 
edilmesine yol açıyor. Kütüphaneler yayın elimize geçmedi diyerek bir kütüphaneye 
bakanlığın satın alma bedeli olarak ödediği ücretin üç, dört katı posta bedeli ödemek 
zorunda kalıyorsunuz. Hatta kimi örgüt ve siyasi kamplaşmaların kontrolüne girmiş yerlerde 
daha vahim bedellere katlanmak zorunda bile kalıyor kültür yayıncılığı. Sonra uygulama 
yükümlülüklerinin getirdiği maliyete bakıyorlar ki kültür bakanlığının aboneliğini iptal 
etmek kurtuluş ve tek çıkar yol haline gelmiş.  Bunu FETÖ’nün etkin olduğu dönemde fiilen 
yaşamış bir yayıncı olarak ifade ediyorum.  Merkezle Yerelin rekabetçi ilişkisini hazırlamakta 
TYB öncü olabilir. Sosyal anlamda da bunu düzenlemekte öncü olmak gerektiği 
kanaatindeyim. Bunun için Türkiye’de ki en dinamik kurum olarak Diyanet İşleri Başkanlığını 
görüyorum ben. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı çok dinamik bir kurum. İşte yayınevleri var, 
daha teşkilatlanmış bir durumda, mahallelere kadar inmiş durumda. Acaba bu kurum 
yerelde ki kültür yayıncılığının dağıtımına destek olarak merkeze taşıyabilme, merkez ile 
onların rekabet edebilme işlevine katkı sunamaz mı? Yerel kültür taşıyıcısı dinamik yayınlara 
bunu sağlamak çok da zor olmasa gerek.  Bir yasal düzenleme veya idari görevlendirmeyle 
bunun alt yapısı sağlanarak yerel kültür taşıyıcısı unsurlar dergiler ve yayınlar daha da 
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güçlendirilemez mi? Sanırım imkânız değil. Bu mümkün. Buna öncü olmamız gerektiği 
düşüncesiyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.

Muhammed Enes Kala: 

Evet çok teşekkür ediyoruz. Genel bir ahlak sorununa, merkezin 
yerele karşı duruşundaki ahlak sorununa değindi. Yerelde 
üretilenlerin değersiz görülmesine de bir sorun olarak temas 
etti. Çözüm önerisinde de bulundu. İkinci oturumu burada 
nihayete erdirelim. Üçüncü oturuma başlamak üzere ara verelim.  
Üçüncü oturumda çözüm önerilerini tartışalım. Soru-cevapla 
üçüncü oturumu nihayete erdirelim. Yusuf Bey çözümleri bu tura 

bırakacağını söylemişti.  Buyurun.

Yusuf Turan Günaydın:

Oturum Başkanımızın isteği üzerine önceki turda çözüm 
önerilerinde bulunmamış ve önerilerimi bu tura bırakmıştım. 
Öncelikle belirtmeliyim ki taşrada bir bilgi eksikliği, bir tecrübesizlik 
olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında bununla ilgili ne yapılabilir? 
Bununla ilgili DEKMEB işte Türkiye Yazarlar Birliği ve kuruluşlar bir 
şeyler yapabilir. Mesela düzenli olarak şu an bu yapılan toplantının 
daha ufak çaplısını, bir takım heyetler düzenleyerek Anadolu’daki 

bütün şehirlere gönderebilir ve bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılabilirler. Bu 
alanda birikimi ve tecrübesi olan insanlar bu şehirlerde, ister Yazarlar Birliği şubelerinin 
aracılığı ile ister DEKMEB’in oluşturduğu daha farklı platformlarda veya Kültür Bakanlığının 
herhangi bir girişimi ile olaya vaziyet edebilirler.

Bir eksiklik de bu alanlarda çalışanların kullanacağı kavramlarda ve bu kavramlarla 
anlatılmak istenen hususlarda ortak bir zemin oluşmamış olmasıdır. “İntihal” nedir? 
Yayıncının hakları nelerdir? Yapmaması gereken şeyler nelerdir? Yerine getirilmesi gereken 
kanuni sorumluluklar nelerdir? Bu alanda mevzuatta meydana gelen değişiklikler nelerdir? 
Bu ve benzeri hususlarda sanırım ciddi bir bilinçlendirme gerekiyor. Taşrada bu yapılırsa 
demin bahsettiğimiz şikâyetlerin en azından bir kısmı ortadan kalkabilir. İşte büyük 
şehirlerde yayınlanan eserlerin benzerleri taşrada da basılabilir. Çünkü artık taşrada çok iyi 
bir matbaa kurmak çok da zor bir şey değil. Oysa çok yakın zamanlara kadar il merkezlerinde 
bile bilgisayarlı matbaacılık yaygınlaşmamıştı. Sadece en büyük birkaç ilde vardı. Düşünün, 
90’lı yılların ortalarına kadar mesela bizim Amasya’da bilgisayarlı bir matbaa yoktu. Elle dizgi 
(tipo) tekniği ile bütün yayınlar basılırdı. Bu taşrada ancak bir gazete çıkartmaya yetecek bir 
güç oluşturabiliyordu. Taşrada kitap basmak çok zordu; tipo tekniğiyle basılanların da eli 
yüzü düzgün olmazdı. Amasya’da, Urfa’da, ne bileyim Manisa’da… bir kitabın basıldığına 
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kolay kolay şahit olamazdık. Kitabın basılabilen merkezler İstanbul, Ankara bir miktar da 
İzmir, Konya, Erzurum, Diyarbakır gibi şehirler idi. Şimdi her şehirde ciddi dijital matbaalar 
kurulabiliyor. O şehirlerdeki birtakım insanlar -Mehmet Bey’in dediği gibi- finansörlük 
sağlayarak da bu tür müesseseleri kurabilirler. 

Taşrada hem zihni doyuracak, hem de göz dolduracak yayınlar yapılabilmesi için yine 
DEKMEB veya başka kurumun vasıtasıyla bir otokontrol sistemi kurulabilir demiştim. Bir 
arkadaşımız da buna benzer bir sorunu dile getirdi zaten. Bunun için geçmişe; Osmanlı 
döneminde basılan kitaplara baktığımızda hepsinin üstünde “Maârif Nezâret-i Celîlesinin 
şu numaralı ruhsatnâmesi ile tab u temsil olunmuştur” gibi bir ifade bulunur. Bu kontrol 
sistemi tabii o kitabın içeriğine müdahale anlamını taşıyor muydu bilmiyorum. Mesela II. 
Abdülhamid döneminde basılan kitaplarda sansür olabilir. Bence bu “ruhsatnâme” vâkıasını 
bir mercek altına almalıyız. Yani bu kuruluş galiba o kitapların korsan olup olmadığını -ki 
Osmanlı döneminde de korsan baskı vardır-, basım için gerekli temel şartları yerine getirip 
getirmediğini kontrol ediyordu herhâlde. Mesela bu konuda bir fikrimiz yok. Bunu DEKMEB 
yapabilir ya da işte Türkiye Yazarlar Birliği yapabilir. Bu ruhsatnâme vakıasının fonksiyonu 
neydi? Çünkü bakıyorsunuz Osmanlı döneminde basılan kitapların en kötüsü bile, bugün 
taşrada basılan kitapların en iyisinden daha iyi durumda. Başta şekil-şemail yönünden… Fikir, 
muhteva, -bunlar her zaman tartışılabilecek şeyler- onları bir kenara bırakarak söylüyorum.

Yani geçmişte mesela en küçük bir mimari eserde dahi belli bir estetik var gerçekten. 
Bugün aslında Cuma namazında Rızvaniye Camiine gitmek istemiştim fakat dışarı beraber 
çıktığımız arkadaşlar Büyük Camiye gittiklerinden dolayı bende oraya gittim. Orada pek 
fazla bir ruhaniyet göremedim. Yeni bir camiydi. Namaz boyunca keşke Rızvaniye Camiine 
gitseydim diye kendi kendime hayıflandım. Çünkü gerçekten o insanların elindeki imkânlar 
şimdikine göre çok daha sınırlı, kısıtlı olmasına rağmen acaba neden işte 16. yy., 17. yy. 
veya 18. yy.’da inşa edilmiş bir mimari eser daha estetik? Niçin daha belli kriterlere uygun? 
O toplumda demek ki bu işlerin altyapısı oturmuş. Artık bir eser, bir camii yaptırıyorsanız, 
bir konak yaptırıyorsanız veya basit bir ev yaptırıyorsanız bunun için başvuracağınız yerler 
belli demek ki. Yani oturmuş bir sistem var… Galiba bu sistem artık yok, herkes kara düzen 
yapıyor.

Üzerinde durduğum hususlardan biri de folklor derlemeleriydi. Şimdi taşrada yapılabilecek 
en güzel şeylerden biri folklor derlemeleridir. Çünkü bu önemli bir çabadır. Her ne kadar 
Mehmet Kurtoğlu Bey taşrada bu tür çalışmaların çok çalakalem derlemeler olduğunu söylese 
de ve böyle kötü örnekler olsa da, kötüyü esas alarak bir hüküm vermek doğru olmuyor çoğu 
zaman. Bence ciddi anlamda hâlâ folklor derlemeleri yapılması gerekiyor. Şimdi bu çabayı, her 
bölgede, her şehirde o şehrin folklorunu -buna folklor da demeyebiliriz-, o şehrin kültürünü 
içselleştirmiş, onu bir önceki nesilden tevârüs etmiş insanlar vardır. Bu nesil tükenmeden 
bence çok iyi değerlendirilmeleri lazım. Birtakım kuruluşlar buna öncülük etmelidir. Yazar 
kuruluşları olabilir, Kültür Bakanlığı olabilir ne bileyim yani Milli Eğitim Bakanlığı olabilir… 
Cumhuriyetin ilk yıllarında bu tip çalışmalar yapılmış gerçi o zaman mesela Halkevleri çatısı 
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altında yapılmış. Ama Halkevlerinin -hem de taşrada- o zamanki derme çatma matbaalarda 
bastırdığı eserler bugünden bakıldığında ‘İyi ki yapılmış’ diyebileceğimiz şeyler. Çünkü bu 
kitapçıklarda değerlendirilen malzemenin bir kısmı bugün artık kayboldu. Özellikle sözlü 
kültürden derlemeler, onları aktaran insanlar öldükçe kayboluyor. Yani bir daha o insanları 
dinleme imkânımız yok. Bunlar yöresel zenginlikler. 

Nazım Bey “yerellik”le “yerlilik” ayrımı üzerinde durdu. Onun belli bir değeri var gerçekten. 
Yerellik dediğimiz şey yerlilikle ne kadar örtüşür, ne kadar ayrışır bu tartışılabilir. Yine burada 
da kavramları kullanırken tam bir ortak paydamız olmayışı hususuna tosluyoruz. “Yerel” 
kelimesi “mahallî” kelimesinin yerine türetilmişti fakat yerel yerine mahallî dediğinizde sanki 
daha farklı, en azından bir yanıyla farklı bir şeyi anlatmış oluyorsunuz. Aslına bakarsanız 
yerlilik ve yerellik farklı şeyler olmasına rağmen zaman zaman biz bu iki kavramı iç içe 
geçmiş bir şekilde kullanıyoruz. Birini kast ederken öbürünü de kast etmiş olabiliyoruz. 
Böyle bir geçişme var. Fakat muhatabımız asıl anlatmak istediğimiz şeyi anlıyor mu? Burası 
belirsiz.... Sırf bu sebepten meselelerimizi konuşurken bazen havanda su dövmüş oluyoruz.

Bana kalırsa bu tür (yani yerel= mahallî) çalışmalara da önem verilmesi gerekiyor. Yerel veya 
mahallî olan şey millî olandan kopuk değildir aslında; hatta onun bir parçasıdır; onu oluşturan 
yapıtaşlarındandır. Taşrada kaybolan şeylerden biri de bu yerellik veya mahallîlik... Taşrada 
her şey hızla birörnek hâle geliyor… Bence bu bir sorun. O yüzden Türkiye’de birtakım 
belediyelerin veya valiliklerin bastığı folklor derleme çalışmaları bu sorunu bir yumak hâline 
gelmekten kurtarabilir. En azından unutulmasını önleyebilir… Böyle çok güzel örnekler de 
var. Yani hepsi kötü örnek değil. Bu hususta daha birçok şey elbette söylenebilir. Ama asıl 
itibariyle şimdilik üzerinde durulabilecek şeyler bunlar.

Muhammed Enes Kala:

Evet, Yusuf Bey’e çok teşekkür ediyorum. Üç sorun ifade etti ve bu üç 
soruna da çözüm önerisi… Buyurun Fatih Bey.

Ahmet Fatih Gökdağ: 

Türkiye Yazarlar Birliği yöneticilerindenim. Aynı zamanda yayıncıyım. 
Benim aslında birinci oturumda düşündüğüm konuyu Halil İbrahim 
Bey konuşunca fazla zaman kullanmak istemedim. Türkiye’de 
yaşanan sıkıntılardan biri daha doğrusu tespitlerimden biri şu; bir 
yazar daha doğrusu mahalli yazarlardan biri şiir,  kitap dosyasını veya 
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şu anda süratle değişmekte olan şehirleşmede kaybolmakta olan mahallesini, bazı hatıraları 
anlatmak hevesinde olan biri yazdıklarını Yayınlanmak/bastırmak istiyor. Bir yayınevi  
bulamıyor Sonunda diyor ki, benim birkaç kuruşum var bunu kendim yayınlayayım.

Gidiyor isminde yayınevi  olan bir yere.  Üzerinde yayınevi yazıyor ama dizgi/fotokopi büroları  
onlar, bir küçük matbaası da var veya içeride basit bir baskı ünitesi var. Telif hakkını  üstüne 
almak istemiyorlar. Diyor ki, parasını ver ben senin kitabını basayım  yayınevi gibi ismini 
koyuyor fakat bir sözleşme yapmıyor. herhangi bir taahhütte bulunmuyor, diyor ki; ben sana 
bandrolde alamam kendin alman lazım. Eser sahibinin çoğu zaman bandrol talebi olmuyor 
ilgilenmiyor. Netice itibari ile eser bandrolsüz kalıyor. Düşünce şu; ben bu kitabı eşe dosta 
hediye ederim veya herhangi bir mahalli kuruma satarım.  Bu durumun sıkıntısı şu, mahalli 
olarak kayda değer çok güzel kitaplar çıkabiliyor hatıralar olabiliyor, gerçekten değerli bir 
edebiyat eseri olabiliyor. Literatüre girmiyor milli kütüphaneye intikal etmiyor. Ben zaman 
zaman mahalli kitaplar ararım milli kütüphanede, kitap var ama milli kütüphanede kaydı 
yok. Oysa eski gazeteleri, eski baskı kitaplara ulaştım.    Yenilerde böyle bir sıkıntı var. 

Süratle tüketici toplum haline geldiğimiz için kültürel değerlere kıymet vermez olduk. 
Burada konuşulan bazı şikâyetlerin bir kısmı ayağı yere basmıyor. Bizim realiteleri görmemiz 
lazım. Estetik duygusundan uzaklaştıkça, kendimizi bir boşluğa bıraktıkça başkalarından 
bir medet ummamızdan bir çare çıkmaz. Türkiye de gerçek olan şu;  devlet kültüre destek 
vermiyor ama biz de kültürü önemsemeyen bir toplum olduk. Bakanlıkta kültür turizmin 
yanında yama gibi duruyor.  Teşekkür ederim.  

Muhammed Enes Kala: 

Evet, çok teşekkür ediyorum Fatih Bey’e. İlk turda söz almayan… 
devam ediyoruz o zaman. Dursun Bey, buyurun.

Dursun Çiçek: 

Evet, özellikle birinci tur gerçekten çok verimli oldu. Hem 
konuşmalardan değinmem gerektiğini hissettiğim bir-iki çağrışım 
oldu hem de çözümle ilgili âcizane bazı fikirlerim var onları 
söyleyeceğim. 

 Mesela intihal konusunda başıma gelen ilginç bir olayla başlayayım. 
Benim 1994 yılında master tezi olarak çalıştığım Postmodernizmin 
İslamcıların Üzerinde Etkisi diye bir çalışmam var, daha sonra 96’da 

da basıldı kitap olarak. Aslında günümüz hadiselerini düşünürsek çok güncel bir kitap…  
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1980 sonrası Türkiye’nin dindarlaşma konusunu incelemiştim. Mesele şu ki, bilindik 
meşhur bir yazar (benim bu kitabı bilmeme ihtimali sıfır) kitaptan uzun yıllar sonra (2005) 
İletişim yayınlarının İslamcılık kitabına bir bölüm yazdı, bölümün başlığı Postmodernizmin 
İslamcılık Üzerinde Etkisi. Yazının başlığı kitabımın başlığı ile neredeyse aynı. Benim kitaptan 
en ufak bir şekilde söz edilmiyor. Haberi yoksa o da ayrı bir ayıp ve eksiklik. Bana göre bu 
da bir intihaldir. İşte Selim Bey, Fatih ağabey hepsi bahsetti ahlak meselesi, gerçekten de 
öyle. Bu durum devletle de ilgili. Ahlak meselesi bizim devletimizle de ilgili olduğu için 
topluma da doğal olarak sirayet ediyor. Devlet bu konularda ahlaki duruş sergileyemediği 
sürece yayıncının, akademyanın veya mahalli bir yönetimin bunu sürdürme ihtimali sıfır. 
Yani diyeceksiniz bu alttan gelmez, hayır. Bizde dini ve ahlaki değer ve tutumlar gibi şeyler 
daha çok üstten gelir. 

Bir diğer mesele... Şu anda bir yerel yönetimde kültür danışmanlığı ile ilgili bir görevim 
olduğu için benim en büyük problem olarak gördüğüm ve bu problem çözüldüğünde de 
gerçekten önemli mesafe kat edeceğimizi düşündüğüm şey şudur. Kayseri’yi ele alalım, 
Kayseri’de kültür ne ile ilgilidir. Birincisi belediye ile ilgilidir, ikincisi üniversite ile ilgilidir, 
üçüncüsü kitapla ilgilidir dolayısıyla sivil yazarlarla ilgilidir. Ben 1982 den beri Kayseri’de 
yaşıyorum bunların aynı eksen üzerine geldiğini bir kere bile görmedim. Biz bir yıldır belediye 
bünyesinde Şehir Akademi diye bir akademi kurduk. Şu anda 400 civarında öğrencimiz var, 
yüksek lisans ve doktora düzeyinde diyebileceğim çok iyi bir eğitim veriyoruz. Böyle bir 
durumda bu defa da üniversitedeki hocalar bize küsüyor. İstanbul’dan falanı getiriyorsunuz, 
Ankara’dan falanı getiriyorsunuz, İzmir’den falanı getiriyorsunuz bizi önemsemiyorsunuz. 
Bunun sebep ve sonuçlarını düşünmüyor. Bunun nedenlerini düşünmüyor. Şimdi buradaki 
temel problem şudur. Çözümün temel ekseni belediyenin, üniversitenin ve yerel yazarların 
ortak dertlerini unutmasıdır. Bunları bir araya toplayacak ortak mekânların olması lazım. Bir 
kitapevi bünyesinde, bir dernek bünyesinde veya bir dergi bünyesinde bu insanları biz bir 
araya getiremiyoruz. Kayseri’ye ben üniversite öğrencisi olarak geldiğimden bu tarafa çıkan 
Erciyes diye bir dergi var, o zaman zaman bunu başarırdı. Hem bir profesör yazardı, hem sivil 
bir yazar yazardı, hem de herhangi bir insan yazardı fakat bu bir gelenek haline gelmedi. 
Dolayısıyla ben çözüm anlamında üniversite, belediye ve sivil yazarların aynı eksene 
gelmesini önemsiyorum… Kamu kurumları ve belediyelerdeki en büyük problemlerden bir 
tanesi de maalesef hatır-gönül işiyle yazıların, kitapların yayınlanması. 

Bu folklor meselesi ile ilgili ben de bir şey söyleyeceğim. Folklor tabirini de kullanmam 
aslında ben daha çok sosyal kültür tabirini kullanıyorum. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar’a 
da atfedilen bir söz vardır “bizim romanımız türkülerdedir” der. Gerçekten öyle. Yani 
artı yerel tartışmasına da şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi eski radyolarda Neşet Ertaş 
türkü söyleyeceği zaman, “şimdi de Kırşehirli mahalli sanatçı Neşet Ertaş’tan türküler 
dinleyeceksiniz” denirdi. Mahalli olarak nitelediğimiz Neşet Ertaş aynı zamanda Unesco ve 
devlet sanatçılığı alan birisi. Hangi yerellik? İşte yerellik nerede başlıyor yani üstadıma Nazım 
ağabeye kesinlikle katılıyorum. Evrensellikle yerellik aslında bir telkin olmadığı sürece hiçbir 
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anlam ifade etmiyor. Kant niye evrensel olur da, Neşet Ertaş neden evrensel olmuyor. Ya 
da Mukim Tahir neden evrensel olmuyor da, Beethoven evrensel oluyor. Bunlar özellikle 
Rönesans sonrası tek tip insan anlayışı ve bize dayatılan o ideolojik bakış açısıyla doğru 
orantılıdır ve bunların hepsi tartışılmalı, tartışıyoruz ve tartışacağız da.  Onun için de burada 
bu yerellik, yerlilik ve evrensellik konusunda terkibi bir cümle, terkibi bir kelime kesinlikle 
doğru olacağını düşünüyorum. 

Son olarak yine teliflerle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Yönetmelik değişmediği 
sürece biz kamu kuruluşları olarak telif konusunda hiçbir şey yapamıyoruz. Ben fazlasıyla 
vermek istiyorum, inanın bazı yazılara cebimden veresim geliyor. Öyle muhteşem bir yazı 
geliyor, öyle harika bir yazı geliyor ki… Bu konuda çözüm nasıl olabilir. Arkadaşlarımın 
anlatımlarından benim çıkardığım şu ki, belediyeyi ve devlet kurumlarını istisna tutarsak bu 
ancak yine eşraf, devlet ve üniversitenin aynı eksende buluşmasıyla ilgili bir durum. Bizde 
burjuvazi olmadığı için kültürü de olmaz, dolayısıyla sermaye, kültüre herhangi bir şekilde 
para ayırmıyor. Bundan dolayı da işte folklorik çalışmalara yöneliyor. Hocamın söylediği 
sözlü tarih meselesini de çok önemsiyorum. Sözlü tarih bir geleneğin aktarılmasında ve bir 
geleneğin korunmasında büyük bir öneme sahip. 

Dursun Çiçek: 

Hz. İbrahim’in daha doğrusu bir peygamberin hangi kavramla 
algılanacağını, bir filozofun hangi kavramla algılanacağını, bir 
sufinin hangi kavramla algılanacağını ayırt edemeyen bir insan yazı 
yazdığı zaman maalesef bir birine karıştırıyor. O öyle yapıyor diye de 
bundan vazgeçemeyiz çünkü gerçekten dağlarda taşlarda gezerken 
fotoğrafçılığımdan dolayı, öyle yaşlı kadınlardan öyle güzel hikâyeler, 
öyle güzel öyküler (ki zaman zaman ben de kayıt yapıyorum,) öyle 

güzel şeyler çıkıyor ki. Yani sanki fotoğrafın içerisine onu da aktarıyor gibi, güzel şeyler 
ortaya çıkıyor. 

Halil İbrahim Özdemir: 

Öncelikle bir önerim var. Şimdi bandrol bilincinin yaygınlaştırılması 
gerekir.  Bandrol koymadığınız zaman bu kitaplar korsan bir 
yayın haline gelebiliyor. Bunu yapmak lazım. Bandrol bilincinin 
oluşturulması lazım. 

İkinci olarak da geçmişte kitapçılık yaptığım zamanlardan hatırlarım, 
İnkılap Aka Yayınevi Mehmet Akif’in Safahat’ını basardı. Mehmet 

Akif’in Safahat’ı o günkü değerlerle yanılmıyorsam 30 Lira civarındaydı. O ölçü ve ebatlardaki 
bir kitap o günkü piyasa şartlarına göre yaklaşık 10-15 Lira civarındaydı. Maliyetler arasındaki 
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bu uçurum Safahat’ın korsan baskısının çıkmasına sebep olmuştu. Korsan baskı yapan kişi 
Safahat kitabını bastı ve İnkılap Aka’nın 30 liradan sattığı kitabı 5 Liradan sattı. Eğer siz 
kitabı tekelinizde bulunduruyorsanız o kitabı istediğiniz fiyattan satabiliyorsunuz. Nitekim 
Mehmet Akif İstiklal Marşı şairidir, okullar o kitabı mevcutlarına dahil ederler, öğrencilere 
öğretmenler tavsiye ederler dolayısıyla bu kitabın elde kalması diye bir şey söz konusu 
değil. Ve bu kitap 30 Lira yerine 5 Liradan satılır ki 5 lira perakende satış fiyatı, siz onu 3,5 - 4 
Lira gibi bir rakamla alıyorsunuz. Bu durum Korsan yayıncılığa davetiye çıkarmaktır. 

Yine buna benzer şeyler vardı kitaplar vardı. Yasak olduğu için basılamayan kitaplar. Dr. Rıza 
Nur’un “Hayat ve Hatıratım” adlı kitabı vardı. Geçmiş yıllarda ve yasaklanmıştı. Kitap, yasak 
olduğu için de el altından çok ucuz fiyatlara bandrolsüz satıldığını bilirim. Yani 2 cilt miydi, 3 
cilt miydi şu anda tam hatırlamıyorum, 3 ciltlik bir kitap 15 Lira dan satılabiliyordu. Korsanın 
önlenmesinin önündeki engellerden birisi, kitabın çok pahalı olmamasıdır. Kitap çok pahalı 
olduğu zaman, korsan baskı yapan kişi o kitabı çok ucuz bir fiyata mal edip, düşük fiyattan 
piyasaya sürebilir. 

İkincisi, yasak kavramının mutlak surette basım hayatından kaldırılması gerekiyor. Yani 
yasak kitap veya düşünce insanlarda olmaması gerekiyor. İşte onun örneği de Dr. Rıza 
Nur’un hatıratıdır. Kitap yasak olduğu için talep fazladır ve el altından basılıp fazla miktarda 
satıldığını biliyorum. 

Önermek istediğim şey şudur. Bunu Türkiye Yazarlar Birliği’mi yapar yoksa Milli Kütüphane 
mi yapar bilemiyorum. Ancak gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Bildiğiniz gibi devlet 
arşivleri dijital olarak halka açıldı, devlet arşivlerine girdiğiniz zaman siz oradan belirli cüzi 
bedeller karşılığı bir ücret ödüyorsunuz devletin arşivindeki o belgeyi alabiliyorsunuz. 

Yazarlar Birliği, DEKMEB ya da Milli Kütüphane bu kitapları dijital ortama almalı, sitesine 
kaydını yapmalı, sayfa kaydına göre oradan kitabı ya da belirli sayfaları indirenlerden belirli 
bir ücret alınmalıdır. Kurum yaptığı hizmetin bedelini alırken yazar için de belli bir rakam 
tahakkuk ettirilmeli, böylece telif haklarının korunması sağlanmalıdır. Bunu yapmadığımız 
taktirde ne yaparsak yapalım, bir şekilde hak kaybına sebep olacaktır. İnsanların kul hakkına 
girmesine sebep olacaktır. 

Okullarımızda öğretmenler ödev veriyorlar çocuklara. Diyorlar ki siz gidin şu konuda bir 
araştırma yapın. Araştırmayı kağıda dökün getirin. Ben çok rastlıyorum bulunduğum ortam 
itibari ile çok geliyorlar öğrenciler bana. Öğrenci diyor ki, Google den şunu şunu indirip 
bir kitap haline getireceğim ve sonrada okula ödev olarak götüreceğim. Bu ne öğretmene 
ne de öğrenciye fayda sağlamıyor. İndirilen yazılar okunmuş olsa belki bir katkı sağlanmış 
olacaktır. O bile yok. Burada Milli Eğitim Bakanlığına çok önemli bir görev düşüyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı ödevlere öğrencinin kendisine bir katkısı olmayan şeyleri alıp getirdiği 
zaman onu kabul etmemesi gerekiyor. Yani bakanlık bu konuda birinci derecede korsanın 
önünü kesecek kurumdur. Dolayısıyla burada çıkacak sonuçta bakanlığında bir taraf olması 
gerektiğine inanıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
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Muhammed Enes Kala: 

Evet, Halil İbrahim Bey’e teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey’e mikrofonu 
bırakıyoruz. 

Mustafa Çakır:  

Kitap fiyatlarının artmasına yol açan  bir takım sebepler 
bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kitabı meydana getiren en 
önemli unsur olan kâğıdın yurt dışından ithal edilmesidir. Ülkemizde 
döviz kurlarında yaşanan artışların tüm ithal ürünlerde olduğu gibi 
kâğıt fiyatları üzerinde de yükseltici etkisi söz konusudur. Kâğıt 
fiyatlarında yaşanan artışının kitap fiyatlarına yansıması son derece 
olağan bir durumdur.  Bu bağlamda öncelikle kâğıt tedarikinde 

dışa bağımlılıktan kurtulmanın devletimizin öncelikli tercihleri arasında bulunması 
gerekmektedir. Yerli kâğıdın kullanımıyla kâğıt fiyatlarındaki artışın durdurulması ve kitap 
fiyatlarındaki artışın önüne büyük oranda geçilebilmesi mümkün gözükmektedir. Kitap 
fiyatlarının yükselmesindeki sebepler arasında kâğıt fiyatlarının yanı sıra kitaba olan 
talebin yeterli düzeyde olmaması da önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle kültür kitapları 
yayımlayan yayınevleri bu kitapları düşük tirajlarla  baskıya girdiğinden dolayı kültür 
kitaplarının birim maliyeti yükselmektedir. 

Kültürümüzün en önemli kaynakları arasında bulunan yazılı eserlerin üretim ve satışına  
ilişkin sorunların çözümü birbiriyle bağlantılıdır. Üretim sürecinde yaşanan sıkıntılar kitap 
fiyatlarına olumsuz yansımakta bu durum kitap tüketiminin kısıtlanmasına yol açmaktadır. 
Telif gelirlerinin de kitap satışının az olmasından kaynaklı düşmesi, kitap yazarlığını 
özenilecek bir iş olmaktan çıkarmaktadır. Neticede bu durum Türkiye’yi yazınsal alanda 
eserler üreten ve okuyan bir toplum olmaktan uzaklaştırmaktadır. Okuyucunun kitaba uygun 
fiyatla erişiminin önündeki bir diğer engel de kitap satışından ve yazarlara ödenen teliften 
alınan vergidir. Kitap satışından alınan KDV miktarı ve telif için ödenen stopaj, yayıncılar 
açısından girdi maliyetlerinin yükselten unsurlar arasında yer almaktadır. Devletimizin 
zaten ekonomik sıkıntıda olan yayın sektörünü vergisel yönden de rahatlatması sektörel 
sorunların çözümünde önemli rol oynayacaktır. Yasal olarak üretilen, vergisi ve telifi verilen 
kitapların maliyetlerinin yükselmesi bu kitapların gayri yasal şekilde çoğaltılıp satılmasını 
kolaylaştırarak korsan kitapla mücadeleyi zorlaştırmaktadır.  Bu anlamda korsan kitapla 
mücadelede kalıcılık sadece korsan kitap üretenlere baskın yaparak değil, korsan kitabın 
ortaya çıkmasına yol açan faktörler giderilerek sağlanabilir. Burada kast edilen orijinal 
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kitapla korsan kitap arasındaki fiyat uçurumun belli oranda azaltılmasıdır. 

Kültür kitaplarının tüketiminin artırılması tek başına fiyat mekanizmasında sağlanabilecek 
bir iyileştirmeyle mümkün gözükmemektedir. Özellikle Milli Eğitim politikamızın örgün 
eğitimdeki öğrencilere kültür kitaplarının okunmasını teşvik edici hale getirilmesi bu 
süreçte kaçınılmaz gözükmektedir. Test kitaplarının gerekip gerekmediği ayrı bir tartışma 
konusu olmakla birlikte, kültür kitaplarının da bireyin hayata hazırlanmasında ve kendi 
kültürünü anlamasında vazgeçilmez bir yerinin olduğu tüm dünyada kabul görmektedir. 
Bu gerçekliğin eğitim alanında politika yapıcılar ve uygulayıcılar nezdinde kavranması 
yayınevleri  açısından umut verici olacaktır.  

Kültür bakanlığımızın uluslararası fuarlara katılımda ve yerli eserlerin yabancı dile 
çevrilmesinde vermiş olduğu destekler kültür yayıncılığı açısından önemli bir gelişmeye 
işaret etmektedir. Yazınsal alanda yazarlar ve yayınevleri açısından verilen emeklerin politik 
alanda karşılığının bulunması Türkiye’nin uzun dönemde uluslararası alanda edebi eserler 
verebilecek noktaya gelmesine de katkı sağlayacaktır. Telif haklarını geliştirmeye dönük 
hazırlanan yasaların, korsan kitapla mücadele için yapılan harcamaların nihai aşamada 
başarılı olması, kültür ve eğitim politikalarımızın da bu mücadeleyi desteklemesi ile söz 
konusu olabilir. Bu bağlamda konunun tüm ayrıntılarıyla bir bütün olarak değerlendirilmesi 
ve kitabın oluşum sürecinden, okunma sürecine kadar geçen her aşamaya yönelik 
ayrı çözümlerin getirilmesi ile istenilen hedefe ulaşılması mümkündür. Kültürel alanda 
Türkiye’nin ileri bir seviyeye taşınması toptancı bir yaklaşımla  sağlanmaz. Bu açıdan, eğitim, 
kültür politikasının ve sektörel politikaların birbiriyle eş güdümlü ve etkileşim halinde 
geliştirilmesi gerekmektedir.

Muhammed Enes Kala:

Evet, teşekkür ediyoruz. Bu sırada çözüm öneri ile katkıda bulunmak 
isteyen katılımcımız evet, Mehmet Bey son 1 dakika. Buyurun.

Mehmet Kurtoğlu:  

Ben dün söyleyeceklerimi söylemiştim ama şu anda ekleyebileceğim 
“Kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecek telif” yönetmenliği var.  
Bu yönetmenlik bütün kurumları bağlayan bir yönetmelik. Telif 
konusunda onun yeniden revize edilmesi gerekir diye düşünüyorum. 
O revize edilirse telif konusunda kamu kurumları tarafından 
ödenecek telifleri de iyileştirme olabilir. Buna rağmen örneğin tarih 
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kurumunun ödediği telif ücretiyle Vakıflar Genel Müdürlüğünün ödediği telif miktarı birbiri 
tutmayabiliyor. 

 Bunun dışında yine kitapların basılması konusu üzerinde duracağım. Kurumlar mutlaka yayın 
kurulu oluşturarak kitap yahut yayın yapmalı. Bu kurulun bir ayağını akademik dünyadan, 
diğer ayağını yerel tarihçilerden oluşturulmalıdır.  Belediyeler ve valilikler şehir kitapları 
bastığından dolayı bilgi kirliliği olmasın diye üniversite ve yerel tarihçiler mutlaka olmalı o 
yayın kurulundan geçen kitaplar yayınlanmalıdır. Dün bahsettiğim üzere belediyelerin ve 
valiliklerin bastıkları kitaplardaki bilgi kirliliğini böylece önlenmiş olacağını düşünüyorum.  
Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. 

Muhammed Enes Kala:

Ben çok teşekkür ediyorum.

İkinci turu da kapatıyoruz ama bir- iki somut öneride de ben 
bulunmak istiyorum. 

Özellikle katılımlardan şu anlaşıldı. Bu işi çözmek zihin ve iklim 
inşa etmekle alakalı bir mesele. Tam bu bağlamda özellikle kamu, 
sivil kurum ve kuruluşların el ele yürümesi gerektiğini açıkçası 

düşünüyorum. Bu noktada iki tane önerim var. Birisi, İl Kültür müdürlükleri ile İl Milli 
Eğitim müdürlüklerini işbirliği içerisin de müelliflerin haklarını ve yayınevlerinin haklarının 
anlatıldığı kitapçıkların ve animasyonların hazırlanarak ortaöğretimde, liselerde ve 
üniversitede bunları ücretsiz şekilde öğrencilere, gençlere dağıtılması olabilir. İkincisi de, 
yine bununla bağlantılı olarak bu meslek birliklerinin Türkiye Yazarlar Birliği gibi kurum ve 
kuruluşların özellikle kaliteli liselerde, kaliteli eğitim veren ortamlarda yazarlığa özendirme 
ve yazarların haklarını anlatan seminerler planlanabilir. 

Bir-iki öneride bulunmuş olayım. Birinci oturumda çok değerli iki sunum gerçekleştirilmişti 
Yusuf Turan Günaydın Bey ve Mustafa Canbey tarafından. Şimdi bununla ilgili soru faslını bu 
üçüncü oturuma aktarmıştık. Birinci oturumda sunumlara ilişkin sorusu olan katılımcımız 
varsa o faslı şimdi ifade edelim, eğer yoksa oturumu kapatacağız. Sorusu olan?  

Gül San: 

Ben bir ekleme yapmak istiyorum… 

Son bir cümle. Hepimizin bundan sonra kültürel bir Rönesans’a 
ihtiyacımız var ülke olarak. Bunun ilk adımını hepimiz birlikte atalım. 
Gerçekten ihtiyacımız var. 

Şimdi bir de Suriye ile ilgili bir sorun yaşıyoruz,  bir sürü Suriyeli 
vatandaş bizimle birlikte yaşıyor Türkiye’de yaşıyor. Ne diyorlar 
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biliyor musunuz? Bizim okuldaki aldığımız eğitim kalitesi sizinkinden daha iyiydi. Bu çok 
ciddi bir sorun ve onların okuyabilecekleri yayın yok. Tamam, biz burada Türkçe ve Arapça 
bilen toplumun kesimi var ama onlar okuma-yazma bilmezler sadece konuşabilirler. Ama 
ciddi bir nüfus var Arapça okuma-yazma bilen ama onları biz nasıl bir kültür paylaşacağız 
bizim  kültürümüzü öğrenmeliler ki toplumsal adaptasyon sağlanabilsin. Yani bir de bu 
konuyu düşünmemiz lazım. 

Muhammed Enes Kala:

Evet. Bu da başlı başına bir sorun. Umarız yarın bir sonuç bildirgesi 
hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Bu sonuç bildirgesi 
önemli bir hamlenin de müjdecisi olur diye düşünüyorum. Oturumu 
kapatmadan…

Evet. Bu da başlı başına bir sorun. Umarız yarın bir sonuç bildirgesi 
hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Bu sonuç bildirgesi önemli 

bir hamlenin de müjdecisi olur diye düşünüyorum. Oturumu kapatmadan…

Dursun Çiçek: 

Enes Bey, ben de çok kısa bir şey söyleyeceğim, eksik kalmasın diye. 
Hem devlet-sivil işbirliği ile ilgili bir uygulamadan da bahsedeceğim. 
Aslında sözünü ettik az okuyoruz diye ama biz geçen yıl Selim 
ağabey şahitlik eder Fatih ağabey şahitlik eder bir olay yaşadık. İlk 
kez kamu olarak fuara 118 yayınevini ücret almadan çağırdık. Belirli 
yerlerden otobüsler kaldırdık, bu sene yakın illerden ve ilçelerden 
de yapacağız. 118 yayınevi katıldı ve ben hayatımda böyle güzel 

bir ortam görmedim. 580 bin kişi katıldı 8 günde kitap fuarına. Burada şu etki oldu, 
onu gördüm. Az önce Enes Bey de söyledi devlet kurumları ile sivil kurumların etkisi ve 
katkısından. Nitekim sözünü ettiğim fuarda Milli Eğitimin de çok katkısı oldu, öğrencilerin 
getirilmesi, okul müdürlüklerinin çok büyük etkisi oldu. Yazarlar Birliği zaten çok katkısı ile 
bizim yanımızdaydı. Yani o yekparelik olduğu zaman bu topluma yansıyor.

Muhammed Enes Kala: 

Eyvallah. Teşekkür ederim. Oturumu kapatmadan önce, iki başkanın 
arasında oturuyorum. DEKMEB Başkanı Sayın Murat Köse’ye son 
sözlerini bizimle paylaşması üzere mikrofonu veriyorum. Buyurun
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Murat Köse:              

Teşekkür ediyorum. Şimdi biz Türkiye Yazarlar Birliği ile bu projeyi 
Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayının başlangıcını konuşurken, il 
çalıştayımızı korsan yayın ve telif üzerine odaklamıştık ve onun 
üzerine bunu Ankara’da yapmıştık. İkincisi için konuyu belirlerken 
intihali merkeze aldık ve intihal üzerine tartıştık konularımızı. 

Şimdi üçüncü yerel basılı yayıncılıkta korsan konusu nedir, telif nedir 
biraz bunları tartışalım dedik. Yerel de buradaki tartışmaları, buradaki soruları, buradaki, 
konuşmaları izlediğimde yerelde şu hareketlilik çok önemli gerçekten. Sizler duygularınızı, 
düşüncelerinizi aktardınız ben çok faydalandım. Allah razı olsun hepinizden, çok teşekkür 
ediyorum. Gerçekten çok değerli fikirler paylaştınız bizlerle. Yani bu kadar etki yapacağını 
ben burada buna şahit oldum ve bundan çok memnun oldum. Daha ayrıntıya indiğimizde 
güzel şeyler çıkıyor. Tabi burada konuşulan şeyler sorunlar konuşuldu, çözüm önerilerimiz 
konuşuldu. Belki konuşulamayan zamandan kaynaklanan sorunlar olabilir ama şöyle, 
bunların ayrıntılı dökümleri yapılacak buradaki görüşmelerin, konuşmaların kitap haline 
dönüştürülecek dolayısıyla sizlerle paylaşılacak. 

Bundan sonraki süreçte de fikirlerinizi, düşüncelerinizi hem Türkiye Yazarlar Birliğine hem 
bizimle paylaşabilirsiniz. Bizde bunları sizinle paylaşacağız, vereceğiz. Bizimde bundan 
sonraki yaptığımız çalışmalarda sizden öğrendiğimiz çok şey oldu burada, bunları aktaracağız. 
Yapacağımız çalışmalarda bunlardan faydalanacağız inşallah. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür 
ediyorum. Çok ciddi görüşleriniz oldu. Türkiye Yazarlar Birliğine de, sayın moderatörümüze 
de teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılarla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.

Muhammed Enes Kala: 

Evet, DEKMEB Başkanı Sayın Murat Köse Bey’e şükranlarımı arz 
ediyorum. Önemli bir faaliyeti katkılarıyla gerçekleştirmiş olduk. 
Urfa’nın da ev sahipliğinden çok memnun kaldığımızı ifade edelim. 
Son olarak sözü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan beye bırakıyorum. 

Musa Kazım Arıcan:  

Teşekkür ederim. Evet, değerli dostlar, değerli katılımcılar 
hepinize Türkiye Yazarlar Birliği adına şükranlarımı sunuyorum. Bu 
faaliyetimizi, açılışta da ifade etmiştim, DEKMEB Başkanımız Murat 
Köse Bey’in hakikaten takdir edilecek özverisiyle gerçekleştiriyoruz. 
İlk günden bu günlere gelebilmeyi hedef olarak belirlemiştik. 
Yani bu faaliyetler dizisine başladığımız üç yıl öncesinden, ne 
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yapılabileceğine dair bir konuşurken bu çabamızın uzun soluklu olmasını düşünmüştük. 
Çok şükür bugün korsan yayınla mücadele çalıştayının 3.cüsünü yapıyoruz. Öyle tahmin 
ediyorum ki bundan sonraki çalıştaylarımızı yine yerel basın üzerinden, yerelle ilişkili 
olarak sürdürmeye çalışacağız. Bunu da, umuyoruz ki korsan çalıştaylarının dördüncüleri, 
beşincileri vd. daha özel temalarla devam etsin istiyoruz. Ayrıca korsan yayınla mücadele 
meselesini de biz tek boyutu ile değil birçok boyutu ile ele almaya çalışıyoruz. Tabi burada 
çok güzel fikirler çıktı, ben hepinize gerçekten istifade ettiğim fikirleriniz, düşünceleriniz için 
teşekkür ediyorum. Burada bazı özel hususları da dile getirmemiz gerekiyor. 

Ben kısaca birkaç hususa işaret edeceğim. Belki dost meclisi olarak hayıflanmalarımızı da 
burada dile gelmeliyiz. Biz belki bugün Türkiye Yazarlar Birliği olarak, DEKMEB olarak bu 
ülkenin yazarları, entelektüelleri olarak, konuşulmaması gereken şu konular yerine, az önce 
hanımefendinin söylediği gibi ülkemize gelen neredeyse milyonlarca Suriyeli insanlarımız 
var, onlara ne yapabiliriz, kültürel anlamda nasıl bir katkı sunabiliriz, bunları konuşmalıydık. 
Ülkemiz artık bu coğrafyanın olduğu gibi dünyanın birçok yerinden gelen uluslararası 
öğrencilerin teveccüh ettiği bir ülkedir. Anadolu şehirlerimizde uluslararası öğrencilerimiz 
var, Kayseri’ye çok ciddi anlamda yurtdışından öğrencilerimiz geliyor. Keşke, yazarlarımıza, 
yurtdışından gelen insanlara nasıl bir öykü, hikâye yazabileceğimizi ya da bizim kasidelerimizi 
onların diline anlaşılabilecek seviyede, dil öğrenimine katkı sunabilecek düzeyde edebi 
metinlerimizi ve klasiklerimizi nasıl aktaracağımızı vb. konuşuyor olsaydık. Bununla beraber 
tabi biz bu faaliyetleri yaparken gönüllülük esasını tercih ediyoruz. Bu işlerin bir gösteriş, 
bir siyasi şova dönüşmesini de istemiyoruz. O yüzden davetlilerin gelip burada sloganvari 
ve hamasi konuşmalar yapsınlar istemiyoruz. İl’in ilgili mercilerini ve yetkililerini davet 
ediyoruz ki ortak akıl oluşturalım ve sahanın sorunlarına beraberce çözüm üretmeye 
çalışalım. Sağ olsun, Şanlıurfa Türkiye Yazarlar Birliği şubemiz bu faaliyetimize öncülük etti, 
ben bu vesile ile Şube Başkanımıza ve Yönetimine teşekkür ediyorum. Organizasyonda 
ve davetler konusunda büyük emekleri oldu. Gönül isterdi ki, buradaki bu tartışmalara, 
bu fikir alış verişine, bu beyin fırtınasına İl Kültür Müdürlüğünden Müdürümüz ya da bir 
yetkili; İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Müdürümüz ya da bir yetkili; Yerel yönetimlerden 
(belediyeler, valilik, kaymakamlık gibi) kültür, basın ve yayımdan sorumlu yetkililer katılsalar. 
Üniversitemizden tabi rektörümüz geldi, sağ olsunlar. Ancak Üniversitelerimizden Kültür, 
Sanat, Medya, İletişim alanlarından hocalarımız da katılsalar. 

Yerel yayıncılığın en önemli paydaşı hatta en önemli ögesi Üniversitelerimiz, az önce ifade 
edildiği üzere Milli Eğitim, Kültür Bakanlığı, Yerel Yönetimlerdir. Bundan sonra şöyle bir 
çözüm bulacağız artık. Biz bu işi gönüllülüğe bırakmamalıyız. Murat Bey’le de bu hususları 
konuştuk. Artık bu işi biz de, konunun paydaşı olan kamu kurumlarımız açısından biraz 
daha motive edici ya da zorlayıcı bir katılıma dönüştürelim, ilgili kurumlardan Ankara’dan 
Merkezden en üst yetkilileri davet ederek, yereldeki temsilcileri de bu vesileyle sürece dahil 
etmiş olalım diye düşünüyoruz. Bu sefer de, üst düzey bürokrasinin katılımıyla, asıl işin 
sahipleri salonlarda yer bulamayacak hale geliyor. Böyle bir sarmala maalesef dönüşüyor 
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durum. Böyle bir sorunumuz var. Yani şunu ifade etmek istiyorum, aslında buradaki hazirun, 
sizler çok değerli fikir erbabı, maalesef üzülerek söylüyorum, bürokrasinin daha önünde 
gidiyorsunuz. Bugün ülkemizdeki en büyük problem bürokrasidir. Ben aynı zamanda 
devlet üniversitesinde idari görev alan bir insan olarak da bunu söylüyorum, yani kendimiz 
bunu yaşıyoruz, kendi personelimizle yaşıyoruz, insanımızla yaşıyoruz. Burada ifade edilen 
işlerin çoğu aslında çok basit dokunuşlarla çözülecek işlerdir. Ama bu işi sahiplenme, bu işi 
gerçekten çözmeye dönük derdi olan, kaygısı olan insanımız daha fazla etkin olmalı diye 
düşünüyorum. Yani bir yerlere gelmek için çabalayan insanlarla bir yere varamayız. Burada 
bürokrasiden çok değerli arkadaşlarımızı tenzih ederek bunu söylüyorum. Ama sorun 
geliyor buraya dayanıyor. Tabi biz bu hayıflanmaları bir kenara bırakarak kendi üzerimize 
düşen ödevleri ve vazifeleri yeri getirmekle yükümlüyüz. Şunu yapmalıyız: Yerel basılı 
yayın özelinden konuşursak, her ilde artık bir üniversitemiz var. Sanırım dündü bir Türkiye 
haritasında dağılımlar vardı, illerdeki üniversitelerdeki öğrenci sayısı ile ilgili, en az öğrenci 
sayısı olan üç il içinde Şırnak vardı, orada da belki şu anki şartlar dolayısıyla 4/5 bin öğrenci 
var. 50-60-70 bin öğrencisi olan şehirlerimiz var. Yani biz yerel basında daha cıvıl cıvıl bir 
hareketliliği görmemiz gerekiyordu. Bu durumla maalesef ters orantılı bir tablo ortaya 
çıkmış, böyle bir durumumuz var. Tabi üniversitelerimizde Ömer Bey dile getirdi çok güzel 
dergiler, yayınlar akademik anlamda  var ama şehirle bunların  ne kadar buluştuğu önemli 
bir sorundur. Şehirlerimiz üniversiteden acaba yeteri kadar istifade edebiliyor mu? Burada 
tabi hassasiyet çok önemli. Birlikte iş yapabilmek, sorunlara çözüm çabasında olabilirler. 
Tek başına akademik yayın, tek başına yerel yönetimler ya da yereli işin içine sokmamak 
gerekiyor ama sorunları çözmek için birlikte kamuoyunu oluşturmak ve ortak iş yapabilme 
bilincini oluşturmamız gerekiyor. Yani yine iş sizlere, bizlere düşecek. Yani bu motivasyonu 
sağlayacak, belki de bu ısrarı sürdürecek bizleriz. Evet, çok güzel örneklerimiz var, yerel 
yönetimlerimiz artık altyapı belediyeciliğinden sosyal belediyeciliğe dönmüştü, şimdi artık 
kültür belediyeciliğine dönüşüyor. Bundan sonra belki yerel yönetimler belediye başkanları, 
valiler, kaymakamlarımız artık böyle bir temponun içerisine girmek zorunda kalacaklar, 
girecekler de ya da biz bunu zorlamalıyız. Gerçekten burada örnekleri de ifade edildi, 
yerel yayıncılık konusunda bazı belediyelerimizin çok güzel kitapları, dergileri ve yayınları 
çıkıyor. Biz Türkiye Yazarlar Birliği olarak ödül değerlendirmelerimizde Belediyelerimizi de 
bu kategoride takdir ediyoruz. Yayınları dolayısıyla ödül verdiğimiz epey Belediyemiz oldu. 
Harika içerikli yayınlar yapılıyor. Biz yayınların kapağına, reklamına vs bakmıyoruz, yani ne 
yayınladılar, hangi kalitede yayınlar yapıyorlar ona bakıyoruz. Bir Anadolu şehrimizde, ismini 
vermeyeyim reklam olmasın diye, dün görüşmüştük, çok hoş, çok güzel öyküler, hikâyeler, 
şehir yazıları yani bir set halinde yörelerine ait olan kültür ve birikimi eserlere dönüştürmüşler. 
Bunlar güzel faaliyetler tabi, güzel örneklerimiz de var bunun gibi. Öyle tahmin ediyorum bu 
noktada yerel yönetimleri herhalde daha fazla teşvik etmek ve harekete geçirmek, onları bu 
işe zorlamak yine siz değerli yazarlarımıza ve bizlere düşmektedir. 

Yani gerçekten bizim geleneğimiz, medeniyetimiz bağlamında ne diyeceğiz, biraz bu yönde 
de kafa yormamız gerekiyor. Aslında yapacağımız belki çok şeyler var, ama bunlara öncülük 
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edecek de üniversitelerimiz olmalıdır. Şehirlerimizdeki üniversitelerimize de önemli bir iş 
düşüyor, bu konulara öncülüğü de akademi yapmalı. Şehirlerimizdeki STK’larıyla, yazarlarla, 
entelektüellerle bu konuları konuşmalı, üniversitelerimiz bu konulara zaman ayırmalıdır. 
İşte bu konularda uygulamalar var ama ben şahsen bu uygulamaları da kritik etmemiz 
gerektiğini düşünüyorum çünkü orada da başka bir problem var yani.

Kısacası intihal var deyip çıkıyoruz, bu durumda neye intihal diyeceğiz? Dublikasyon 
diyoruz, neye dublikasyon diyeceğiz? Bir yazarın kendi geliştirdiği düşünceyi, fikri ya da 
teoriyi kamuoyuna duyurmak için ya da iyice kavransın diye farklı eserlerinde yer yer dile 
getirmesine de dublikasyon mu diyeceğiz? Bunun aynı yazılarını defaatle aynı şekilde 
yayımlama biçimindeki dublikasyondan farkı ne olacak? Yani burada aslında netleşmeyi 
bekleyen epey hususlar bulunmaktadır. Bunları açık yüreklilikle ve kendi teorilerimizi 
de ortaya koyarak tartışmalıyız. Bunlar aslında hepimizin dertleri, sorunlarıdır. Bunları 
konuşuyor olmamız bile önemli bir noktadır. Bugün bir araya gelmiş olmamız, DEKMEB’in 
desteği, Murat Köse Bey’in desteği, sağ olsun ısrarla bu faaliyeti yürütmedeki gayreti, 
gerçekten tüm takdirlerin üzerindedir. Ben Murat beye bu çabası için tekraren şükranlarımı 
sunuyorum. Ama bir adım ötesini söylemek istiyorum. Türkiye Yazarlar Birliği toplum 
yararına faaliyet yürüten bir kuruluştur. DEKMEB gibi yarı özel yarı resmi bir kurum değiliz. 
Tamamen siviliz.  Şunu ifade etmeye çalışıyorum, DEKMEB gibi yarı resmi yeni bir yazar 
meslek örgütüne ihtiyacımız vardır. Burada ifade edildiği üzere, intihal gibi, korsan yayın 
gibi vb. yazarlarımızın yaşamış olduğu sorunlar karşısında yasal haklarını savunacak, onlara 
destek olacak yeni bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. Aslında bu konuda bir düşüncemiz, 
bir adımımız ve girişimimiz olacaktır. Kültür Bakanlığı ile ilişkili olarak bunu takip edecek, 
doğrudan böyle bir mesleki örgütsel yapıyı oluşturmaya çalışacağız. Belki ilerleyen 
zamanlarda bu konuda adım atmamız gerekebilir, gerektiğinde yine sizleri bulacağız. Ben 
tekrar katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Oturum başkanımıza da bu güzel oturum 
yönetiminden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.





3. OTURUM
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Musa Kazım Arıcan: 

Çalıştayımızın üçüncü oturumuna geçiyoruz. Bu oturumu 11’de 
bitireceğiz. Bir 15 dakika ara vereceğiz, ardından Telif Hakları 
ve Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayımızdan hâsıl olan sonuç 
bildirgesini sizlerle ve kamuoyu ile paylaşacağız. Dün yoğun bir 
süreç yaşadık. İki değerli sunum oldu. Tabi Cuma olması hasebiyle 
biraz sıkıştı, belki o sunumların soru-cevapları olmadı ama bugün 
devam ediyoruz buna. Dün öğleden sonraki iki oturumumuz yoğun 

olarak sizlerin yaşamış olduğu, gözlemlemiş olduğu, tecrübe ettiği sorunları ve problemleri 
paylaştığı ve beraberinde çözüm önerilerinizi, tekliflerinizi sunduğunuz oturumlar olmuştu. 
Biz bundan oldukça verimli diyebileceğimiz sonuçlar çıkardık, akşam çalıştık yine buradan 
çıkan sonuçları sizlerden aldığımız fikirler doğrultusunda arkadaşlarımızla sonuç bildirgesini 
oluşturduk. 

Bu oturumda hem bir genel değerlendirme yapmak, hem bir soru-cevap oluşturmak için 
oturumu açıyorum. Yine bir sıra ve sistematik izleyebiliriz. Çok uzun olmayan yani bugün 
daha özlü değerlendirmeler yapalım. İkişer dakika içinde fikirlerimizi paylaşalım. Çünkü saat 
11’de bitirelim ve bir ara verelim. İlgili basın bildirimimizi kamuoyuyla paylaşacağız. 12’de 
tüm işlemlerimizi bitirmiş olalım. Mikrofonu gezdirebiliriz. Yine böyle başlayabiliriz, sağdan 
başlayabiliriz hiç fark etmez. Buyurun.

Nazım Payam: 

Müsaade eder misin Sayın Başkanım. Şimdi korsan yayıncılığın yanı 
sıra bir de konuyu korsanlaştırmak var; onun üzerinde hiç durmadık. 
Tabii, damdan düşercesine oldu bu, lakin ben dersime çalışayım 
da mı geleyim dedim, arkadaşlardan birisi gerek yok, dedi, biz de 
geldik. 

Konuyu korsanlaştırmak nedir? Mesela para sıcağını kaçırmak 
istemeyenler gündemdeki bir mevzuyu enine boyuna araştırıp incelemeden gazete 
kupürlerinden hemen roman sürümü yapıyor. Suriye meselesi var diyelim, gazete 
kupürlerinden hareketle bir göç romanı çıkıyor. Söz gelimi,  günümüzde dinî ögeler, en çok 
korsan yazarların mevzuu. 

Özellikle okumaktan uzak, herhangi bir hissi kabarık olanlara, yani mevcut mevzuda hissi 
kabarık olanlara çok çabuk ulaşıyorlar. Neticede sağlıklı bir okur kitlesi oluşmuyor. Çünkü 
dinî ve millî kaygı yok, estetik kaygı yok, haz yok. Sadece kin ve nefret üzerine kurulu… Bu 
konular üzerinde de düşünmek lazım, çünkü insanları okumaktan uzaklaştıracak en önemli 
sebeplerden biri konunun korsanlaştırılması. Teşekkür ederim. 
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Musa Kazım Arıcan:

Evet. Ben son sözlerimi şununla da bitirmek istiyorum. Tabi 
konuşacak çok boyutu var konunun. İntihal konusu konuşuldu, tabi 
bizim üniversitelerimizde hâlâ bu konular yeteri kadar tartışılmıyor. 
Yerinde ve zaruri olan yeni bir gelişme oldu YÖK’te: Bilimsel 
Araştırma ve Etik Sorunlar diye bir ders konuldu lisansüstü ders 
döneminde. Maalesef üzülerek belirtmek gerekir ki, hala Batı’daki 
kriterler üzerinden gidiyoruz. Tabi ki biz Batı’daki gelişmeleri takip 

edeceğiz ama bizim bir düşünce geleneğimiz de var. Bizde de aslında bir bilimsel gelenek 
vardır, bir atıf geleneği vardır. En basitiyle İslam düşünce geleneğinde bir hadis nakledilirken 
an fülan an fülan deniyor. Şimdi intihal konusunda, neye intihal diyeceğiz? Bir konferansta, 
bir sempozyumda, bir panelde dinlediklerimiz; okuduğumuz kitaplar ile sahip olduğumuz 
zihni ve entelektüel birikimler intihalin neresinde yer alacak? Sadece bire bir alıntılamaları 
mı intihal kabul edeceğiz?  Söz gelişi yazdığınız bir eseri okuyan bir kişi sizin ifadelerinizi öyle 
olağanüstü cambazlıkla kendi ifadeleriyle süslüyor püslüyor ki kendi fikirleri gibi takdim 
ediyor. İntihal taraması yapan programlar ya da makineler bunu nasıl tespit edecek? 

Muhammed Enes Kala: 

Nitelikli internet…

Musa Kazım Arıcan: 

Nitelikli internette de bunu birisi okuyacak ve anlayacak. Bunu 
program veya makine anlayamaz. Artık her şeyi akıllı teknolojik 
aygıtlara ya da yapay zeka ürünü programlara bıraktık. Akıllı 
telefonlar, akıllı evler, yetmezmiş gibi bir de akıllı şehir çıkardık. Akıllı 
şehirler şey yapmaya çalışıyoruz, ne demekse? İnsaniliği, ahlakiliği, 
adaleti, merhameti, insafı, vicdanı göz ardı ederek sadece akıllılıkla 
bu işler olacak mı? Bizim sadece akıl ve bilgi değil, bilgelik, irfan 

ve hikmet yönümüz ve derdimiz olmalı. Aksi takdirde insanlık kendi eliyle kendi sonunu 
hazırlayacaktır.
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Ahmet Fatih Gökdağ: 

Ben Hamit Bey’in bahsettiği konuyla ilgili bir açıklama yapmak 
isterim. Kültür Bakanlığı yakın bir tarihte mevcut Meslek Birliklerine 
alternatif olacak yeni meslek birliklerinin kuruluşunun önünü 
açtı.  Belki de rekabete açmak istemekle teşviklendirmeyi ortaya 
koydu. Bu rekabetin belki şöyle bir faydası olacak, ben dünkü 
Halil İbrahim Bey’le tamamlamaya çalıştığım konuda mahalli 
yayıncıların,  yazarların telif ve intihal konusunda yaşadıkları Hukuki, 

teknik sıkıntılara çare olacak bir meslek birliği. Yani Anadolu’da da irtibatları güçlü olan 
bir meslek birliği teşekkül ettiğimizde, muhtemelen bu yazarların bir sürü ihtiyaçların 
belli ölçüde karşılayacak bir faaliyet de gerçekleştirilebilir, bu mümkün olabilir. Bir de ben 
sizin o mahalli yayıncıların dizgi bürolarını, dizgi ünitelerinde yaptıkları yayınevi altındaki 
kitapların kayda geçmesi, bunların literatüre girebilmesi için bandrol ve Kültür Bakanlığı 
şubeleri ile müdürlükleri ile irtibatta olmak, bunu da bandrol şartlarının değişmesiyle ilgili. 
Yani ya bir yayınevi gibi değil, amatör bir yazarın kitabını basma ihtiyacını duyduğu anda 
hemen ulaşabileceği, kolayca alabileceği imkânın sağlanmasıyla mümkün olabileceğini 
değerlendiriyorum. Teşekkür ederim.

Musa Kazım Arıcan: 

Evet, biz teşekkür ediyoruz. Aslında burada ifade edilen birçok şey 
bir anlamda bu işin yasasıyla beraber kamuoyunu da oluşturmaya 
dönük bir çabayı içermektedir. Bu oturumu kapatacağız. Tabi burada 
ifade edilen hususlar, dün de büyük oranda konuşulan şeyler, 
benzerlik atfeden hususlar bulunmaktadır. Bir on beş dakikalık ara 
vereceğiz. Aradan sonra basın açıklamamızı yapacağız, beraberce 
sizlerle bunu paylaşacağız. Tabi burada ifade edilen hususlar sadece 

kamuoyuyla paylaşılmayacak. Biz bunu Bakanlıklardaki arkadaşlarla da görüşüyoruz bunu 
ileteceğiz. Farklı zamanlarda bir araya geldiğimizde dile getirdiğimiz gibi ve özellikle 
Mehmet Bey’in ifade ettiği ders kitaplarında müfredatın bir yerinde Korsan yayına dair 
duyarlılık için bir ifadenin yer alması, yeni yetişen neslin, gençlerin bu bilinçte olması çok 
önemli bir adım olacaktır. Tabi kurucu genel başkanımız ifade etti sağ olsun her şeyden 
önce bu konuları konuşmak çok daha önemlidir. Belki de böyle bir meseleyi masaya 
yatırmak, bu çalıştayı oluşturmak da önemli bir adımdır. Yusuf Bey’de söyledi mahalli basın, 
yerel basın neredeyse unutulur hale geldi, kendi halinde akan bir mecrada. Tabi ki bu yeni 
gelişen internet ortamı, sosyal medya yereli de artık belki küresele doğru uzatıyor ama 
yine bu yerelde olanın, mahalde olanın, mahalli olmada karşılaştığı sorunlar var. Konu çok 
boyutlu, biz sadece bunu yerel basılı yayın olarak ele aldık, işin kitap boyutu var, süreli yayın 
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boyutu var, dergiler var, gazeteler var vs birçok boyutu var. Tabi basılı yayın dedik, Ömer 
bey dile getirdi, müzik alanında daha örgütlü yapı var.  Mesafe kat edilmiş müzik alanında, 
iyi bir noktaya ulaşılmış. Asıl sorun yazarlarımızın ve yayıncılarımızın hayatındadır. Açılış 
konuşmasında da naçizane ifade etmeye çalıştım, ülkemizde biz bir ürün üretimi kadar, bir 
demir üretme işi kadar fikir üretmenin kıymetini, değerini maalesef bilemiyoruz. İşte ona 
telif verilmesi gerektiğini Mehmet Bey sabah söyledi. Bir patent oluşturmak çok önemlidir. 
Her ürünün elde edilmesi sürecinde, bir bilinç vardır, bir zihniyet vardır, o da işte yazarların, 
fikir adamlarının, edebiyatçıların düşünceleridir. Biz bunun önemli olduğunu ve bunun bir 
telif, bir hak olduğunu ve o kişiye atıfta bulunulması, referans verilmesi ve hakkının verilmesi 
gerektiğini yeniden hatırlatıyoruz. Naçizane kanaatim şu, kendi kültür geleneğimizde bile 
şunu filan sohbette filan kişiden dinlediğimize göre diye söze başlanırdı, yani en basitiyle bile 
böyle atıf verme, referans gösterme geleneğimiz vardı. Yani hakşinaslık vardı. İşte hepimizin 
büyüklerimizden dinlediği bu tür hikâyeler çoktu. Aslında yazılı olmayan belki bir yasayla 
oluşturulmamış böyle bir bilincimiz vardı. O fikri kimden aldığını söylerdi ya da filan kitaptan 
okuduğuma göre diye başlayan konuşmalar olurdu. Artık gelinen dönem ve çağ itibari ile 
bunları bizim bir sistematiğe oturtmamız kaçınılmazdır, artık bu konularda belirli prensipler 
üzerinden, kanunlar üzerinden gitmeliyiz. O nedenle burada oluşan fikirler, düşünceler 
maddeler olarak ifade edilecek. Her birimizin düşünceleri arkadaşlarımız tarafından uygun 
bir madde olarak maddeleştirildi. Bunları birazdan kamuoyuyla paylaşacağız. Ben oturumu 
kapatırken son değerlendirme olarak kurucu genel başkanımız Mehmet ağabeye ve Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin tüm faaliyetlerinde özellikle daha önceki dönemlerde görev almış İbrahim 
ağabeye, Ferhat Beye, Fatih Beye, Mahmut Beye şükranlarımı sunuyorum, çok büyük emekler 
ortaya koyuyorlar, sağolsunlar, var olsunlar.  Oturum kapanışında açık yüreklilikle tekrar 
söylemek istiyorum ki akademide uzun yıllar bulunan biri olarak TYB’den çok şey öğrendim.  
Üniversitede birçok sempozyum, panel faaliyetlerinde bulundum hala da bulunuyoruz, 
inanın Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucu beyinleri, bizim ak saçlılarımız diye ifadelendirdiğim 
ağabeylerimizden bir üniversitede öğrenilenlerin ötesinde şeyler öğrendim, hamdolsun. 
Gerçekten TYB bir ocak gibi çalışıyor, bir ahilik teşkilatı gibi çalışıyor ve şu çalıştay için dahi 
günlerce emek verildi. Akşamdan beri burada oluşan fikirleri maddeler haline getirme 
konusunda büyük bir özveri gösterildi. Tabi bu çalışmaların vücut bulması kolay değil. 
Özellikle DEKMEB’in çok önemli desteği var. Burada yoklar ama Murat Köse Bey’lerin şahsi 
gayreti olağanüstü. Ben gıyabında Murat Bey’e teşekkür ediyorum. Şanlıurfa şubemiz sağ 
olsunlar, burada ev sahibi olarak çok güzel destek verdiler ve ağırladılar. Şükranlarımızı 
sunuyorum. Ve özellikle bu çalışmaların her zaman en tepesinde olan, yani bir anlamda her 
faaliyetin işçiliğine varana kadar her boyutunda emek sarf eden kurucu genel başkanımız 
Mehmet Doğan ağabeye son kapanış değerlendirmelerini yapmak için sözü veriyorum. 
Buyurun efendim.
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Mehmet Doğan:  

Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı sabahlar. Dün, bugün 
konuştuğumuz konular Türkiye’de çok fazla konuşulan konular değil. 
Bundan daha önemlisi kamuoyuna çok fazla mal olmuş konular 
değil. Yani bizim bildiğimiz işte intihaldir, telifle ilgili problemlerdir. 
Kitap korsanlığı kısmen vatandaşın da bildiği bir şey çünkü pahalı 
kitap karşısında ucuz kitabı seçiyor, ucuz kitabı seçtiği için korsan 
yayıncılık vatandaşa menfi görünmüyor. Yani telif konusunu bizim 

gibi düşünmüyor. Bizde biraz geleneksel olarak telif konusu ihmal edilmiştir. Yani adam 
bir şeye emek sarf eder, bir şey ortaya koyar, bir eser ortaya koyar, maddi bir şey ortaya 
koyar onun parasını vermeyi herkes kabul ediyor ama bir zihin emeğinin bedeli olduğunu 
genellikle düşünmüyor insanlar. 

Diyelim ki bir dergi çıkarmayı düşünen grup oturuyor bütün hesaplarını yapıyor, kâğıdı-
kalemi neyse taşıma hususlarını hesaplıyor ama telife gelince -ki işin asıl esasıdır- yani 
ortaya telif edilmiş, yazılmış bir şey koymanın böyle bir ürün ortaya çıkarılamaz onu ise 
önemsemiyor. Tabi burada şöyle bir sıkıntı da olduğunu kabul etmemiz lazım, yani telif 
ödemeye kalkıştığı zaman masrafları bunu ciddi şekilde etkiliyor, bundan kaçınarak biraz 
işte fedakârlık üzerinden yürüterek bu işler yapılıyor. Tabi Türkiye’de çok sayıda kitap 
yayınlanıyor. 

Mesela bu günlerde MESAM üzerinde bir kavga var. Neden var? Müzik Eserleri Sahipliği öyle 
bir kurum değil mi? Neden var çünkü bunların gerçek anlamda bir geliri var. Yani her radyo, 
her televizyon, her yayın kuruluşu şöyle veya böyle müzik eseri yayınladıkları için bir şeyler 
ödüyorlar bunun meblağı düşük olduğu söyleniyor onlara göre ama yıl içinde toplandığında 
çok ta düşük meblağlar olmadığı anlaşılıyor ve onun üzerinden kavga yürütülüyor. Edebiyat 
eserlerinin üzerinde böyle bir tartışma yok ve zaten fikir ve edebiyat eserleri ile ilgili kuruluş 
kimsenin bilmediği bir kuruluştur Türkiye’de, çünkü telif almadan da kitabını yayınlatmak 
isteyen bir sürü insan var. Yani ille benim kitabım yayınlansın da telif istemem diyenler var. 
O yüzden Türkiye’de telif hakları kitap telifi haklarıyla ilgili meslek kuruluşu da böyle sıradan 
bir kurum gibi Kültür Bakanlığından aldığı destekle hayatını sürdürüyor ve bunun üzerine 
bir tartışma olmuyor. Yani telifin değerini artıracak şeyler yapmak lazım. Bir telif eseri ortaya 
konulduğu zaman bu eserin bir kıymeti olduğunu kabul etmek lazım, kabul ettirmek lazım 
ancak ondan sonra bunun mücadelesini yapabiliriz. Yani benim anladığım kadarıyla bu 
bizimle ilgili Telif Hakları kuruluşuna bu anlamda çok fazla müracaat ta olmuyor. Mutlaka 
ihtilaflı telif konuları vardır, yani gerçekten kitaptan, teliften para kazananlar vardır, onların 
müracaatları tek tük oluyor belki ama büyük çoğunluk telifle ilgili mahkemeye gitmeyi 
aklından bile geçirmiyor. Zaten biraz önce söylediğim gibi, böyle bir hakkı kullanmadan 
kitap yayınlamayı bile önemli görüyor, hatta bir arkadaş söyledi üstüne para işte rektör 
bey bu kitabı bastıracaktım da benden para istediler, ben de vazgeçtim elektronik olarak 
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yayınlandı dedi ya. Gerçi böyle şeyler baskı parası falan tahsil ederek yapılıyor. İşin bu tarafını 
da aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Buna temas etmek istedim. Teşekkür ederim hepinize.

Yusuf Turan Günaydın: 

Teşekkür ederim. Ben önce “mahalli basın”ın bu çalıştay için ana konu 
seçilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Dün de bahsetmiştim 
çocukluğum, içinde bir mahallî gazete de basılan bir matbaada 
geçti. Mahalli basının yeterince önemsenmediğini düşünüyorum.

Mahalli basının durumunu Mustafa Can Bey de anlattı. Bu durum 
bana çok iç açıcı görünmüyor. Mahallî basının tâbi olduğu şartlar 
Basın Kanunuyla düzenlenir. Yakın geçmişte Basın Kanununun 

mahallî gazetelere sağladığı büyük kolaylıklar vardı. Son zamanlara bu şartlar belli bir 
oranda ağırlaştırıldı. Mahallî basını besleyen bazı kaynaklar kurutuldu. Yeni düzenlemelerde 
yer alan bazı önlemler belki mahalli basının düzeyini yükseltmeye yönelik de olabilir. Çünkü 
ne yazık ki mahallî basında sırf o yörenin ilân gelirini elde etmek için çıkan, bölgesine hiçbir 
katkısı ve gazetecilikle hiçbir ilgisi olmayan kötü örnekler de vardı. Fakat mahallî basında iyi 
örnekler de çoktu. Bu alanda düzenlemeler yapılırken kötü örnekler üzerinden değil, kötü 
olanı iyi örneklere dönüştürecek şekilde önlemler alınmalıdır.

Türkiye şartlarında düşündüğümüzde taşrada bir gazete satıştan kazanamaz. Ancak Basın 
Kanununun düzenlediği ilân gelirleriyle yaşayabilir. Benim çocukluğumda 10 kuruş diye 
bir şey piyasada kullanılmıyordu fakat mahallî gazeteler için yurt içi postalar 10 kuruşluk 
bir pulla gönderiliyordu, 10 kuruşluk pullar vardı ve postada geçerliydi yani; bunlar 
kullanılıyordu. Almanya’da 100 kadar abonemiz vardı, Türkiye içindeyse abone sayımız 500’e 
yakındı. Postaneden birbirinden kopartılmamış varaklar hâlinde 10 kuruşluk bir sürü pul alır, 
abonelerin adreslerini tek tek gazetenin sağ üstündeki boşluğa yazar ve postaya verirdim; 
çocukluk yıllarımın rutin işlerinden biriydi bu. Yurt içi posta ücreti mahalli gazeteler için 10 
kuruş idi. Son yıllarda önce posta ücretleri yükseltildi. Tabii büyüdük, üniversite için doğup 
büyüdüğümüz ilçemizden ayrıldık; memlekete sadece tatillerde gider olduk. Gel zaman git 
zaman tatil için memlekette bulunduğum bir sırada matbaada, benim çocukken yaptığım 
işlemlerin o zaman çıkmakta olan mahallî gazete için yapıldığını gördüm. Fakat gördüm 
ki zaten haftalık çıkan gazeteyi çıkar çıkmaz abonelere hemen göndermiyorlar, bekletip 
iki gazeteyi birlikte gönderiyorlar. Sormuştm neden böyle yaptıklarını; “İki gazetenin 
gramajıyla (ağırlığıyla) tek gazetenin gramajı aynı fiyata geliyor, bu yüzden iki gazeteyi 
birleştirip ikisin birden gönderiyoruz. Çünkü pul masrafıyla başa çıkamıyoruz.” demişlerdi. 
Oysa abone gazetesini zamanında bekler. Sırf bu gecikme yüzünden abonelikten ayrılanlar 
oluyordu. Buna benzer birçok sorunu var mahallî gazetelerin. İşte bu gibi sebeplerden 
dolayı çalıştayımızda özellikle burada konunun ana konu olarak belirlenmesinden dolayı 
çok sevindiğimi belirtmek istiyorum öncelikle. 
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Bu elbette ayrı ve çokça üzerinde durulması gereken bir bahis. Bu sebeple Mustafa Bey’in 
dün anlattıkları yüreğimize su serpmiş oldu. Fakat bir de konunun, korsan yayıncılıkla ilgili 
başka boyutları da var. Onlardan bir tanesi benim arada bir karşılaştığım bir sorundur fakat 
çok da üzerinde durulmuyor. Bugün artık umumî kütüphanelerde bulunan süreli yayınlar 
büyük oranda dijitalleştirildi. Mesela Milli Kütüphane’de -mahallî gazeteler de dâhil, hepsi 
tamamlandı mı bilmiyorum ama- gazetelerin hemen hepsi büyük oranda dijitalleştirildi 
artık. Bir gazeteden herhangi bir sayfayı veya oradaki bir yazıyı almak istediğinizde direk 
gidiyorsunuz size bir bilgisayar açılıyorlar, tamam bu sayfa diyorsunuz, alıyorsunuz. 
Fakat poz başına 70-75 kuruşluk bir şey ücret alıyor Milli Kütüphane. Bir örnek olsun diye 
belirtiyorum: 1950’lerde yayımlanmış Bugün diye bir gazeteden 138 bölüm süren bir 
tefrikanın dijital kopyalarını almamız gerekti; poz başına istenen ücreti ödedik: 85 TL. kadar 
bir miktar…. Düşünün, 138 sayfalık bir kitabı piyasadan basılı kitap olarak almış olsak kaç 
liraya alırsınız? Taş çatlasın 15 Liraya alırsınız ama ben Milli Kütüphane’ye 85 Lira ödedim. Bu 
poz ücretlerinin çok sembolik hâle getirilmesi gerekir, bunu bir sorun olarak belirtiyorum. 
Ayrıca şunu cesaretle söylüyorum, bu da bu tür kütüphanelerin üstelik hemen hepsi Kültür 
Bakanlığına bağlı kütüphanelerin bir tür korsanlığıdır. Bunu belirtmek istiyorum. 

Musa Kazım Arıcan:  

Teşekkür ederiz. Buyurun.

Mustafa Yıldız: 

Hayırlı sabahlar. Mustafa Yıldız. Gaziantep Şube Başkanı. Şimdi 
tabi korsan yayıncılık meselesi, telif ücreti meselesi pek çok alanı 
ilgilendiriyor. Olayın hukuki boyutu var, ahlaki boyutu var hatta 
bunların uygulanmasından kaynaklanan teknik sorunlar var. Hadi 
biz diyelim ki bunları hallettik,  bunun sınırı nerede başlayacak, 
nerede bitecek.  Bunlarla ilgili vakitten kaynaklanan sorunlar var.   

Diyelim ki şair kitaplarını yayınladı, yayınevi telif ödedi, o kitabı birisi okudu yani şiiri 
seslendirdi, yahut yayınevi şiiri okuttu; şiir radyoda okundu, televizyonda seslendirildi... 
Telif kime ödenecek. Şimdi bunların bir sınırı yok ki. Bu çok göreceli bir şey. Yani nerede 
başlayıp nerede biteceği belli değil. Uygulamadan kaynaklanacak sıkıntılar var. Burada 
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bir şeyi çok fazla dallandırıp budaklandırarak, çok ayrıntıya girerek uygulanması mümkün 
olmayan bir alana yayarak konuşmak yerine, bence işin teknik heyeti ya da bu işin tarafları ile 
yani yazarıyla, yayıncısıyla, meslek kuruluşlarıyla daha gerçekçi, daha uygulanabilir sınırlar 
belirleyerek çözüm önerileri getirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Mesela bir 
yayıncıyla diyelim ki bir internet sitesi birbiriyle çok fazla kıyaslanabilecek şeyler değil. Bir 
yayıncı işte ömrü hayatında belki 100 kitap basar, 200 kitap basar, tabi ki her kitabın bir telif 
değeri var, bir bedeli vardır, buna bir bedel ödüyordur ve yazar da bir emek vermiştir. Bunun 
bir telifi olması tabiidir, doğaldır. Diyelim ki bir dergi için de olabilir, ama bir internet sitesi 
bunu aldı, o ondan kopyaladı, o diğerine verdi falan... Yani bir makaleyi bir haberi bir şeyi... 
Tamam, ajanslar bu işi kendileri yaptıkları için, kendi ürettikleri haberleri internet üzerinden 
takip etme şansları var çünkü işleri bu. Ama işte diyelim ki yazarın bir makalesini bir internet 
sitesi almış, işte o ona vermiş, o oradan kopyalamış, öğrenci bunun çıktısını almış, fotokopisini 
çektirmiş gibi şeylerin gerçekten takip edilmesi mümkün değil, uygulanması da mümkün 
değil, onun telifinin ödenmesi de mümkün değil. Onun için yani yapılacak çalışmalarda 
telifle ilgili, korsanla ilgili daha gerçekçi tanımlamalar yaparak pratikte uygulama şansı 
olan, çözüm önerilerinde bulunmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde çok 
ucu açık bir konu. Yani nereye kadar gideceğini, nerede duracağını tahmin edemediğimiz 
şeyler. Yazarlar bazen ilk başta telif istemeyebiliyorlar. Örneğin - işte dünde konuşulmuştu 
- tanınayım, bilineyim, kitabım yayınlansın falan diye. Yayıncı onun bütün haklarını baştan 
satın alabiliyor. 3 yıl sonra 5 yıl sonra bu adam  çok değerli bir yazar da olabiliyor. Yani bu 
işler belli olmuyor. Onun için - ben olayın teknik yanını çok bilmiyorum ama -  işin içinde 
olan meslek örgütlerinin, uzmanlarının daha gerçekçi, daha elle tutulur, uygulanabilir, hem 
fikir haklarını ihlal etmeyecek, hem emeğinin karşılığını bulabilecek bir çözüm üretmesi 
gerekir. Ama gerçekçi olalım, çünkü herkes bir yerlerden bir şeyler alıyor sonuçta, ama bir 
metni ticari bir metaya dönüştürerek pazarlamak, tamamen ona odaklı olmak ayrı bir şey. 
Yani yayıncının ömrü hayatında 100 kitap basmasıyla, bir internet sitesinin 1 yıl içerisinde 
100 bin haberi ya da metni girmesi bir biriyle kıyaslanamaz. Bunun takibi mümkün değildir. 
Onun için…

Musa Kazım Arıcan: 

Teşekkür ediyoruz. Buyurun. 
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Halil İbrahim Özdemir: 

Erzincan Doğu Gazetesi genel yayın yönetmeniyim. Korsan olayına 
bir de tersinden bakılması gerektiğini düşünüyorum. Korsan tamam, 
kabul hatalı bir davranış biçimidir ama yazdığımız yazıların birileri 
tarafından okunması, birileri tarafından kendine mal edilmesi, 
sahiplenilmesi hafızalarına nakşedilmesi işi gerçekten hoş bir olay. 
Bir şiirinizin, bir cümlenizin kitleler tarafından ezberlenmesi bir 
yazarın istemeyeceği bir şey olabilir mi?

Geçmişte yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. 12 Eylül askeri darbesinden sonra 
askeri cezaevine girmiştim. Orada elli sekiz gün kaldıktan sonra çıkmıştım ve ardından da 
gazeteciliğe başlamıştım. Benim de daha önce girdiğim o cezaevinden dokuz tane mahkûm 
tünel kazarak kaçmışlardı. Olayın haberini yapmak için gittim, genelkurmay izin vermiyor, 
hiç kimse ağzını açmıyor dolayısıyla bu haberi yapma imkânımız yoktu. 

Cezaevinin bulunduğu Askeri birliğin nizamiyesine gittim. Nizamiyedeki asker:

“İçeri giremezsiniz içeri yasak.” Deyince ben de:

“Niye yasak?” diye sormuştum. Asker:

“Buradan mahkûmlar kaçtı onun için yasak.”

“Ya öyle mi? Nasıl kaçtı?”

Asker baştan sona kadar olayı anlattı peşine dedi ki, “ağabey gazeteciler bir şey sorarsa sakın 
söylemeyin” dedi. Ben cezaevinden kaçış olayını dinlediğim şekilde yazdım, bir de cezaevini 
tanımam sebebiyle karikatürümsü bir kroki çizip olayı anlatmaya çalıştım. 

O günlerde İstanbul’dan yayın yapan Nokta Dergisi benim yerelde yapamayacağım işi, 
benim çizdiğim hapishanenin projesini sayfalarına aldı ve bütün Türkiye’ye duyurdu.

Ben bir şeyin duyulmasını istiyorum aslında, gücüm yetmiyor ama derginin korsan yayını 
diyelim bunu bu şekilde aldı ve Türkiye’ye tamamen duyurmuş oldu. 

Aslında biz bunu istiyoruz bazen. Yani bir şiir yazdığımız zaman bunu kendimiz için 
yazmadığımıza göre, bunu birilerinin okumasını mutlaka istiyoruz. Ama beri tarafta da şu 
var, telifini ödeyerek yapması lazım. Çünkü emek veriyorsunuz. Onun karşılığını da almanız 
gerekir.

Olaya bir başka açıdan baktığımız zaman bizatihi devlet bunun tarafı değil. Nasıl tarafı değil, 
bastığınız kaç kitaptan kaçını devletin kütüphanelerine satabiliyoruz. Demek ki biz her ne 
kadar korsanla mücadele edelim diye düşünsek bile, devlet bu konuda bizim kitaplarımızın 
kütüphanelere alınmasını istemiyor. Dolayısıyla bilhassa korsana teşvik etmiş oluyor.

Rahmetli Recep Yazıcıoğlu Erzincan Valisiydi, kendisiyle sık sık görüşürdük. Demişti ki “yetki 
demek para demektir,  eğer paranız varsa yetkiniz vardır, paranız yoksa hiçbir yetkiniz 



96

yoktur. Vali olmazsanız ne olursanız olun, önce para” demişti. 

Ben de espri olsun diye demiştim ki, Vali Bey bizim matbaamız var, para lazımsa biz parayı 
basarız ve seri sıra numarası takip eder biçimde size teslim ederiz” demiştim ve gülüşmüştük. 

Korsan kitap işi de buna benziyor. Para gibi kıymetlidir. Ama istediğiniz zaman, istediğiniz 
şekilde kullanamıyorsunuz. Kullananlar yok mu, kalpazanlar yokmu. Elbette var. Bu şekilde 
bir davranış içerisine girmek, etik olarak bir defa yanlış bir şey. Bir de Recep Yazıcıoğlu’nun 
bir uygulaması hatırlarım, derdi ki her gazete her kahvehaneye gidecek, her kahvehanede 
günlük 100 tane adam girse çıksa o gazeteyi okur diyordu. Nitekim kısa bir sürede 
olsa Erzincan’da uygulanmıştı. Yani bugün hala aynı şey mümkün olabilir. Gazeteler 
kahvehanelere gidebilir, kitaplar kahvehanelerde yer alabilir. Bunun bir külfet olduğunu çok 
düşünmüyorum. Oradaki insan ne kadar çok oturursa, kahvede o kadar fazla çay içer işte bu 
müessesenin de lehine olur ve böyle bir çalışmayla hem yazar-çizerlerin hakkı korunmuş 
olur, Hem bunu kahvehanesine alan insanın hakkı korunmuş olur. Böylece bir döngü devam 
eder gider. 

Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Saygılar sunuyorum.

Musa Kazım Arıcan: 

Sağ olun. Evet, Dursun Bey. 

 

Dursun Çiçek: 

Dursun Çiçek. Kayseri Şehir Dergisi genel yayın yönetmeniyim. 
Dün söylediklerime kısa birkaç tane ilave yapacağım. Kim söyledi 
bilmiyorum ama bu sözleşme meselesinde, yazar arkadaşlar telif 
almadan bir kitabın devlet kurumlarına veya herhangi bir yayınevi 
tarafından basılması sürecindeki sözleşmeye kesinlikle ve kesinlikle 
bütün yayın haklarını ve hele hele de süresiz bir biçimde haklarını 
vermemesi hususunu unutmamaları gerektiğini düşünüyorum 

ve korsanı engellemedeki en önemli unsurlardan birinin bu olacağının altını çiziyorum. 
Burada korsan derken neye dediğimi anladığınızı biliyorum. Özellikle bu konuda belediye 
yayınlarında ve devlet yayınlarında yazar aleyhine çok kötü durum var. Yani burada bir/tek 
baskı üzerine anlaşma bir ilke haline getirilmelidir.
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 İkincisi, bandrol olayı yazar tarafından takip edilmiyor. Yazarın o kitapta gerçekten kendisine 
söylenildiği kadar basılıp basılmadığını takip mekanizması sanırım bugün bandrol üzerinden 
mümkün.  Yazar en azından kitabının sonucuyla ilgilenmeli. Bugün aklıma gelen bir şey var, 
sahaflar malum korsan yayıncılığın veya dün Mehmet ağabeyin söylediği gibi kalpazanların 
en yoğun olduğu mekânlar ama sahaflar aynı zamanda bizim kültür dünyamızın da uğrak 
ve vazgeçilmez yerleri. Korsanın önlenmesinde bazı kitapevlerinin ve bazı sahafların (ki 
bunlar Ankara ve İstanbul’da var biliyorum) çok önemli katkıları olduğunu biliyorum. 
Kendilerine korsan kitap geldiğinde 1 Liraya alıp onu yırtıp çöpe atan sahaflar tanıyorum, 
kitapevleri tanıyorum. Korsanın engellenmesi ve önlenmesinde sahafların ve kitapevlerinin 
de üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum.

Musa Kazım Arıcan: 

Evet, biz teşekkür ediyoruz. Buyurun.

Eyyüp Azlal: 

Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Ben Eyyüp Azlal. Milat 
Gazetesinde haftalık kültür-sanat yazıları yazıyorum. TYB Şanlıurfa 
Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Benim özellikle vurgulamak 
istediğim iki husus var. 

Birinci husus şudur. Durumu Genel Başkan Yardımcımız İbrahim 
Ulvi Yavuz Hocamla da paylaşmıştım. Benim daha önce yazdığım 

Ay Vakti Edebiyat Dergisi ve şimdi yazı yazdığım gazetede deneme, hikâye ve makale tarzı 
eserlerim ortaya çıkıyor. Birçok yazım yurt içinde ve yurt dışında araştırmacıların başvuru 
kaynağı durumdadır. Alıntılanan makalelerimden bir tanesi ektedir. (http://shamilsadig.
com/azerbaycan-romaninda-karabag-savasi/) Şimdi bunlar edebiyata yansıyor halka 
yansıyor, insanlara yansıyor. 

Bunun yanında bulunduğumuz kurumda öğretmen(memur) olmamız ve bulunduğumuz 
şehirde yerel idarecilerin kurum müdürlerine gönderdiği resmi yazılarda kurumunuzda 
medya yazı yazanlar hakkında rapor tutulması ve neye göre yazı yazılması konusunda 
cevap istenmiştir.  Bu konuda Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olarak en az bir sendika üyesinin 
bulunduğu haklara sahip olması gerekir diye düşünüyorum. Bizim yazı yazdığımız gazete 
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süreli bir yayın olabilir ama orada yazdığımız yazılar birer teliftir. Ve biz Telif Hakları Yasası 
olarak bilinen Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre yazı yazıyoruz. 

Yasalarımızda yazarı korumaya yönelik boşluklar olduğunu düşünüyorum. Evet eline kalemi 
alıp silahşörlük ya da  tetikçilik yapmak bizim ve camiamızın tasvip ettiği, edebileceği bir 
durum değildir. Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olarak bir dünya görüşümüz felsefemiz ve siyasi 
bir görüşümüz olabilir ama sonuçta kültürel ve edebi eser veriyoruz. Bu da telif yasasına 
uygunsa yerel yöneticilerin ve kurum amirlerimizin neden bu kişi yazıyor, niçin bu yazıyor 
dememesi lazım. Bununla ilgili biz zaten okula bilgi veriyoruz. 

Bu konuda şunu öğrenmek istiyoruz. Eğer okuyan ve okutan hocalar yazıp çizmezlerse 
alanında edebiyat eserleri vermezlerse ülkemizde ilim ve kültür hayatı tamamen kapanır. 
Bununla ilgili en azından Türkiye Yazarlar Birliği bu konuya dikkat çeken bir basın açıklaması 
yapar. Ve yazarlarının daha rahat yazabilmeleri için resmi kurumlarla işbirliğine gitmesi 
gerekir. 

İkincisi husus ta şudur. Günümüzde bilen bir yazarımız var. Nazan Bekiroğlu. Türkiye Yazarlar 
Birliğinden “Deneme Alanında Ödül” de almış bir yazar. Bu yazarımız bir sabah kalkıyor 
kendisine postadan bir mektup geliyor. Mektup Mahkemeden… Kendisinin yazmış olduğu 
“Yusuf ile Züleyha” kitabı var. Bu kitabı Şenol Koray Sakınmaz diye biri intihal etmiş. Kendi 
adına yayınlamış ve Nazan Bekiroğlu da benim kitabımı çalıyor diye dava açmış. Bunu 
öğrenen Nazan Bekiroğlu hemen yayıneviyle görüşüyor ve karşı dava açıyor.  Şenol Koray 
Sakınmaz ismini internette arama yaptığınızda nitelikli bir dolandırıcı olduğu anlaşılıyor. 
Birkaç yazarın daha kitabını rica minnet alıyor kendi yayınevinde kitaplarını basıyor, sonra 
telif vermiyor telif vermediği gibi kitaplarını rica minnet alıp bastığı yazarlar için bir basın 
açıklaması yapar. Bu yazarların kitapları hiç satılmadı. Onların kitabını bastığım için çok 
pişmanım gibi ifadeler kullanıyor. Bu şarlatanın nun bir röportajını daha okudum diyor ki, 
ben Türkiye Yayıncılar Birliği üyesiyim, Robert Koleji üyesiyim, bilmem ne üyesiyim falan 
gibi ilginç şeyler söylüyor. Şenol Koray Sakınmaz, internette dolaşıyor. Bu gibi insanlara karşı 
da bir şekilde Türkiye Yazarlar Birliği ilgili resmi kurumlarla işbirliği içinde bir önlem alması 
gerekiyor. Bu dolandırıcının haberi ekte sunulmuştur. 

http://t24.com.tr/haber/edebiyat-tarihine-gececek-sahtekarlik,41697 

Benim söyleyeceklerim bu kadar.

Musa Kazım Arıcan:  

Teşekkür ederiz. Buyurun. 
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Tayyib Atmaca: 

Sayın Başkanım. Bir iki ilave yapmak istiyorum. Korsana sebep olan 
en büyük etkenlerden bir tanesi de kitapların pahalı olduğunun 
üzerinde duruldu. Kitaplar ortalama bin adet veya beş yüz basıyor. 
Bin tane basılan kitabın yayıncıya maliyeti iki bin Lira ise ortalama 
buna dört veya beş katı bir fiyat koyup fiyatı on TL yapınca dolayısıyla 
fiyat artıyor. 

Bir kitap beş bin adet basılırsa fiyatı düşecektir. Bir kitabın beş bin adet basılması içinde 
dünkü söylediklerime ilaveten yani bir şiir kitabı, bir deneme kitabı, bir roman gerçekten şiir, 
hikâye, roman mı değil mi ona karar veren bir kurum olması lazım. O kurum o eserin eser 
olduğuna dair kriterleri ortaya koyup onun yayınlana bilirliğine karar verdiğinde, o belge 
ve kitabın baskıya girecek halinin PDF’ si ile birlikte bandrol için gidip müracaat ettiğinde 
Kültür Bakanlığı o belgeyi istesin. Siz akademisyen olarak bilirsiniz, sanatta yeterlilik 
belgesi diyoruz ya yazarlıkta yeterlilik belgesi var mı bu adamın, eğer bu insanın yazarlılıkta 
yeterlilik belgesi varsa o zaman bunun kitabı beş bin adet basılsın. Dolayısıyla insanlarda 
piyasada ben kitabı nereye bastırırım, ne yaparım düşüncesi olmaz. Böylece ben de yetkili 
bir kurumun onayından geçtikten sonra basılan kitabı alırken gönül rahatlığı ile alırım 
çünkü o adamın arkasında diyelim ki Yazarlar Birliğinin oluşturduğu bir heyet tarafından 
verilmiş bir belge vardır, bu adam tescilli hikâyecidir, yazardır diye düşünür kitabı gönül 
rahatlığı ile alırım. Bence Kültür Bakanlığına böyle bir teklif sunmak taraftarıyım. Biz Yazarlar 
Birliği olarak belirli bir kurul oluştururuz. Bu kurul kendi arasında bir görev bölümü yaparak 
alt kurumlar oluşturur. Mesela bir şiir kitabı şiir kurulanda beş şairden üçünden olumlu 
kanaat kanaatini aldıktan sonra yayınlanabilir oluru verilmelidir. Hikaye, roman, deneme vs. 
için de ayrı kurullar oluşturulmalı. Neticede ortak akıllar sayesinde kim şair, kim yazar, kim 
romancıdır o ortaya konur eserlerde ona göre üretilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. 

Musa Kazım Arıcan: 

Teşekkür ediyorum. Evet. Mehmet Bey. 

Mehmet Sarmış:                           

(Şanlıurfa Yazarlar Birliği Başkanı) Sadece bir şey söyleyeceğim.  
Bütün sorunlarımızın kaynağında insan var. İyi insanların sayısını 
artırmaya çalışmamız lazım. Bunun da yolu eğitimden geçiyor.
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 Her konuda olduğu gibi korsan ve telif hakları konusunda da sıkıntılıyız. Bu konular, ders 
kitaplarına uygun bir konu olarak eklenemez mi? Belki ilkokul, ortaokul erkendir, olmaz, ama 
liseden itibaren pekâlâ olabilir. Böylece gençlerimiz daha erken yaşlarda bu konu hakkında 
bilgilenir ve bilinçlenir diye düşünüyorum. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olabilir, edebiyat 
dersi olabilir veya başka uygun bir ders. TYB olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim terbiye 
Kuruluna teklif götürülebilir.

Musa Kazım Arıcan:    

Evet, değerli arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Bugün 
ülkemizin çok müstesna şehri, Peygamberler şehri Halilurrahman’ın 
makamının bulunduğu şehir Şanlıurfa’da, yerel yayıncılığın sorunları 
bağlamında çok verimli iki gün geçirdik. Burada yerel basılı yayının 
temsilcileri olarak sizlerle fikir alışverişleri yaptık. Çok önemli fikirleri 
düşünceleri beraberce burada müzakere ettik, paylaştık. Yerel basılı 
yayıncılığı konuşmuş olmak önemli bir adım idi. Buradan hâsıl 

olan sonuçları kamuoyu ile paylaşmak ikinci adımımızı ve ilgili kurumlarla, kuruluşlarla, 
paydaşlarla bunu paylaşmak da üçüncü adımımız olacak. Tabi bizim her çalıştayımızda 
Korsan Yayınla Mücadele genel başlığını verdiğimiz faaliyetlerimiz sürerken kendiliğinden 
doğan ve oluşan yeni konular, icra ettiğimiz çalıştayların özel olarak temasını da ortaya 
çıkarmaktadır. Benim bu çalıştaydan edindiğim ve gelecek çalıştayın konusu olabilecek 
olan husus internet yayıncılığı olabilir.  Dolayısıyla bir sonraki çalıştayın konusu internet 
yayıncılığı, dijital yayın, sosyal medya konusu olabilir gibi gözüküyor. Bir sonraki çalıştayı 
yine Anadolu’muzun güzide bir şehrinde, dördüncü çalıştayımız olarak icra edebiliriz diye 
düşünüyorum. Tabi bunu arkadaşlarımızla ilgili kurum kuruluşlarımızla müzakere ettikten 
sonra, Türkiye Yazarlar Birliği yönetimi olarak müzakere ettikten sonra belirleyeceğiz. Telif 
Hakları ve Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı sonuç bildirgesi. Türkiye Yazarlar Birliği ile 
Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği’nin (DEKMEB), 
Şanlıurfa’da 9-10 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlediği Korsan Yayınla Mücadele 
çalıştayı tamamlandı. Yerel yayıncılığın geleceği, yeni yönelimler, fırsatlar, tehditler, korsan 
yayıncılığın mahalli basın ölçeğinde yansımaları ve mahalli yayında telif hakları korsanla 
mücadele konularının gündeme geldiği çalıştayın sonuç bildirgesi şu şekildedir:

1)Yazarın fikir emeği ile yayınevinin bir yayının oluşumunda katlandığı sıkıntıların 
sonucunda, elde edilmiş olan hakkın her türlü mecrada korunmasına dönük tedbirler 
alınmalı ve farkındalık oluşturulmalıdır.

2) Fikir işçiliğinin haysiyetini korumak önce aydınların sonra tüm halkın vazifesi olmalıdır.

3) Yerel yönetimler özellikle yerel yayıncılığın önündeki engelleri kaldırmalı ve sorunları 
çözüm odaklı olarak yaklaşabilmelidirler.
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4) Basım ve yayının önünde ki sorunların kalıcı olarak çözülmesi yolunun bu alanda 
emek harcayan her kurum ve kuruluşun, okuma oranını artırma seferberliği ilan etmeleri 
gerekmektedir.

5) Müellifleri ve yayınevlerini koruyan kurumların telif ve korsan yayın kadar piyasada var 
olan eserlerin niteliklerinden de kendilerini sorumlu tutması, iyi okur yetiştirmek ve ona 
sahip olmak adına önemlidir.

 6) Yerel olsun milli olsun kitap okumama ya da okuyamama önünde engel olarak görülen 
kitap fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesi düşünülmelidir. Bu konuda özellikle devletin 
eserlere yansıttığı vergilerin yeniden gözden geçirilmesi oldukça önemlidir. 

7) Mahalli veya ülke ölçeğinde basım yayın faaliyetiyle uğraşan her birimin müellif ve 
yayınevleri haklarını koruyucu meselelerde ortak zeminde bir araya gelmeleri gerekmektedir.

8) Devlet basım yayın faaliyetlerine sadece ticaret gözüyle bakmamalı, kendi payına düşen 
kolaylığı hem müellif, hem yayınevi, hem de okur lehine göstermelidir.

9)  Mahalli ve ülke ölçeğinde dergi yayıncılığında kalitenin artması ve sürdürülebilir olması 
için, sürekli yayın çıkarmayı üstlenen kurumun açık ve net bir telif politikasına sahip olması 
ve yazarın hakkını koruması esas olarak belirlenmelidir.

10)  Telifte yönetmelik sorunu yazar ve yayın evlerinin önüne çıkmaktadır, bu sorunun 
paydaşları ortak bir fikirle meseleyi çözmelidir.

11) Anadolu’da kitap yayıncılığı nispeten nitelik sorunuyla karşılaşmakta, bu sorunlarla 
yüzleşen oldukça kaliteli yayınlar ise usulüne uygun yayımlanmakta ve bu durum müellif 
adına hak kaybına sebebiyet vermektedir.

12) Kültür Bakanlığının yayıncılık konusunda yaptıkları ve yapması gerekenleri net ve şeffaf 
şekilde ortaya konması gerekmektedir.

13) Yerel yayıncılıkta özellikle karşılaşılan kalite, şeffaflık, standart sorunları masaya 
yatırılmalıdır, yerel basında özellikle karşılaşılan etik sorunlar meselesi de geliştirilecek olan 
farkındalıkla çözülmelidir.

14) İntihal önemli bir sorun olmaya devam etmektedir, bu noktada milli bir dijital ortam 
oluşturularak eserlerin bu ortama yüklenmesi ve eserlerin bu ortamda taranarak intihal 
raporunun çıktısı alınması sureti ile intihal barajını aşmayan eserlerin basımından 
vazgeçilmesi yoluna gidilmelidir.

15) Taşra da yayın yapabilmek için teknik ve bilgi eksikliği gibi meselelerle sık 
karşılaşılmaktadır. Bu konuda taşrada yayın faaliyeti yapan taraflara ilişkin uzmanlarınca 
eğitim seminerleri düzenlenmelidir.

16) Taşrada yayıncılığı korumak için merkezde yer alan kamu sivil kurum ve kuruluşların, 
kendi üzerine düşen hususları itina ile yerine getirmeleri gerekmektedir.



102

17) Yayıncılığın meşakkatli ve sabır isteyen bir faaliyet olduğunu unutmamanın yanında, 
işini doğru yapanlar ile yapmayanların ayırt edilebileceği mekanizmaların kurulmasına 
acilen ihtiyaç vardır.

18 ) Yerel yönetimlerin kar marjı yüksek şirketlerin gelirlerinden alınan vergilerin bir 
kısmının, kültür ve sanat faaliyetlerine ayrılması noktasında gereken adımlar artırılmalıdır. 
Oteller kendilerine ve bulundukları yöreye has kütüphanelere sahip olması konusunda 
teşvik edilmelidir.

19) Yayıncılık faaliyetlerinde kaliteyi artırmak ve standart oluşturmak adına ruhsat sistemine 
geçilebilmelidir.

21) Her bölgede basın yayın konusunda belediyelerin, üniversitelerin, yayınevlerinin ve 
yazarların ortak zeminde buluşabilmeleri sağlanmalıdır.

22)  Bandrol bilinci oluşturulmalıdır.

23) Basın yayında tekelleşmenin karşısına geçilmeli ve kitap fiyatları makul olmalı ve insanları 
korsan yayına yönlendirmemelidir.

24) Milli Kütüphane merkezi bir konuma getirilmeli ve tüm eserleri yayınevi ve yazara telif 
kazandıracak şekilde çevrimiçi alana alarak fotokopi imkânı sunabilmelidir.

25) Yayınevinin de yazarın hakkını suiistimal edici mecralara yönelmesinin önüne 
geçilmelidir.

26)  İl Kültür Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği yaparak orta, lise ve 
üniversitelerde basım yayın konusunda yazar ve yayınevlerinin hakları konusunda çalışmalar 
yapmalı, kitapçıklar üretmeli, dağıtmalı ve ilgi çekici animasyonlar hazırlamalıdır.

27) İlk, orta, liselerde kitap okuma-yazma seferberliği ilan edilmeli, yazar-öğrenci buluşmaları 
tertiplenerek öğrenciler okumaya ve yazmaya teşvik edilmelidir.

28) Devlet kurumlarının açtığı proje ilanlarında telif hakları ve korsanla mücadele konusu 
yerel yayıncılık sorunları gibi başlıklar da yer almalıdır.

Evet, alınan kararlarımızın burada iki günlük çalıştayda husule gelen sonuçların ülkemize, ilgili 
kurum ve kuruluşlarımıza hayırlı olmasını, ufuk açıcı olmasını diliyorum. Bu kararların en kısa 
zamanda hayata geçmesi hususunda takibini yaparak, yasalaşması gerekenler konusunda 
da adımlar atmamız gerektiğini biliyoruz. Biz Türkiye Yazarlar Birliği olarak ve bu faaliyeti 
birlikte gerçekleştirdiğimiz DEKMEB ile bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bu 
hususlarda farkındalığı oluşturmak, bilinç oluşturmak, şuur oluşturmak yine buraya katılan 
siz değerli katılımcılara ve bizlere düşüyor. Sizlerin de bu konuda kamuoyunda paylaştığımız 
bu sonuçları, her platformda, her ortamda dile getirilmesi bu etkinliğimizi anlamlı kılacak ve 
bu çabanın çarpan etkisini arttıracaktır. Ben Türkiye Yazarlar Birliği adına ve burada olmayan 
ve bize büyük desteği olan DEKMEB Başkanımız adına katılımlarınız için teşekkür ediyorum. 
Basınımıza gösterdikleri ilgi, alaka dolayısıyla da şükranlarımı sunuyorum ve son olarak da 
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Şanlıurfa’da bizi en güzel şekilde ağırlayan başta Türkiye Yazarlar Birliği şubemiz olmak 
üzere, buradaki tüm dostlara konukseverlikleri için, Misafirperverlikleri için şükranlarımızı 
sunuyoruz. İnşallah bir başka programda farklı vesilelerle buluşmayı ümit ederek hepinize 
hürmetler, muhabbetler sunuyorum. Allaha emanet olun.
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