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MERHABA ,

İyi Kitap’ta bugüne dek pek çok dosya ko-
nusu ele aldık; toplumsal cinsiyet, mültecilik 
ve göç, çocuğa görelik, sansür/otosansür, 
korsan yayıncılık gibi. Her biri yakıcı öneme 
sahip bu sorunları, doğaldır ki hep çocuk 
ve gençlik kitapları ekseninde tartıştık. 
Kitaplar ve kitap yayıncılığı ise bu dosya 
çalışmalarının gizli odağı oldu. Çünkü dos-
yalarımızda, söz konusu meseleyi kitaplarda 
nasıl ele almalıyız ya da yayıncılarımızın bu 
meselede üstlenmesi gereken rol nedir, gibi 
soruların yanıtlarını aradık hep.
Bir özel sayı olarak elinizde tuttuğunuz bu 
dosya çalışmasında ise, bu kez kitabı ve 
nitelikli yayıncılığı dolaysızca ele alalım 
istedik. Dosyamız üç ana odak etrafın-
da şekillendi: İlk olarak kitabın 5 bin yılı 
aşan tarihinde özel bir ana, Gutenberg’in 
buluşuna ve onu izleyen tarihsel döneme 
yoğunlaşmak istedik. Bugün bildiğimiz 
hâliyle kitap yayıncılığının tohumlarının 
atıldığı o dönemin, gerek kitap üretimine 
katılan meslek gruplarının ortaya çıkışında 
gerekse yayıncılığa dair, bugün hâlâ çözüm 
aradığımız kimi sorunların (sansür, korsan 
yayıncılık, yandaş yayıncılık, zorlu çalışma 
koşulları vb.) belirmesinde özel bir yere 
sahip olduğunu düşünüyoruz. “Gutenberg 
evrenine yolculuk” başlıklı yazımızda, ayrıca 
coğrafyamızda yayıncılık süreçlerinin geli-
şimine de göz atalım istedik. İbrahim Müte-
ferrika dönemi ve sonrasına dair, ilgi çekici 
bazı bilgileri sizin için derledik.

Dosyanın ikinci odağı ise günümüz ko-
şullarında yayıncılık süreçleri ve nitelikli 
yayıncılığın gerekleri oldu. Ayşegül Utku 
Günaydın’ın kaleminden okuyacağınız “Ya-
yıncılığın arka bahçesi” başlıklı yazımızda, 
bir kitabın vücuda geliş hikâyesini, birbi-
rinden değerli edebiyatçıların deneyimleri 
izinde takip edeceğiz. İyi edebiyatın, ilkeli 
yayıncılık pratiklerinden ayrı düşünüleme-
yeceğini, bu deneyimlerin ışığında tekrar 
tekrar hatırlayacağız.
Dosyanın son odağında ise, ilk iki odağı da 
bir araya getirecek bir büyük soruşturma-
mız var. Çocuk ve gençlik yayıncılığı ala-
nında emek veren yazarından yayıncısına, 
editöründen edebiyat ajanına birbirinden 
değerli 32 isim, mesleklerine özel hazırladı-
ğımız soruları yanıtladılar. Bu soruşturmada 
her meslek grubunun sorunlarını, alanı 
ortak kesen sorunlarla birlikte masaya yatır-
dık. Çözüm önerilerini ve yayıncılığımızın 
geleceğine dair umutlarımızı paylaştık. 
Ayrıca bir kitabın vücuda gelme sürecini, 
bu meslek erbaplarının açıklamalarıyla 
adım adım takip ettik. Örneğin yazarlardan 
yazma eylemine dair ipuçları, editörlerden 
yayınevine dosya göndermenin inceliklerini 
öğrendik.
Ortalama bir dergi hacmini bir hayli aşan 
özel sayımızı ilgiyle okuyacağınız umuyo-
ruz.

Safter Korkmaz
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Guyanalı şair, yazar John Agard, Kitap isimli eserinin 
hemen başında “Kitaptan önce var olan nefesti,” 

hatırlatmasını yapar. (Kitap, John Agard, çev. Bülent O. 
Doğan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 8) Kita-
bın tarihini, yazının bulunuşundan önceki dönemden 
başlayarak ele almak, ilk bakışta şaşırtıcı bir tercih gibi 
gelebilir. Ancak kitabın temel işlevlerden birinin bellek 
aktarımı olduğu düşünüldüğünde, Agard’ın tercihi anlam 
kazanacaktır. 

Yazı öncesi sözlü anlatı geleneği, yani “nefes”, insanlığın 
deneyim ve bilgi birikimini aktarabilmesinin tek yoluy-
du. Öte yandan Romalı senatör Caius Titus’a atfedilen, 
“söz uçar, yazı kalır” mealindeki Latin atasözünde de pek 
güzel ifade edildiği gibi; sözlü aktarım, bilginin (ve söze 
dayalı diğer kültürel varlıkların) korunmasında sorunlu 
bir araçtı. Bu bağlamda, bilginin korunması ve yayılması 
amacı gözetildiğinde, yazının icadını gerekli kılan koşul-
ların, kitabın varlığını da beraberinde getirdiğini düşün-
mek yanıltıcı olmayacaktır.

Yazının ilk olarak, yaklaşık 5500 yıl önce Antik Mezopo-
tamya’da Sümerliler tarafından kullanıldığı düşüncesi 
yaygın olsa da onlardan önce, Antik Mısır ya da Harap-
pan Uygarlığı tarafından da bulunmuş olması olasıdır. Bu 
antik bölgelerde yapılan kazılarda çıkarılan kil tabletler, 
yazının bulunuşuna ışık tutamasa da ilk kitap örneklerine 
ev sahipliği yaptıkları bilgisini bizimle paylaşırlar. Örne-
ğin Antik Mezopotamya’dan günümüze ulaşan Gılgamış 
Destanı, kil tablet üzerine kazınmış (şu ana dek ulaşılabil-
miş) en eski edebiyat eseri sayılmaktadır.

Tarihçi Albert Labarre Kitabın Tarihi isimli eserinde 
şöyle der: “Kitabı tanımlayabilmek için, bir araya gelmele-
ri zorunlu olan üç kavramın varlığı gereklidir: Yazı için bir 
dayanak, bir metnin yayılması ve muhafazası ve kulla-

nışlılık.” (Kitabın Tarihi, Albert Labarre, çev. Galip Üstün, 
İletişim Yayınları, s. 4) 

Labarre’ın dayanak olarak tanımladığı, kitabın üzerine 
yazıldığı malzemeler, tarih boyunca çeşitlilik göstermiş-
tir. İşin aslı, kil tabletler bu çeşitlilikte, kronolojik olarak 
ilk sırada değildir. Kaderin cilvesi, bugün kullandığımız 
kâğıdın ham maddesi ağaç, kitabın yolcuğunun başında 
da karşımıza çıkar. Labarre’a göre kitabın gerçek anlam-
daki ilk dayanağı ağaçtır. Kitap anlamına gelen Yunanca 
“biblos” ve Latince “liber” kelimelerinin anlamlarından biri 
de “ağaç kabuğu”dur. (a.g.e. s. 8)

Ağaç kabuğundan kâğıda kitabın izini sürmek, elbette bu 
yazının sınırlarını aşan bir konu. Meraklı okur, bu süreci 
(100 metrelik papirüs kitaplardan Mısır’ın binlerce yıllık 
Ölüler Kitabı’na, parşömenin bulunuşundan codexe pek 
çok ilgi çekici bilgi eşliğinde) Labarre’ın eserinden takip 
edebilir. Biz bu noktada, Çinli bilgin Cai Lun’un bulduğu 
kâğıdın, kitabın yolculuğunda en önemli dönüm noktala-
rından biri olduğunun altını çizmekle yetineceğiz.

Cai Lun’un M.S. 100’lü yıllarda bulduğu düşünülen kâğıdın 
sırrı, yüzyıllarca Çin’den dışarı çıkamadı. Nihayetinde 
kâğıt, Çin’in sınırlarını aştığında önce Araplar tarafından, 
sonra da İspanyollar vasıtasıyla Avrupalılar tarafından kul-
lanılmaya başladı. 12. yüzyıldan itibaren Avrupa’da kâğıt 
imalathaneleri kurulmaya başlanmıştı.

Ama kitabın altın çağını başlatan asıl olay, kuyumcu 
Johannes Gutenberg’in 1447’de, dayanıklı malzemelerden 
üretilmiş, hareketli dizgi (sökülüp istenilen şekilde tekrar 
kullanılabilir harflerle) ile baskı tekniğini geliştirmesi oldu. 
Kimi kaynaklarda, pek de doğru sayılmayacak bir şekilde, 
matbaanın bulunuşu olarak adlandırılan bu gelişme, kita-
bın olduğu kadar insanlığın tarihini de değiştirecekti. 

1500’lerden bu yana korsan kitap, sansür, yandaş yayıncılık, 
zorlu çalışma koşulları, düşük ücret, ekonomik krizler,  
kâğıt yokluğu ve daha neler neler...

Gutenberg evrenine yolculuk

Yazan: Safter Korkmaz
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Aslında kâğıda baskı yapan ilk matbaa Gutenberg’den 
önce yine Çin’de, 9. ve 10. yüzyıllarda  kullanılmaya 
başlanmıştı. Bu matbaa, ağaç oyma tekniği (ksilografi) 
ile çalışıyor, sayfalar ahşap kalıba kazınıyordu. Bu işlem 
zaman alan, zorlu bir süreçti. Bugün British Library’de 
bulunan Diamond Sutra’nın bu yöntemle Çin’de basılan 
ilk kitap olduğu düşünülmektedir.

İlk yayıncılarla tanışalım
Gutenberg öncesi Avrupa’da, kitaplar yaygın olarak el 
yazması olarak üretiliyordu. Yazıcılar, tezhipciler gibi özel 
meslek dallarını beraberinde geliştiren bu yöntem, uzun 
ve zorlu bir üretim sürecini gerektiriyordu; yeterli sayıda 
kopya üretimi de mümkün değildi. Dahası el yazması 
kitaplar, kilit altında tutulacak ya da zincirlerle masaya 
bağlamayı gerektirecek kadar pahalı ürünlerdi. (Kitap, 
John Agard, s. 57) Üretimi ve erişimi bunca kısıtlı olan 
el yazması kitapların Avrupa’daki (kopyalarla birlikte 
toplam) sayısının, 14. yüzyılda ancak on binlerle ifade 
edilebildiği düşünülüyor.

Gutenberg matbaasından sonra Avrupa’da basım işleri 
büyük bir hızla yayıldı. 50 yıl içinde, Avrupa’nın yaklaşık 
300 şehrinde kurulan toplam matbaa sayısı 1700’ü bul-
muştu. Labarre Kitabın Tarihi adlı eserinde aynı dönem 
basılan eser sayısı hakkında şu bilgileri verir: “15. yüzyılda 
basılmış olan toplam kitap sayısı 30 ila 35.000, toplam 
nüsha sayısı ise 20 milyon kadar tahmin edilmektedir.  
O sıralar Avrupa’nın nüfusu 10 milyondan çok değildi. 16. 
yüzyılda ise, basılan toplam kitap sayısı 150 ila 200.000, 
toplam nüsha sayısı ise 200 milyon nüsha kadar oldu.”  
(s. 60) 

Kitap basımındaki bu inanılmaz büyümeye rağmen, 
basım işleri ticari açıdan çok riskli görülüyordu. Harflerin 
üretiminden ciltlemeye, baskı süreçleri için gereken ham 
madde ve insan gücü temini matbaa işletmecisine ciddi 
bir mali yük getiriyordu. Bu noktada basımcının riskini 
paylaşarak ona sermaye sağlayan, kitabın satışına aracılık 
ederek finans akışını kontrol eden yeni bir meslek grubu 
ortaya çıktı. Labarre eserinde yayıncılık mesleğinin çıkışı-
nı ve ilk yayıncıları şu satırlarla anlatır okuruna: “Böylece, 
kitabı imal eden basımcının yanı sıra, ortaya yeni bir 
meslek, kitabın yapımını sübvansiyone eden ve satışını 
sağlayan yayıncılık mesleği çıktı.

Fust’un, daha sonra Schoeffer’in, Gutenberg’in yanındaki 
yeri buydu. Valance’taki ilk basım işlerini finanse etmiş 

olan Vitzlant’lar, Ravensburg’ta her çeşit ticaretle uğraşan 
bir ticari ortaklığın üyeleriydiler.” (a.g.e. s.69) 

Fust, Schoeffer ve Vitzlant gibilerini başkaları takip etti 
ve Avrupa’da bir dizi kitapçı/yayıncı ortaya çıktı. Barthe-
lemy Buyer, Antoine Verard, Jean Petit, Johann Rynmann 
bu tüccar yayıncılardan birkaçıydı. Bunların dışında 
Anton Koberger gibi basımcılıktan yayıncılığa geçen 
isimlere de rastlanıyordu elbette. (a.g.e. s. 69-70)

Matbaa, kitap üretiminde yalnızca yayıncılık ve kitapçılık 
gibi mesleklerin yayılmasını sağlamadı. Ağır çalışma 
koşullarına rağmen düşük ücretlerle çalışmak zorunda 
kalan bir dizi uzmanlaşmış matbaa işçisini de ortaya 
çıkardı. Dizgici, baskı makinesini kullanan basımcı, 
formaları mürekkepleyen kişi ve düzeltmen bunlardan 
birkaçıydı. Dönemin başka iş kollarında çalışan işçilerine 
oranla daha eğitimli bir grubu oluşturan matbaa çalışan-
ları, haklarını arama konusunda da birlikte davranmasını 
bilen, girişken bir topluluktu ve 1500’lü yılların ortaların-
da bir dizi greve imza attılar. (a.g.e. s. 69-70)

Şurası açık ki önce kâğıdın, sonra Gutenberg matbaa-
sının üretim sürecine dâhil olması salt kitabı değil, bu 
sürecin içinde yer alan meslek gruplarının da çeşitlen-
mesine katkı sağladı. Bugün bildiğimiz anlamda modern 
yayıncılığın bileşenlerini, süreçlerini ve sorunlarını  
nüve hâlinde, daha 15. yüzyıldan itibaren gözlemleyebil-
mek şaşırtıcı.

Yandaş yayıncılığın tarihi ve sansür
Kitap üretiminin çeşitlenmesi ve yığınsallaşması, bugün 
bile tam olarak çözülememiş bir dizi sorunu, 1400’lerin 
sonlarından itibaren yayıncıların gündemine getirdi. 
“Aşırmacılık” meselesi de bunlardan biriydi. Yayıncılar, 
büyük yatırımlar ve ciddi bir emekle içerik sağlayarak 
ürettikleri kitapların, başka matbaalar ya da yayıncılar 
tarafından intihal yoluyla kopyalanması karşısında 
çaresizdiler. Bugünün “korsan yayıncıları” gibi, döne-
min “korsan yayıncıları” da bastıkları aşırma kitapları 
daha ucuza satarak asıl yayıncının zarar etmesine neden 
oluyorlardı. Soruna karşı yayıncıların ilk refleksi, kamu 
idaresinden kendi haklarını koruyacak ayrıcalıklar talep 
etmek oldu. Ana fikir, basılan bir kitabın başka yayıncılar 
tarafından kopyalanarak basılmasının belli bir süre için 
yasaklanmasıydı. Yayıncıların bu talebi ilk olarak 1479’da 
Würzburg’da karşılık buldu, 16. yüzyılda ise tüm Avru-
pa’ya yayıldı.
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Ancak şaşırtıcı şekilde, fikri haklarının korunması yö-
nünde olumlu bir gelişme sayılabilecek bu ayrıcalıklar, 
başka sorunlara kapı araladı. Yayıncılara tanınan ayrıca-
lıkları belirleyen ve dağıtan güç, elbette ülkeleri yöneten 
iktidarlardı. Örneğin Fransa’da bu yetki direkt, kral XII. 
Louis’e aitti. İktidarların yayıncılar üzerindeki bu 
gücü (bugün de benzerlerini yaşadığımız şekliy-
le), kendine yakın yayıncı tekellerinin oluşmasına 
olanak sağladı. Süreç, sadece yandaş yayın-
cılığın güçlenmesi şeklinde ilerlemedi 
elbette. Kitapların çoğalması ve yay-
gınlaşması, iktidarları rahatsız eden 
fikirlerin de yaygınlaşması anlamına 
geliyordu. Özellikle ruhban sınıfı 
rahatsız eden içeriğe sahip, “sapkın 
fikirler”le dolu kitaplar yayımlan-
maya başlamıştı. Rastlantıya bakın 
ki telif haklarına dair ayrıcalıkların 
tanındığı 1479 yılı, kitap yasaklama 
ayrıcalığının da tanındığı ilk yıl oldu. 
Papa IV. Sixtus’un Köln Üniversitesi’ne 
verdiği denetleme ve yasaklama yetkisini, 
birçok Avrupa ülkesinde benzerleri izledi. Kitaba yönelen 
sansür böylece doğmuş oldu ve ne yazık ki şiddetlenerek 
varlığını günümüze dek sürdürdü, sürdürüyor. Dahası 
sansür yetmiyor, kitaba ve kitabı üretenlere yönelen 
şiddet, insanlığın ortak utancına dönüşüyor. Berlin Opera 
Meydanı’nda kitap yakan Nazilerden 1980 Türkiye’sine 
kitap yakma histerisi, akıllara ünlü Alman şair Heinrich 
Heine’nin şu bilinen sözünü getiriyor: “Eğer bir yerlerde 
kitap yakılıyorsa, orada eninde sonunda insanlar da 
yakılacaktır.”

Erasmus’un zenginliği  
ya da ithaf yazıları nasıl doğdu?
Gutenberg sonrası yayıncılığın ilk sıkıntılarından biri 
de yayımlanacak yeni metinlere duyulan ihtiyaç oldu. 
Başlangıçta mevcut el yazması metinleri basan matbaa-
lar, çeşitli uzman kişilerden bu metinlerin düzenlenmesi 
konusunda yardım alıyorlardı. Ancak zamanla yayım-
lanabilecek metinler azaldıkça yeni metinlere ihtiyaç 
duyulmaya başladı. Bu da daha geniş kitlelere ulaşma 
çabasındaki yazarların, ürettikleri metinleri daha çok 
yayıncılara ulaştırmalarına vesile oldu. Modern anlamda 
olmasa da “yazarlık”, yayıncılık süreçlerindeki asli rolünü 
üstlenmeye başlamıştı. Tabii ilk dönemler yazarlar bu işi 
çoğunlukla maddi karşılık almadan yaptılar.  

Kimi zaman ellerine geçen tek şey, basılan kitaplarından 
birkaç nüsha oluyordu. Onlar da bu nüshaları ya satarak 
ya da onlara hamilik eden zengin koruyucularına hediye 
ederek (ve tabii ki karşılığında ciddi bağışlar alarak) ge-
çimlerini sağlamaya çalışıyorlardı. Örneğin ünlü filozof 

Erasmus’un bu yolla ciddi bir gelir sağladığı bilin-
mektedir. Dahası kitapların başına eklenen ithaf 
yazılarının başlangıcında da zengin hamilerin, 

sanat koruyucularının gönlünü alma refleksi 
yattığı düşünülmektedir. (a.g.e. 72)

Yazarlar, 16. yüzyıldan itibaren, üretim-
leri için yayıncılardan ücret almaya 
başladılar. Henüz yazarlara tanınan 
bir telif hakkı yoktu elbette. Yazar 
bir defaya mahsus, çoğunlukla da 
düşük bir ücret alıyordu üretimine 
karşılık.

Yazara tanınan telif hakkına yakın ilk 
uygulama 1667’de İngiltere’de hayata 

geçirildi. Yayıncısı, Milton’a kitabı Kayıp 
Cennet için, yeniden baskı yaptığında tekrar 

(ilk baskıda ödediği kadar) ücret ödemeyi kabul ediyor-
du. Yine İngiltere’de kitabın çoğaltma hakkı 1710’da, yasa 
yoluyla yayıncıdan alınıp yazara verildi. Yani eser üzerin-
deki hak sahipliği yazara geçmiş oldu. Böyle başlayan te-
lif haklarının korunma süreci, uluslararası planda, 1971'de 
Paris'te gözden geçirilen 1886 Bern ve 1952 Cenevre 
Sözleşmeleri yoluyla tamamlandı. (a.g.e. 73)

İllüstratörler, çevirmenler, musahhihler,  
dizgiciler ve diğerleri
Matbaanın kitap üretim süreçlerine katılan meslek grup-
larına etkileri elbette yukarıda bahsettiklerimizle sınırlı 
değil. Pek çoğu bugün de çeşitli biçimlerde varlığını 
sürdüren kimi mesleklerin tarihi, neredeyse kitabın tarihi 
kadar eski. Örneğin kitapların renk, sembol ve resimlerle 
süslenmesi işi, farklı yöntem ve biçimlerde antik çağdan 
bu yana kitap üretiminin bir parçası.

El yazması kitaplarda süsleme, belki de bugün anladığı-
mız hâliyle illüstrasyon sürecine yaklaşan ilk uygulama 
sayılabilir. Kitap sayfalarına çerçeveler çizmek, renkli ve 
süslü harfler boyamak, sayfa boşluklarını süslemek, min-
yatürler çizmek, hatta matbaa öncesi ağaç üstü gravür 
baskı yoluyla kitapları bezemek tezhipçilerin ve ressam-
ların işiydi. Gutenberg sonrası ilk dönem, bu iş aynı şekil-
de sürdürüldü. 16. yüzyıldan itibaren, baskı tekniklerinin 

“Eğer bir yerlerde
kitap yakılıyorsa,

orada eninde
sonunda insanlar da 

yakılacaktır.”

H. Heine
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gelişimine paralel olarak illüstrasyon teknikleri de gelişti. 
Metal gravür baskı dönemin önemli gelişmelerindendi. 

Çevirmenlik ise başlangıçta, bugün anladığımız biçi-
minden farklı olarak, çoğunlukla Latince üzerinden 
ilerleyen bir işti. Musahhihlik (düzeltmenlik), dizgicilik 
gibi yayıncılık alanında varlık gösteren diğer meslekler 
de çevirmenler gibi belli bir eğitim düzeyine sahip olmak 
zorundaydılar. Latince bilmeseler bile en azından okuma 
yazma bilmek zorundaydılar. Çalışma koşulları zorlu, 
ücretleri düşüktü.

İbrahim Müteferrika diye biri
Buraya kadar, modern anlamda kitabın ve yayıncılığın 
doğuşunu, en kaba hatlarıyla Avrupa üzerinden izledik. 
Bu noktada benzer şekilde kendi coğrafyamıza dönme-
nin, Osmanlı’da işlerin nasıl geliştiğine bakmanın faydalı 
olacağını düşünüyorum.

Klasik tarih anlatımız, Gutenberg’in Avrupa’daki rolünü, 
Osmanlı’da İbrahim Müteferrika’ya atfeder. Oysa Osman-
lı topraklarına matbaanın girişi, Gutenberg’in buluşun-
dan takribi 50 yıl kadar sonra İspanya’dan Osmanlı’ya 
sığınan Yahudi cemaati sayesinde olmuştur. 1490’lara 
tarihleyebileceğimiz bu ilk matbaayı, yine gayrimüslim 
cemaatlerin açtığı diğer matbaalar izlemiştir. 1700’lere 
gelindiğinde Osmanlı’da hemen her azınlık grubunun 
matbaası (hatta bazı azınlıkların birden çok matbaası) 
bulunuyordu. Bu matbaalar mensup oldukları azınlıkların 
dil ve inancı çerçevesinde yayıncılık faaliyeti sürdürüyor-
lardı. Bu bağlamda İbrahim Müteferrika matbaasına özel 
anlam katan şey, Osmanlıca baskı yapmak üzere kurul-
muş ilk (kimilerinin ifadesiyle ilk Türk) matbaa olmasıdır.

Müteferrika matbaası 16 Aralık 1727 tarihinde “Da-
rü’t-Tıbâati’l Amire” adıyla, Padişah III. Ahmet’in izniyle 
kuruldu. Matbaa makinesi ve Latin alfabesi kalıpları yurt 
dışından getirtilmişti. Osmanlıca harf kalıplarının ise 
Müteferrika tarafından üretildiği (ya da ürettirildiği) dü-
şünülmektedir. İbrahim Müteferrika, matbaanın yanı sıra 
Yalova’da bir kâğıt fabrikasının kurulmasına da önayak 
oldu. (1744)

Müteferrika matbaasının bastığı ilk kitap Vankulu Lügati 
(1729 yılında, 500 adet) oldu. Matbaada 1742’ye kadar 17 
eser (22 cilt hâlinde) basıldı. İbrahim Müteferrika’nın 
1747’deki ölümünden sonra matbaanın işletmesi iki eski 
kadıya verilmiş, bunlar da sadece 1757’de Vankulu Lüga-
ti’nin ikinci baskısını yapmakla yetinmişlerdir.

Süreç incelendiğinde, ilk “Türk” matbaasının okuma ha-
yatımıza etkisinin umulduğu düzeyde olmadığı görülebi-
lir. Basılan eser sayısının azlığı (basılan eserlerin toplam 
nüsha sayısının on bin civarında olduğu düşünülürse), 
kitap yayıncılığının Avrupa’daki gelişme hızıyla kıyaslan-
dığında daha da dikkat çekicidir. Bu zayıflığa dair ruhban 
sınıfın hoşnutsuzluğu gibi gerekçeler dile getirilse de 
okur-yazar nüfusun azlığı, kâğıt temininde yaşanan 
sıkıntılar, el yazma eserleri üreten yazıcı sınıfın loncaları 
üzerinden geliştirdiği karşı duruş ve basılan kitapların 
yüksek fiyatlı oluşu gibi etmenler, durumu açıklamaya 
daha yakın sebeplerdir. Kitap fiyatlandırmalarının etkisini 
gösteren bir örnek olarak, Vankulu Lügati için belirlenen 
35 kuruş fiyat, o dönem 10 altına denk gelmektedir. Bir 
kitap için 10 altın ödeyebilecek insanların sayısının da 
fazla olmayacağı açıktır. (Basım ve Yayıncılığımızın 250. 
Yılı Bilimsel Toplantısı, Türk Kütüphaneciler Derneği, 
1979, s. 76).

Osmanlı’dan bugüne sansür
Matbaanın kitap üretim sürecine etkisi beklenildiği dü-
zeyde olmasa da sansürün hayata geçirilişi Avrupa’daki 
hızı aratmamıştır. Kitap basım ve yayımına ilişkin ilk ya-
sağın, matbaanın Osmanlı’ya girişiyle eş zamanlı olduğu 
söylenebilir. Padişah II. Bayezid’in, Osmanlıca kitap ba-
sım ve yayımı yapanların idamla cezalandırılacağına dair 
bir fermanı, aynı günlerde yayımladığı iddia edilmektedir. 
Varlığı tartışmalı olan bu fermanın, 1729’a dek Osmanlıca 
bir matbaa faaliyete geçip kitap yayımlanmadığı için 
uygulanamayacağı da açıktır.

Müteferrika matbaası padişah izni ve merkezi otorite 
denetiminde çalıştığından, Osmanlı ilk dönemlerde 
yayıncılığa dair özel düzenlemeler getirme ihtiyacı his-
setmedi. Alana dair ilk ciddi yasal düzenleme, 1857 tarihli 
“Basmane Nizamnamesi” oldu. Bu düzenlemeye göre, 
matbaa açma ve kitap yayımlama izni, Meclis-i Maarif 
(şimdinin Milli Eğitim Bakanlığı) ve Zaptiye kontrolü 
ile Sadrazamlık makamının onayı sonrasında verilmeye 
başlandı. Basılacak her tür kitap Meclis-i Maarif deneti-
minden geçecek ve zararlı bulunmazsa basım izni verile-
cekti. Devlete zararlı yayınları basanlar cezalandırılacak, 
kitaplar toplatılıp imha edilecekti.

Basmane Nizamnamesi, Osmanlı’dan günümüze yayın-
cılığımızın karşılaştığı tek sansür mekanizması değil 
elbette. Günümüz Muzır Kurulu uygulamalarına dek uza-
nan utanç verici sansür tarihimizi, daha önce İyi Kitap’ın 
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125. sayısında (Haziran 2020) yayımladığımız “Çocuk ve 
Gençlik Yayıncılığında Sansür, Otosansür ve Denetim” 
dosyasında ele almıştık. Meraklı okur için, dosya içeriğin-
de yer alan “Kitap yasaklamanın dayanılmaz hafifliği…” 
başlıklı yazı ilginç bilgiler içermekte. (https://www.iyikitap.
net/2020/06/02/kitap-yasaklamanin-dayanilmaz-hafifligi/, 
Erişim Tarihi: 02.06.2022)

Osmanlı’dan bugüne sayılarla yayıncılığımız
Osmanlı’da Müteferrika matbaası öncesi de bir (Türkçe/
Osmanlıca) yayıncılık pratiği vardı. Loncalarda örgütlen-
miş yazıcılar, tezhipçiler gibi meslek ustalarının elinden 
çıkma el yazması eserler, İmparatorluk sınırlarında dola-
şımdaydı. Ancak bu eserlerin sayısı (kopyalarıyla birlikte) 
on binlerle ifade edilecek kadar sınırlıydı. Matbaanın 
üretim sürecine dâhil olmasıyla, 1729-1875 yılları arasın-
da tüm Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında matbaada 
basılan kitap sayısı ise 3074’ü buldu. Bu zaman aralığını, 
harf devriminin henüz gerçekleşmediği genç Cumhuri-
yet dönemini de kapsayacak şekilde 1729-1928 aralığına 
genişlettiğimizde, Arapça harflerle basılmış Türkçe eser 
sayısı yaklaşık 30 bin civarı olarak tahmin edilmektedir. 
Harf devrimi sonrası ilk on yılda, yani 1929-1938 aralı-
ğında ise basılan kitap sayısı 16 binden biraz fazladır. Bu 
veriler, Cumhuriyet döneminde yayıncılığımızdaki yük-
selişin göstergesi olarak okunabilir. Günümüzde gelinen 
aşamayı ise 2021 yılına ait şu veri özetlemektedir: 2021 
yılında, 179.895 ayrı başlıkta yayımlanan kitaplar toplam 
438.679.864 adet basılmış. (https://www.yaybir.org.tr/
yayincilik-sektoru-2021de-yalnizca-binde-12-buyuyebildi/  
Erişim Tarihi: 02.06.2022)

Tarih tekerrür mü ediyor?
“Eğitimin, öğretimin temel maddelerinden biri olan 
‘kâğıt’a yapılan korkunç zamlar, çocuğu da, onun eğitimi-
ni de, onun için çıkarılacak kitapları da tam bir açmaza 
sürüklemiştir. Kitabın oluşumundaki temel madde olan 
kâğıtla birlikte dizgi, baskı, cilt, klişe, film, kapak kartonu, 
taşıma, paketleme, postalama için yapılacak ödemeler de 
arttıkça artmıştır. Elbette, yayınevlerinin kira, personel, ay-
dınlatma vb. giderleri de eski yerinde durmamıştır. Bütün 
bu yükselen giderler, kitapların fiyatlarına yansıyacaktır. 
Yansımıştır bile. Kitabı daha ucuza mal etmek için, kalite 
düşürülecektir. İyi kâğıdın yerini daha kötü kâğıt alacak, 
renkli resimlerin yerine renksizleri geçecektir. Yine de 
kitaplar eskisinden çok daha pahalı olacaktır. (...)  Kitaba 
ayrılan para, artan hayat pahalılığı karşısında, eskiye 

oranla daha da azalmıştır. Belki de hiç kalmamıştır. 

Çocuk kitapları, bu zamlardan önce de yoksul halk çocuk-
larına pek ulaşamıyordu ama hiç olmazsa onların yakını-
na sokulmaya çalışıyor, bunu da yavaş yavaş başarıyordu. 
Şimdi yoksul halk çocukları, kitapların çok, hem de pek çok 
uzağında kalmıştır.”

Bu satırlar günümüzde kaleme alınmadı. Oysa durum 
ne kadar tanıdık değil mi? Bu metni yazan değerli yazar, 
yayıncı Erdal Öz. Yazdığı tarih ise 1978. Alıntı Nesin Vakfı 
Edebiyat Yıllığı 1978’den yapıldı. (s. 99-100) Erdal Öz, bir 
önceki yılın çocuk edebiyatını değerlendirdiği bir yazısın-
da bu sorunlara değiniyordu. 1977’den 2022’ye, tam 45 yıl 
sonra, yayıncılığımızın aynı sorunlarla boğuşuyor olması 
bu ülkenin utancı olsa gerek.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu düşünenlerden 
değilim. Ancak bu yazı kapsamında değindiğimiz pek 
çok meseleye bakınca, geçen yıllara hatta yüz yıllara rağ-
men bazı şeylerin değişmediğini, tekrar ettiğini görmek 
üzücü. 1500’lerden bu yana korsan kitap, sansür, yandaş 
yayıncılık, zorlu çalışma koşulları, düşük ücret, ekonomik 
krizler, kâğıt yokluğu ve daha neler neler... Öte yandan 
bu tabloyu değiştirecek gücün de yine ilkeli yayıncılık 
pratiklerinden doğacağına olan inancım tam. Bu noktada 
belki de ömrünü iyi edebiyatın peşinde geçiren Edmond 
Charlot’yu hatırlamak gerek; Albert Camus, Jules Roy, 
Emmanuel Roblès, André Gide gibi önemli isimlerin ilk 
kitaplarını basan yayıncı Charlot’yu... Onu öne çıkaran 
sadece edebiyata adanmış yaşamı değil elbette; işine ve 
yaşamına yönelen tüm tehditlere rağmen Nazi zulmüne 
karşı Fransız direnişini, Fransız sömürgeciliğine karşı 
Cezayir’in bağımsızlığını savunan ilkeli duruşu bize ışık 
olmalı. Yayıncılar, insanlığın evrensel değerlerinin taşı-
yıcılarıdır, olmalıdırlar. Özgürlük ve eşitlik bilinci, barış 
içinde bir arada yaşama özlemi; kısacası antik çağdan bu 
yana, kuşaktan kuşağa öğrenerek biriktirdiğimiz değerler, 
tüm toplum için olduğu kadar yayıncılar için de yaşam-
saldır. Yayıncılığı hedef alan her türlü sansür, yasaklama, 
hapis, para cezaları vb. uygulamalar, aslında toplumun 
özgürlük bilincine yönelmiştir. Bunların karşısında dik 
durmak, doğru bildiğinden şaşmamak, iyi edebiyattan 
ayrı düşünülemez. Tıpkı yayın dünyamıza emek veren 
tüm paydaşlarla birlikte davranabilme refleksi gösterip, 
onların sorunlarıyla dertlenip çözüm için elimizi taşın 
altına koyabilme cesareti gösterebilmek gibi... 
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Ricardo Piglia, Son Okur adlı kitabında Borges’in kü-
tüphanedeki bir fotoğrafından yola çıkarak, onu son 

okurun imgesiyle özdeşleştirir:

“Borges’in, yüzünü bir kitaba yapıştırdığı ve sayfalardaki 
harflerin ne olduğunu sökmeye çalıştığı bir fotoğrafı var-
dır. Yazar Meksika Caddesi’ndeki Ulusal Kütüphane’nin 
yüksek tavanlı galerilerinden birindedir; çömelmiş ve 
bakışlarını açık sayfaya dikmiştir. O, tanıdığımız en inatçı 
okurlardan biridir. Görme yetisini okurken kaybettiğini 
hayal edebiliriz; yine de her şeye rağmen devam etmeye 
çalışır. Son okurun ilk imgesi bu olabilir: Hayatını oku-
yarak geçiren, lambanın ışığında gözlerini kör eden bir 
adam. Ben şimdi gözlerimin artık göremediği sayfaların 
okuruyum.” (s. 17)

Kültür alanında yayıncılık yapan ve bu sorumlulukla ni-
teliği ön planda tutan bir yayınevi için de belki aynı şeyi 
söyleyebiliriz. Ticari boyutu işin önemli bir kısmı olsa 
da kurum olarak tüm varlığını okumak, kitap üretmek 
ve okura ulaştırmak üzerine kurmuş bir yapıdan söz edi-
yoruz. En azından okura ve kültür ortamının gelişimine 
katkıda bulunmayı misyonlarının en temeline koymuş bir 
yayıncının, tıpkı Borges’in tüm hayatını kitaba, okumaya 
ve okuma eyleminin dolambaçlı yollarında geçirmeye 
adadığı gibi, kitabın peşinde koştuğunu söyleyebiliriz. 
Yayıncı elbette okurdan farklı bir yerde kendisini ko-
numlamak durumundadır. Hem onun yerindedir hem de 
ayakta kalabilmek için tüm finansal dinamikleri hesaba 
katmak zorunda olan bir kültür üreticisidir. Usta editör 
Peter Ginna’nın yayıma hazırladığı Editör Ne İş Yapar? 
kitabında da vurgulandığı üzere, “Yayıncılık, ekipler 
tarafından yapılır ve her kitap kendi başına küçük (bazen 
de büyük) bir ticari faaliyettir.” (s. 137) Çünkü bir prodük-
siyon şirketi gibi büyük bir ekiple çalışan yayınevinin 
baskıya hazırladığı her kitap ciddi bir zaman ve maddi 
yatırım anlamına gelir.

Bir kitabın fikir aşamasından basılı hâlde okurun eline 
ulaşmasına kadar tüm üretim evreleri, meşakkatli ve uzun 
bir süreçtir. Yayıncılık faaliyeti içinde pek çok aktör yer 
alır. Yazardan ajanslara, çevirmenden illüstratöre, telif 

hakları sorumlusundan editöre, yayın yönetmeninden 
üretim sorumlusuna ve grafik tasarımcıya, pazarlama ve 
satış direktöründen sosyal medya uzmanına kadar farklı 
çalışanlarla iş birliği ve ortak akıl gerektiren bir iştir. 
Buna karşın yayıncılar çok farklı yapıda ve büyüklüktedir; 
çalışma süreçleri de ortaya çıkacak ürüne uyacak şekilde 
çeşitlilik arz eder. Yayıncının sunması gereken temel kat-
ma değer ise kitap seçiminden, kitap çeviri ise kitabın ru-
huna uygun çevirmen bulunmasına ve bu yoğun sürecin 
yönetilmesine, editoryal çalışmadan kitabın mizanpajına, 
grafik tasarımına, baskı kalitesine, iletişim ve pazarlama 
çalışmalarına kadar bu sayılan her alana yansır.

Bu üretim sürecine daha yakından baktığımızda çeşitli 
aşamaların olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki elbette 
yayınevinin vizyonuna, misyonuna ve finansal durumuna 
göre o güne kadar oluşturduğu koleksiyonuyla uyumlu 
olarak kitap seçme işidir. Bu noktada kitap seçici editör-
lerin, yayın yönetmenlerinin ve varsa bir yayın kurulunun 
konumu öne çıkar. Çünkü kitap seçimi, mevcut kolek-
siyona ve yayınevinin listesine doğrudan etki edeceği 
için bir nevi “küratörlük” sanatıdır. Bir yayıncı için hem 
ticari ortama hem de kültür hayatına yapacağı en önemli 
katkılardan biri, okur kitlesini okumaya değer eserlerle 
buluşturabilmektir. Buna verilebilecek en güzel örnekler-
den biri Edmond Charlot’nun yayıncılık hikâyesidir. 

Cezayirli yazar Kaouther Adimi, Zenginliklerimiz adlı 
romanında kitapçılıkla başlayıp yayıncılığa adım atan, 
Camus, Gide ve García Lorca gibi yazarların ilk kitapla-
rını yayımlayan Edmond Charlot’nun giriştiği muazzam 
editörlük macerasını ve Les Vraies Richesses (Zengin-
liklerimiz) adlı yayınevinin hikâyesini ele alır. Albert 
Camus dâhil pek çok ünlü yazarın kariyerine yön vermiş, 
yaşamını kitaplara adamış, yayıncı ve editör Edmond 
Charlot’nun 1936’da Cezayir’de açtığı “Zenginliklerimiz” 
adlı bu kitapçı aynı zamanda genç yazarları teşvik eden 
bir yayınevi, kitap satın almaya gücü olmayan öğrenciler 
için bir kütüphane, bir sanat galerisi, kısacası bir kültür 
merkezi hâlini alır. Ancak elbette yirminci yüzyıl baş-
tan sonra çalkantılı bir yüzyıldır ve Charlot, eşitlikçi ve 

Yayıncılığın arka bahçesi
Yazan: Ayşegül Utku Günaydın
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özgürlükçü düşüncelere sahip, yenilikçi bir editör ve ya-
yıncı olarak bu yüzyılın kaotik siyasi ortamından payını 
alır. Savaş, kriz ve seferberlik dönemlerinde yayıncılığın 
girdiği çıkmazlara ve karşılaştığı zorluklara dair ayrıntılı 
tasvirler, bugün yayıncılıkta karşılaşılan sorunları çok iyi 
özetliyor. Sansürden kâğıt krizine ve matbaa sürecinde 
yaşanan sıkıntılara, bir kitabın yolcuğunun arka planının 
kimi zaman ne kadar meşakkatli olabileceğini göste-
ren güzel bir örnektir. Charlot’nun 17 Nisan 1942 tarihli 
mektubunda yazdıkları, kriz döneminde yayıncı olarak ne 
kadar umutsuzluğa düştüğünü dile getiriyor: “Kâğıt yok, 
kapak için ip yok, mürekkep yok. Hiçbir şey kalmadı. 
Şehirde gezinip yayımlayabileceğim, basacak, 
üzerinde çalışabileceğim herhangi bir 
şey arıyorum. Ağaç yaprakları? 
Toprak? Çamur? Ne yapacağımı 
bilemiyorum.” (s. 84)

Peki seçim aşaması neden bu 
kadar önemlidir ve yayıncılığın ilk 
aşamasıdır? Yayınevleri her gün 
gelen onlarca dosya arasından bir 
seçim yapar. Tim Parks, kitapların 
değişen dünyasını anlattığı Ben 
Buradan Okuyorum’da “Edebiyat 
ölüyor mu diye endişelenmenize 
gerek yok. Hiç bu kadar edebiyat 
olmamıştı,” (s. 12) diyerek edebiyat 
dünyası içinde zaman zaman hem 
yayıncı hem de okur için kendine 
uygun doğru kitabı bulabilmenin 
zorlu bir seçim sürecine işaret 
edişini özetlemektedir. Kitap seçi-
mi, yayınevi koleksiyonunu ve dolayısıyla 
yayınevinin ya da varsa alt markalarının kimliğini 
belirleyen temel unsurdur. Bu seçimde göz önünde 
bulundurulması gereken ekonomik, stratejik, ilkesel pek 
çok yön vardır ve seçim ilkeleri yayıncıdan yayıncıya 
değişebilir. Söz konusu  çocuk kitapları olduğunda, çocuk 
edebiyatını içerik ve dil bakımından yetişkin edebiyatın-
dan ayıran en önemli kavram olan “çocuğa görelik” yani 
içeriğin yaş grubuna uygunluğu gibi farklı kriterler de 
devreye girecektir. Kültür yayıncılığında temel ilkeler ve 
işleyiş aynı olsa da elbette yaşam yollarının başındaki ço-
cuklar için kitap üretmenin yayıncı tarafından çok daha 
farklı sorumlulukları vardır. Alberto Manguel, Okumanın 
Tarihi’nde, “Ben yaşadığım olayları okuduklarımdan, H.G. 
Wells’den, Alice Harikalar Diyarında’dan, Edmondo De 

Amicis’nin göz yaşartıcı Çocuk Kalbi’nden, Ormanların 
Çocuğu Bomba’nın maceralarından tanıyordum,”  
(s. 23) diyerek ilk kitaplarının kendisi için ne kadar büyük 
anlam ifade ettiğini söyler. Kitap seçiminde rol oynayan 
kişilerin bu edebiyata yön verme güçleri düşünüldüğün-
de bu sorumluluğun büyüklüğü daha da iyi anlaşılabilir.

Seçim aşamasından sonra yazarla sözleşme işleri tamam-
lanır ve baskıya hazırlama işi başlar. Bir yayınevinde ve 
aslında yayıncılık faaliyetinin tamamının merkezinde edi-
tör yer alır. Piglia’nın Kurmaca ve Eleştiri adlı kitabında 
söylediği gibi, editör için okuma eylemi zorunlu mesleki 

bir eylem olmakla birlikte, bu eylemden rafine 
bir haz alma hem de kitabın okur için nasıl 

bir işlevi olduğuna ilişkin bir görüş 
oluşturma bakımından karmaşık 
bir sürece işaret eder. Yazar bunu, 
“Editör için son derece kendine 
has, aynı zamanda sonu gelmez ve 
son derece seçici, mesleki diye-
bileceğim bir okuma biçimi söz 
konusudur,” (s. 126) şeklinde ifade 
eder.

Editörün işi salt metin seçimi ya 
da kalemi eline alıp yazarın metni 
veyahut da çeviri metni üzerin-
de uğraşmaktan ibaret değildir. 
Onun görevi bir orkestra şefi gibi 
tüm süreci yönetmektir. Yayı-
nevlerindeki yapısal farklılıklar 
nedeniyle bu görevler kimi zaman 
koordinatör, üretim sorumlusu gibi 

diğer çalışanlar arasında bölüştürülür. 
Ama idealde, konumu itibariyle editöre, yayıma 

hazırladığı kitabın şefi/yayın yönetmeni demek yanlış 
olmaz. Seçim ve sözleşme işlerinden sonra editör için 
yazarla ve bu bir resimli bir kitap ise illüstratörle çalış-
ma aşaması başlar. Editör, yazar ile okur arasında bağ 
kuracak, yazara metniyle ilgili temel geribildirimleri verip 
ona rehberlik edecek yegâne kişidir. Hem sayfalarda yer 
alan fikre ve yazarın vizyonuna itina göstererek metin 
üzerinde çalışmak hem de okur kitlesinin dinamikleri 
dâhil olmak üzere, tüm unsurları iyi tahlil edip bir kitabın 
en geniş okur kitlesine ulaşmasını sağlamada kritik bir 
konumu temsil eder. Çünkü bir kitap yayımlandıktan 
sonra kimi yayınevlerinde satış ve pazarlama departman-
ları devreye girse de öncelikle nitelikli bir eserin ortaya 
çıkması, geniş kitlelere ulaşmaya değer bir kitap sunmak 

Editör, yazar ile okur arasında 
bağ kuracak, yazara metniyle 

ilgili temel geribildirimleri verip 
ona rehberlik edecek yegâne 

kişidir. Hem sayfalarda yer alan 
fikre ve yazarın vizyonuna itina 

göstererek metin üzerinde 
çalışmak hem de okur kitlesinin 
dinamikleri dâhil olmak üzere, 
tüm unsurları iyi tahlil edip bir 
kitabın en geniş okur kitlesine 
ulaşmasını sağlamada kritik bir 

konumu temsil eder.
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birincil önemdedir. Dolayısıyla böyle bir görev de ancak 
güçlü bir birikim, estetik anlayışı, önsezi, zanaat, tutku ve 
sabır bileşimiyle yapılabilecek bir iştir. Marian Izaguir-
re’nin Pek Çok Kışın Ardından adlı romanında yayıncı-
lığa yeni adım atan bir karakter olarak karşımıza çıkan 
Martín’in şu sözleri, yayıncılık mesleğindeki görünmeyen 
emeği ve ne kadar özveri istediğiyle ilgili açıklayıcı bir 
tespittir:

“İşimin diğer bir özelliği, kol gücüne değil de görünmeyen 
emeğe dayalı oluşuydu ki beni gerçek bir editöre dönüştü-
recek şey buydu. Benim kıt deneyimim ve ‘edebiyat dünya-
sı’ hakkındaki kulaktan dolma bilgilerim düşünüldüğünde 
çok fazla özveri isteyen bir meslekti.” (s. 113)

Bu karakterin zaman ilerledikçe deneyimli bir editöre dö-
nüşmesine tanık oluruz. Ama çetrefilli bir yoldan geçmek 
durumundadır. Koleksiyonu genişletmek isterken kendi 
edebi zevkleri ile yayınevinin ticari bakışı ve vizyonu 
çoğu zaman çatışır. Yayınevi sahibi ile arasında geçen 
diyaloğu şu cümlelerle verir:

“Kadın yazarların bu kadar üstüne düşmek de neyin 
nesi?” dedi bana, planımı açıkladığım zaman. “Satmaz. 
Gazeteler de sana destek olmaz. Eleştiri erkek gözüyle ba-
kar,” diye ekledi böbürlenerek. “Şu Barral’ın arkadaşı Juan 
Marse’nin yeni kitabını alman lazım mutlaka. Okuyanlar 
‘pimi çekilmiş bomba’ diyor. Barselona’ya git, onunla 
görüş, Rodoreda’yı da rahat bırak. Chacel de kesinlikle 
hedefimizin dışında kalıyor.” (s. 140)

Bu noktada elbette kişisel idealler ve edebi zevklerle 
yayınevi misyonu ve ticari faaliyet boyutu arasında fark 
olabileceğini belirtmek gerekiyor. Hiçbir editör, yayın yö-
netmeni ya da koordinatör, yayınevinin ticari açıdan zor 
bir duruma düşmesini ya da batmasını istemeyecektir. Bu 
nedenle kurumun yapısına en uygun kitabı seçmek çok 
önemli bir beceridir. 

Editoryal Süreç ve Kitabın  
Yayıma Hazırlanması
İster yayınevinin yazara sunduğu bir proje ister dosyalar 
arasından seçilmiş bir metin olsun, tüm sözleşme işlem-
leri yapılıp yayın takviminde yerini aldıktan sonra metin 
üzerinde çalışma kısmı başlar. Dosya bazen defalarca bir 
pinpon topu gibi editör ve yazar arasında gidip gelebilir. 
Peki bir editör, bir kitapta nasıl fark yaratabilir? Bazı ya-
zarlar büyük ölçüde editoryal müdahaleye ihtiyaç duyar. 
Peter Ginna bunu açık kalp ameliyatına benzetir. Editör 
satır satır metnin üzerinden geçerek gerektiğinde kısaltır, 

bağlantıları zayıf kısımları bütünlüklü hâle getirmeye ça-
lışır. Kimi zaman da olay örgüsüne katılacak yeni fikirlere 
ve kurguda değişikliklere ihtiyaç duyulabilir. Başlangıcı, 
sonuç kısmı, düğüm bölümü, karakterlerin derinleştiril-
mesi ya da yaratılan atmosferde ihtiyaç duyulan türlü 
öneriyi yazara sunar ya da sunması beklenir.

Resimli bir kitap yayıma hazırlanıyorsa sonraki aşama 
-hatta çoğu zaman metin üzerinde çalışırken bu süreç baş-
latılır- ressamla çalışma sürecini kapsar. Editörün (bazen 
yayın yönetmeni ve koordinatörle birlikte) kitabın içeriği-
ne ve ruhuna en uygun illüstratörü seçmesi gerekir. Aksi 
takdirde resimler estetik beğeniyi karşılayacak düzeyde 
olsa bile kitabın doğru kitleye ulaşmasının önünde engel 
olabilir. İllüstratörün özgürlüğü önemli olsa da yayıncı, 
o güne kadarki birikimini sanatçıya aktarmak ve ona yol 
göstermekle de yükümlüdür. Çocuk kitabı söz konusu 
olduğunda bazı illüstratörler, yayıncının yönlendirmesine 
daha fazla ihtiyaç duyar. Okur kitlesine ve metne hâkim 
olan editör bazen kullanılacak teknik, komposizyon metin-
le bütünlük, yaş grubuna uygunluk ya da perspektifle ilgili 
öneriler sunabilir. 

Bir kitabın kapağı da hem bir pazarlama aracı hem de kita-
bın okurla ilk temasını sağlayacak temel araç olması bakı-
mından büyük önem taşır. Çünkü genellikle okurun eline 
aldığı kitapla arasında ilk diyaloğun kurulmasını sağlayan, 
kitabın kapağı ve arka kapak yazısıdır. Bu nedenle de 
aslında kapakların, kitabın yüzü olduğunu söylemek yan-
lış olmaz. Kapak görseli, seçilen harf karakteri, puntosu, 
grafik düzeni vs. hepsi bir bütün olduğu için kitaba uygun 
olanı, yakışanı bulmak da grafik tasarımcıyla birlikte 
yayıncının işidir. Hele de görselliğin ve estetiğin bu kadar 
önemli olduğu günümüzde, yayıncıların farklı koleksiyon-
ları için farklı tasarımlar oluşturabildiğini ya da zaman 
zaman kitapları için yüz yenileme çalışmaları yaptıklarını 
görürüz. Pek Çok Kışın Ardından romanında karşılaştığı-
mız editör Martín, yeni koleksiyonu için giriştiği arayışı 
şöyle dile getirmektedir:

“Kapaklar baskıdaydı. Küçük yayınevimizin amiral gemisi 
olan roman koleksiyonunun tasarımını da değiştirmek 
istiyordum. O zamanlar kapaklarla kimse fazla ilgilenmez-
di ama ben bizim kitaplarımızın kimliğini tanımlayacak, 
onları kitapçılarda öne çıkaracak bir şeyler yapmaya çaba-
lıyordum. Kendine özgü, farklı, çarpıcı bir şey. Hani şu fark 
edilmemesi imkânsız, daha ilk bakışta renkleriyle insanı 
çarpan ve alametifarikası logosu olan Austral Yayınevi’nin 
koleksiyonu gibi. Ticari buluşum buydu işte.” (s. 143)
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Yayıncının bu örnekte gördüğümüz gibi geleceği öngö-
rerek her türlü detayı düşünmesi ve buna göre hareket 
etmesi beklenir. Peter Ginna, yayıncılıkta değişmeyen 
temel ilkeyi çok güzel açıklar:

“Yayıncılıkta değişmeyen tek şey değişimdir ve editörler 
son derece esnek olmak zorundadır: Hem alan hem de 
piyasa için geçerli olan büyük resmi görmek, yayın tak-
vimlerini göz önünde bulundurarak gelecek yılları önden 
tasarlamak ve tabii bunların yanında, kapaktaki ismin 
harfleri arasındaki boşluğu doğru ayarlayıp küçük ayrıntı-
ları da gözden kaçırmamak durumundadır.” (s. 174)

Bir yayıncının en büyük sorumluluklarından biri de çeviri 
metinlerin Türkçeye uyarlanmasındaki kaliteyi en üst 
düzeyde tutabilmektir. Özellikle Türkiye gibi yayıncılığın 
belkemiğini hâlâ çeviri edebiyatın oluşturduğu ülkelerde 
bu sorumluluğun en üst seviyede olması beklenir. Burada 
elbette olması gereken ve ideallerden söz ediyoruz. Çevir-
menlere, illüstratörlere ödenen ücret ve kimi zaman için 
bu aktörlerin maruz kaldığı çalışma koşulları nedeniyle 
yaşanan her kalite kaybının bedelini okur ödemektedir. 

Türkiye’de editoryal müdahaleden geçmemiş çevirilerin 
basılması, eskiden çok sık karşılaşılan bir durumdu. Bu 
alanda nispeten bir iyileşme görüldüğünü, editörlük 
kurumunun önemi, yayıncının sunduğu katma değer gibi 
konuların artık daha çok göz önünde tutulduğunu söyle-
yebiliriz. Okurların da bu anlamda geçmiştekine oranla 
bilinçlendiğini gözlemlemek mümkün. Okurlar artık 
çeviriden kaynaklı olarak anlaşılmadığını düşündükleri 
ya da metinde sorunlu buldukları kısımları veyahut da 
kitapla ilgili görüşlerini sosyal medya gibi yeni çağın 
sunduğu olanaklar aracılığıyla doğrudan yayınevleriyle 
paylaşabiliyor. Dolayısıyla okurların kitapları sahiplenme-
si, yayınevlerini bu konuda daha titiz ve özenli davranma-
ya teşvik ediyor. Artık büyük yayınevleri de dâhil olmak 
üzere her yayıncı, çeviri ve editörlük konularına daha 
fazla dikkat etmek durumunda.

Kitapların Okurla Buluşması
Yayıncılığı bir ticari faaliyet olarak zorlu kılan unsurlar-
dan biri de her kitabın biricik yani benzersiz ürün olma-
sıdır. Aynı kategoride yer alan iki kitap bile birbirinden 
farklıdır. Dolayısıyla kitaplar bazen matbaaya gitmeden 
çok önce veyahut da matbaadan geldikten sonra okura 
ulaştırılması için hummalı bir ekip çalışması başlar. 
Yayınevinin büyüklüğüne ve yapısına göre editör, yayın 
yönetmeni, pazarlama ve satış ekibi ile sosyal medya uz-

manlarının belirledikleri strateji doğrultusunda iş birliği 
ile hareket etmesi beklenir. Doğru kitap seçilip en iyi 
şekilde baskıya hazırlansa bile kitabın asıl yolculuğu şim-
di başlamıştır. Bundan sonraki her hareket kitabın uzun 
ömürlü olup olmayacağını, dolayısıyla ticari başarısını da 
belirleyecektir. 

Son kertede bir kitabın vücuda gelişi ve okurla buluş-
masının arkasında yoğun emek içeren uzun bir süreç ve 
maddi yatırım vardır. Ekonomik krize, sansüre, korsana, 
piyasa koşullarının ve kanunların yayınevleri üzerinde 
oluşturduğu yüklere karşın nitelikli yayınevlerinin bu işi 
yapmaktaki temel güdüsü ülkesinin kültürel ortamına 
katkıda bulunmaktır. Jeff Shotts adlı deneyimli yayıncı-
nın Editör Ne İş Yapar? kitabında yer alan “Aralık Kapı: 
Bağımsız Yayıncılık ve Topluluk Oluşturmak” başlıklı 
makalesindeki şu sözler, bu zorlu dünyada ve ekonomik 
koşullarda ayakta kalmaya çalışan ve üretime devam 
eden yayıncıların temel güdüsünü anlatmaya çok güzel 
bir örnektir: 

“Yazarların günümüzde ve gelecekte edebiyata nasıl 
kılavuzluk ettiğini; yeni dili, yeni konuları, yeni formları, 
yeni ustalık gösterilerini sergileyerek nasıl riskler aldıkları-
nı veya çok geleneksel biçimlerden, formlardan ve konu-
lardan yararlanarak nasıl yenilikçi eserler yarattıklarını 
görmek için okuyorum.” (s. 153)

En son olarak da iyi yayıncılığın ve nitelikli kitapların 
artması için okur nerede duruyor, sorusunu sormak 
gerekiyor. Okura da nitelikli yayınların devam etmesi için 
için büyük bir rol düşüyor. Çünkü Adimi’nin romanında 
dediği gibi, “Ancak onları kaybettiğimizde zenginlikleri-
mizin farkına varırız.” (s. 43)  

Kaynaklar:
Adimi, Kaouther. Zenginliklerimiz. Çev. Damla Kellecioğlu. İzmir: 
Delidolu, 2017.
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Az sonra okumaya başlayacağınız soruşturmamız 
yedi bölümden oluşuyor. Çocuk ve gençlik yayın-

cılığı alanında emek veren yazar, illüstratör, çevirmen, 
editör, tasarımcı, edebiyat ajanı ve yayıncı 32 ismin 
sorularımıza verdikleri yanıtları, kendi başlıkları altında 
ayrı ayrı takip edebileceksiniz.

Her gruba özel yönelttiğimiz sorularımızla; iş tanımları, 
çalışma koşulları, sorunları, yayıncılığa dair beklentileri 
gibi o mesleğe has konuların yanı sıra, yayıncılığımızın 
genel süreçlerini ve sorunlarını da kapsama gayreti 
içinde olduk. Her biri, birbirini tamamlayan ve kolektif 
bir emeğin ürünü olarak kitabı vücuda getiren bu mes-
lek gruplarının izinde, kitap yayıncılığımızın bir resmini 
çizmek istedik. Sansürden ekonomik krize, telif söz-
leşmelerinden ücret meselelerine pek çok sorun, işin 
farklı cepheleriyle soruşturmamızda yer buldu.

Elbette soruşturmamız, alanda çalışan profesyonelleri 
ilgilendiren bu çerçeve ile sınırlı kalmadı. Kitap yayın-
cılığına ilgili okurun, esin perilerinden başlayıp kitapçı 
raflarına ulaşana dek bir kitabın hangi aşamalardan 
geçip, kimlerin elinde şekillendiğini takip edebileceği 
bir bilgilendirici arşiv de oluşturmak istedik. Dahası 
kitap yazmak isteyen ya da yazdığı kitabı yayınevlerine 

göndermeyi düşünen okura da yardımcı olacağını um-

duğumuz ipuçlarını, soruşturmanın içinde derledik. 

Ama belki de en önemlisi, bu soruşturmanın toplamda 

çizdiği tabloyu, iki ön yazımızla bir arada değerlendire-

bilmek. Kitabı insanlığın hafızası, kitabı vücuda getiren-

leri de bu hafızanın taşıyıcıları olarak ele aldığımızda 

birbirinden ayrık gibi duran pek çok meselenin aslında 

bir bütünün parçaları olduğunu görebiliriz. Özgürlük, 

eşitlik, demokrasi, adalet, barış gibi insanlığın evrensel 

değerleri, iyi edebiyattan ve nitelikli yayıncılıktan ayrı 

düşünülemez. Sansür ya da yayımlama özgürlüğünün 

önündeki yasal engeller gibi sadece yayıncılığı ilgilen-

dirdiği düşünülen uygulamalar, özünde insanlığın bu 

önemli değerlerini hedef alır. Bu değerlerin taşıyıcısı ki-

tabın üreticileri ise saldırıları ilk elden göğüslemek zo-

runda olanlardır. Nitelikli yayıncılık, gerektiğinde bedel 

ödemeyi göze alıp doğruyu savunabilmeyi gerektirir. 

Bu da ancak kitap üretimine emek veren tüm paydaş-

ların birbirlerinin sorunlarının farkında olup çözüm için 

birlikte hareket etmeleri hâlinde mümkündür.

Özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet, barış gibi insanlığın evrensel değerleri, 
iyi edebiyattan ve nitelikli yayıncılıktan ayrı düşünülemez.

S O R U Ş T U R M A : 

Çocuk ve gençlik 
yayıncılığında kitap üretimi: 

Süreçler ve sorunlar...
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Ele alacağı konuyu önceden belirleyip ön hazırlık yapanı da var, konunun gelip kendisini bulmasını bekleyeni de...  
Esin perileriyle arası sıkı fıkı olanı da olmayanı da... Hepsi de çocuk ve gençlik edebiyatımızın birbirinden değerli yazar-
ları. Kitap yayıncılığımızın süreçleri ve sorunları üzerine yoğunlaşan dosyamızda ilk söz hakkı onların.

Yazarlarımızın yayınevleriyle ilişkilerinden ödüllü yarışmalara, sansürden çocuğa göreliğe pek çok konuda görüşlerini 
derlediğimiz soruşturmamızın ilgiyle okunacağını umuyoruz. Dosyayı hazırlarken hedeflerimizden biri de yazar olmayı 
amaçlayan okurlarımıza, kitap yayımlama süreçleri konusunda ipuçları verebilmekti. Sanırım değerli yazarlarımızın 
söyleyecekleri, bu konuda önemli bir boşluğu dolduracak. Miyase Sertbarut’un şu tavsiyesi gibi: “Referansınız gerçek, 
kurgunuz hayali olsun. Okuru şaşırtmak istiyorsanız önce siz şaşırın, bilgiyi ve duyguyu harmanlayın.”

Yazma rutininizden söz edebilir misiniz? Yazma 
sürecinde sizi en çok zorlayan şeyler nelerdir?

 Miyase Sertbarut:  Ön hazırlık olarak yazacağım konuya 
benzerlik gösteren iyi birkaç kitap, iyi birkaç film izlerim. 
İnternette de türlü aramalar yapıp bulduğum sonuçları 
okurum. Atmosfer yavaş yavaş oluşur. Sonra kitabın en 
sürükleyici unsuru olan karakterleri canlandırma ve onun 
sahiciliğine inanma aşaması başlar. Bu bazen zihnimde 
bazen yazmaya başladığımda tamamlanır. Anlatmak iste-
diğim insanın veya insanların gerçek olduğuna kendimi 
inandırdıktan sonra geriye fazla bir şey kalmaz, karakte-
rin ve benim ruh hâlime göre ortaya bir yapı çıkar. Beni 
zorlayan şey sabırsızlığımdır, bir an önce bitsin isterim 
ama işler öyle yürümez.

 Sema Aslan:  Yazı, düşünme pratiği benim için. Belli 
bir konuya odaklanarak düşünürken, yazı yoluyla o belli 
konunun benim için o ana kadar belirsiz olan -daha 
zengin- bağlam dünyasını görme ve dil aracılığıyla kendi 
bakışımı kurcalama yöntemi. Belki adı konulmamış bir 
çalışma rutinidir bu da: Belli belirsiz bir temasla başla-
yan ilk odaklanma ve onu izleyen kurcalama. Kurcalama 
aşamasında okuduklarım, izlediklerim ve dinlediklerim 

bazen kasıtsız ve sezgisel bazen de bilinçli olarak “belli” 
bir yönde ilerliyor. Çoğunlukla yazıp bitirdikten sonra 
açık seçik anlıyorum neyin peşinden gitmişim, neye 
kapılmışım. Çok sonra saptadığım üzere; tek bir kitap 
özelinde değil, uğraşının bütünü için bir yapı kurabilmek, 
yazıyla ilişkimin temeli.

Dili, sesi çok sevdiğim için en titizlendiğim yer de genel-
likle metnin ritmi, müziği oluyor. Bu da şu anlama geliyor: 
Hikâye, sanki ben farkına varmadan yazılıyor; hikâyeyi en 
sonunda tekrar okuduğumda, nihayet o zaman “zihnimi” 
görmüş oluyorum ve aslında o noktada yeni bir çalışma 
yapıyorum. Bazen ufak tefek birkaç dalgayla uğraşıyorum 
bazen de hikâyemi yeniden kurguluyorum. Bu aşama 
zorlayıcı olmaktan çok, kelimenin tüm çağrışımlarıyla 
sürprizli sanırım.  

 Hanzade Servi:  İşin ilham kısmı, her kitabımda farklıdır. 
Yola bazen bir giriş cümlesi, bazen bir karakter, bazen bir 
konu ya da sadece finalle çıkarım. Ama genel rutinimin 
başında, defter seçimi gelir. Kitaplarımı doğrudan bilgi-
sayara yazamadığım için önce defter seçmem gerekir. 
Bu aşamaya özel ve keyifli bir zaman ayırırım. Defterlerle 
dolu koca bir dolabım var. Bir nevi defter koleksiyonu da 

Önce yazarlarımıza kulak verelim

Miyase Sertbarut Sema Aslan Hanzade Servi Doğan Gündüz Tülin KozikoğluHafize Çınar Güner
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diyebiliriz. Kışın geçen bir kitap yazacaksam, kapağı kar 
manzaralı bir defter, ilham vericidir. Hüzünlü bir kitap 
yazacaksam, kapağında dans eden tavukların olduğu 
bir defteri asla seçmem. Sonra, karakterlerin isimlerini 
bulmak için isimler sözlüğümü karıştırmaya başlarım. 
İsimler benim için çok önemlidir. Yeni isimlere ihtiyacım 
varsa, İnternete de göz atarım. Ardından, defterin arkası-
na kurguya dair notlarımı alırım. (Not almak, kitap bitene 
kadar devam eder.) Ve yazmaya başlarım. Her gün şu 
kadar saat çalışırım ya da gündüzleri yazarım, geceleri ya-
zarım gibi düzenli bir rutinim yok. Sadece, yalnız olmam 
ve birtakım seslerle dikkatimin dağılmaması çok önemli. 
Bazen çalışırken, kulaklıkla yağmur 
ya da dalga sesleri dinlerim. 

En çok zorlandığım şey, işin içine 
matematik girmesidir. Birkaç farklı 
yılı birbirine bağladığım kitaplarda, 
yaş hesaplamaları yaparken sıklıkla 
kafam karışır. Hesap makinesiyle 
bile hata yaptığım olur. Bilgisayara 
geçirme aşamasında da el yazım 
çok çirkin olduğu için zorlanırım. 
Yazımı okumaya çalışırken epey 
zaman kaybederim. Bazı cümleleri 
hiç okuyamayıp pes ettiğim olur. 
Hayal gücüm çok hızlı çalışırken, 
elim düşüncelerimin hızına yeti-
şemediği için yazım çirkindir. En 
azından öyle olduğunu varsaymak 
hoşuma gidiyor. 

 Doğan Gündüz:  Çalkantılı. Diğer bir deyişle düzensiz bir 
düzenlilik içinde. Günlük yaşamın koşturmaları öylesi-
ne kuşatıyor ki insanı… Bu telaş içinde belli bir rutinde 
çalışmak kolay olmuyor. Yine de neredeyse günün uyanık 
olduğum her saatinde, hemen hemen her yerde, hemen 
her koşulda yazma düşüncesi zihnimi meşgul ediyor. Bu 
anlamda yazmak, zihinsel olarak günlük hayatımın içinde 
hep var ama eylem olarak yazmaktan yani zihnimdekileri 
kâğıt kalemle ya da bilgisayarla yazıya dökmekten söz 
edecek olursak belli bir düzen olmadan, fırsatlar yarata-
rak, hayat gailesinin el koyduğu zamanımdan hırsızlıklar 
yaparak yazdığımı söyleyebilirim. Yazmak için öyle özel 
oda, özel masa gibi beklentilerim de bahanelerim de yok. 
Park, vapur, kahve, çay bahçesi, sokak gibi hemen her yer 
benim odam; defterimi, bilgisayarımı üstüne koyabilece-
ğim her şey masam olabilir.

Yazma sürecinde, buna zorlanma demeyelim de üzerinde 
en çok durduğum, titizlendiğim iki şey var: Kurgu ve 
üslup.  Anlatmak istediğim bir hikâyeyi iyi bir kurguya 
yerleştirememişsem ve buna uygun bir ses, uygun bir 
üslup bulamamışsam yazmaya hiç başlayamıyorum. O 
hikâye kendine ait bir kurgu ve üslup bulunana kadar 
defterlerimden birinin sayfalarına düşülmüş küçük notlar 
olarak usulca bekliyor. Bekliyor ama zihnimde hiç de öyle 
sakin durmuyor, beni yiyip bitiriyor.

 Hafize Çınar Güner:  Yazma rutini olan, günde şu kadar 
kelime, bu kadar sayfa yazacağım diyerek her gün oturup 

çalışan disiplinli yazarlardan deği-
lim. Kimi zaman günlerce yazmaya-
bilirim kimi zaman ise tüm işlerimi 
bir kenara bırakıp her şeyi unutarak 
saatlerimi bilgisayarın başında ge-
çirebilirim. Genellikle önce içimde 
büyütürüm öykülerimi. Kahraman-
larım ete kemiğe bürünüp artık 
kendi ayaklarının üstünde durmaya 
başladıklarında ise bulduğum her 
boşluğu yazmak için değerlendir-
meye çalışırım. Tam zamanlı olarak 
çalıştığım bir işim ve ilkokula 
giden bir oğlum var. İki farklı web 
sitesinde çocuk kitapları hakkında 
yazılar yazıyorum. Mahallemde 
kurduğumuz çocuk kitaplığımızın 
koordinatörlüğünü yürütüyorum. 

Yayımlanmış kitaplarımın etkinlikleri de oluyor. Hâl böy-
le olunca yazma sürecinde beni en zorlayan şey “zaman” 
yani “zamansızlık” oluyor.

Yazarken konu seçimlerinde nasıl bir yol izliyor-
sunuz? Esin perilerinin yanı sıra hedef odaklı 
seçimleriniz oluyor mu?

 Miyase Sertbarut:  Yazarken yeni şeyler öğrenmeyi sevi-
yorum, her kitap benim için de bir kurs, bir atölye olsun 
istiyorum. Bu nedenle daha önce ele almadığım bir konu-
nun üzerine gitmeyi daha kışkırtıcı buluyorum. Örneğin 
birkaç yıldır yapay zekâ ve dijitalliğin gizemli evreninde 
geziniyordum. Şimdi ise beni kışkırtan Timur ve filleri. 
Yani 14. yüzyıla gitmeyi hedefliyorum.

Sema Aslan: Esin, gözümüzün neyi gördüğüyle doğru-
dan ilişkili sanki. Neyi duyduğumuz, neyi düşünmeyi 
seçtiğimiz, nereye bakmaya ihtiyaç duyduğumuz, neyi 

“Yazarken yeni şeyler 
öğrenmeyi seviyorum, 
her kitap benim için de 

bir kurs, bir atölye olsun 
istiyorum. Bu nedenle 

daha önce ele almadığım 
bir konunun üzerine 

gitmeyi daha kışkırtıcı 
buluyorum.”

Miyase Sertbarut
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sorunsallaştırdığımız, neyi hatırladığımız ve neyi reddet-
tiğimiz. Dolayısıyla her durumda, hep odaklı olduğumu 
düşünürüm. Çocuk kitaplarımın her biri, benim için 
bir ana konunun parçaları – her ne kadar bunun böyle 
olduğunu ancak kitaplar yan yana geldiğinde fark ettiy-
sem de. Mekân çalışıyorum ama mekân çalıştığımı yeni 
öğrendim!

 Hanzade Servi:  Konu bulma işi, çoğunlukla esin pe-
rilerinindir. Genellikle, ruh hâlime göre şekillenir. Çok 
farklı yaş gruplarına kitaplar yazdığım için, ilk seçimim 
konudan çok yaş grubu ve duygular üzerinedir. “On 
yaş düzeyinde komik bir kitap ya da hüzünle mizahın 
karıştığı bir kitap yazayım,” diyebilirim. Veya heyecanlı 
bir gençlik kitabına ışınlanmayı dileyebilirim. O aşamada 
aslolan, ne yaşamak istediğimdir. Çünkü yazarken, tüm 
ruhumla yazdığım yere gider, her karaktere dönüşürüm. 
Bu sebeple kendime, şu aralar dünyaya nasıl gözlerle bak-
mak istediğimi, neye ihtiyacım olduğunu sorarım. Özel 
olarak değinmek istediğim konular elbette vardır. Bunları 
not alırım ve nasıl bir kitaba yakışacaklarını düşünürüm. 
Hedef odaklı seçimlerim de olur. Her kitabımda bir sürü 
farklı şeye değindiğim için, hangilerini hangi kitaplarıma 
serpiştireyim diye düşünür, ona göre karar veririm.

 Doğan Gündüz:  Aslında konuları ben seçmiyorum, ço-
ğunlukla konular beni seçiyor. Tıpkı çocuk edebiyatı ala-
nında yazmayı benim seçmemem, yazdığım bir metnin 
beni çocuk edebiyatına götürmesi gibi. 2009 yılında yaz-
dığım bir öykü vardı: Bir baba, iki yaşındaki kızına doğum 
günü hediyesi olarak bir masal yazmaya karar veriyor. 
Yazacağı masalı kaydedip doğum gününde kızına teypten 
dinleterek sürpriz yapacak. İşte o öyküde kısaca değin-
diğim masal, bağımsızlığını ilan edip yazdığım öykünün 
dışına çıktı, bir çocuk romanı oldu ve Kaçan Uykuların 
Peşinden adıyla Can Çocuk Yayınlarından yayımlandı. 
Öykü ise hâlâ bir kenarda yayımlanmadan duruyor. 

Sağımızda solumuzda günlük yaşamın içinde bize göz 
kırpan, “Bak ben buradayım,” diyen o kadar çok konu, o 
kadar çok hikâye var ki. Bunların dışında yazılan ro-
manlar, hikâyeler, şiirler; dünya, doğa, evren hakkındaki 
bilim kitapları; psikoloji, felsefe, sanat, edebiyat kitapları 
hemen hepsi sizi içlerinde barındırdıkları gizli hikâyeleri 
dillendirmeye, yazdırmaya davet ediyor. İşte tüm bunların 
arasından beni heyecanlandıran, yazmayı arzuladığım 
konulara yöneliyorum. 

“Hedef odaklı” deyimini, bana şirketlerin pazarlama ve 
insan kaynakları departmanlarının performans değer-

lendirme kriterlerini çağrıştırdığı için yazma eylemiyle 
bir arada düşünmekte zorlanıyorum. Bu, beraberinde 
yazmanın amacının ticari beklenti, “başarı” olduğunu 
söylüyor ki bu da benim edebiyata bakışım ile çelişiyor.  
Tabii ki üzerine yazmak istediğim belli konular olabiliyor. 
Örneğin hayatın canlılığını içinde barındıran, neredeyse 
evimizin dış uzantısı olan, çok sevdiğim sokaklar için bir 
öykü yazmayı çok istiyordum. Bu öykü “İsminin yankılan-
dığı tüm sokaklara” ithafıyla Unutma Oyunu (YKY) adlı 
kitabımda “Evimizin Yolu” başlığıyla yayımlandı. Benzer 
şekilde tohumlar üzerine bir öykü yazmak hep aklımın 
bir köşesindeydi. Onu da neredeyse polisiye bir bilmece 
örgüsü içinde Doğum Günü Sürprizi (YKY) kitabımda 
yaptım. Bunun dışında önümüzdeki dönemde Can Çocuk 
Yayınlarından çıkacak, Türkçenin olanaklarını olabildi-
ğince kullandığım, sözcüklerle oyun oynadığım, yazma 
amacımın da öncelikle bu olduğu, Oman’ın Güzel Kalemi 
adlı bir öyküm var. 

Sonuç olarak bence yazmak için esin perilerine de “hedef 
odaklı” seçimlere de umut bağlamamak gerekiyor. Eğer 
edebiyatı seviyorsanız ve ona değer veriyorsanız, anadili-
nizi önemseyip yazdığınız her sözcüğün hesabını verme-
ye hazırsanız, anlatmak istediğiniz konular da hemen her 
yerde sizin karşınıza çıkıyor. 

 Hafize Çınar Güner:  “Bitmeyen Mitoloji” serim dışında 
şu ana kadar hiçbir kitabımı konu seçimi yaparak yaz-
madım. Aslında o serim de ilkokul öğrencileriyle yıllarca 
yaptığım çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Kısacası konu 
seçiminde hiçbir yol izlemiyorum, yani hedef odaklı se-
çimlerim olmuyor. Sizin esin perileri diye ifade ettiğiniz, 
benim ise hayatı okumaya çalışarak duyduğum iç sesim 
diyeceğim şey bana yol gösteriyor. Yaşadıklarım, hisset-
tiklerim, tanık olduklarım, özlemlerim, dertlendiklerim 
yazdırıyor bana. 

Çalışmalarınızda özgünlük kaygısı ne derece öne 
çıkıyor? Bu kaygıyla yarıda bıraktığınız ya da 
köklü değişikliklere gittiğiniz dosyalarınız oldu 
mu? 

 Miyase Sertbarut:  Özgünlük her yazar için temel kaygı 
olmalı. Bu, yazarın üslubuyla ortaya çıkardığı bir farklılık. 
Çünkü dünya üzerinde anlatılmadık bir hikâye yok gibi, 
siz bu ortak hikâyelerin hamuruna farklı bir tat katmak 
için kendi baharat rafınızı kullanırsınız. 

Yarıda bıraktığım çok dosya var, kimi beş sayfa, kimi on 
beş sayfa. Bazısı olduğu gibi çöpe gidiyor, bazısı belki bir 



İllüstrasyon: Yusuf Tansu Özel



Temmuz 2022 | 17 

gün başka türlü anlatırım diye bekliyor. Hatta bazen aklı-
ma şu geliyor: Çöpe yolladığım yarım dosyaların içindeki 
karakterler beğenilmemelerinin gerekçelerini sorgulayıp 
kendi aralarında yeni bir kurgu inşa etmeye kalkışırlar, bir-
birlerinin hayatına dâhil olurlar... Bu bana heyecan verici 
görünüyor ama zahmeti beni korkutuyor. 

 Hanzade Servi:  Öyle bir endişem hiç olmadı. Ne istiyor-
sam onu yazarım. Özgünlük, tarzınızla otomatik olarak 
oluşan bir şeydir. Daha önce yüzlerce kez yazılmış bir 
konuyu da hiç kimsenin ele almadığı yönleriyle, özgün 
bir şekilde anlatabilirsiniz. Bazen nasıl anlattığınız, neyi 
anlattığınızdan daha önemli hâle gelebilir. Ama elbette ki 
ilginç konulara dalmak ve sıra dışı karakterlere bürünmek, 
kalemimin en önemli özelliklerinden biri.

 Doğan Gündüz:  Özgünlüğü çok önemsiyorum. İnsanlık 
tarihinde geçmişten bugüne yazılanlara baktığınızda üç 
aşağı beş yukarı benzer konuların işlendiğini görüyor-
sunuz. Sonuçta insana dair ne varsa farklı dönemlerde 
farklı kişiler tarafından dile getirilmiş, getiriliyor. Metinleri 
birbirlerinden ayıran, birini diğerinden öne çıkaran şey 
o konunun nasıl anlatıldığı. Eğer özgün bir anlatımı-
nız yoksa, yazdığınızın bir tekrar hatta bir taklit olarak 
değerlendirilme olasılığı çok yüksek. Yazarın yaratıcılığı 
bence hikâyesine uygun özgün dili oluşturabilmesinde, 
hikâyenin kurgusunu, çatısını kendine özel bir tarzda ya-
pabilmesinde yatıyor. Eğer yazar o özgünlüğü yakalayabil-
mişse metni de kendini var edebiliyor. Öncelikle bir metni 
yazarken başka eserlerin dilinden, kurgusundan, tarzından 
etkilenmemeye elimden geldiğince özen gösteriyorum. 
Sonuçta okur, okuduğu metnin üslubundan yazarının 
kim olduğunu çıkarabilmeli. Çıkaramasa bile metnin 
özgünlüğü okuru cezbedip okumayı hevesle sürdürmesini 
sağlayabilmeli.

Özgünlük kaygısıyla yarıda bıraktığım ya da değişikliğe 
gittiğim pek dosya olmadı. Ama her şeyiyle bitmiş bir 
hikâyemle ilgili bir anım var. Dosyamı tamamlayıp edi-
törüme göndermiştim. Hikâyemin çatısının Italo Calvi-
no’nun henüz okumadığım bir hikâyesini çok andırdığını 
söyledi. Sonra dönüp söz ettiği kitaba baktım. Hem sevin-
dim hem üzüldüm. Sevindim çünkü yıllar sonra kitapla-
rını çok sevdiğim Calvino ile bilmeden pişti olmuştum. 
Üzüldüm çünkü bu dosyayı yayımlamak doğru olmazdı, 
dolayısıyla geri çektim. Zaten bilerek böyle bir şeye 
kalkışmak, taklit olduğunu bile bile yazmakta ısrar etmek, 
eğer bu bir yazma egzersizi değilse, kabul edilebilir bir şey 
değil. Sadece metni değil yazanı, yayımlamaya karar veren 
editörü, yayıncıyı da değersizleştirir bu tür girişimler.

 Hafize Çınar Güner:  Bir kitabı edebiyat yapıtı yapan 
önemli ögelerden biri özgünlük. Sadece konu seçiminde 
değil kurguda, karakterlerin, mekânların ele alınışında 
ve dilin kullanımında da özgünlük gereksinimimiz var. 
Günümüzde aynı konuda yazılmış ve birbirine benze-
yen kurgularla örülmüş pek çok telifli kitaba rastlıyoruz. 
Kimi zaman yayınevlerinin de yazarlardan bu konuda 
taleplerinin olduğunu biliyoruz. Çocuk edebiyatının hâlâ 
eğitimin kıskacında olması özgünlük meselesini olum-
suz etkiliyor. Tabii bir de toplumsal ve siyasi sansürü 
unutmamak gerek. Neredeyse bilinçaltımıza işleyen bu 
sansürü tanımlamamız ve onunla yüzleşmemiz gerekiyor. 
Çünkü özgünlük için özgürlük gerekiyor. Bunun için de 
her şeyden önce bireysel hak ve özgürlüklerimizin olduğu 
tam bir demokrasi toplumunda yaşamaya ihtiyacımız var. 
Özgünlük kaygısıyla yarıda bıraktığım ve tamamlayıp 
hiçbir yayınevi ile paylaşmadığım dosyalarım oldu. Hatta 
bir keresinde editörümün onayından geçmiş, çizeri bile 
belirlenmiş bir öykümü yeniden ele alıp tekrar yazdım.

Yazar olmak isteyen gençlere ilk üç öneriniz 
neler olur?

 Miyase Sertbarut: Yazar olmayı değil de neyi yazacağı-
nızı dert edinin ve onu bir takıntı hâline getirin, o zaman 
sonuç alırsınız. Referansınız gerçek, kurgunuz hayali ol-
sun. Okuru şaşırtmak istiyorsanız önce siz şaşırın, bilgiyi 
ve duyguyu harmanlayın. Mevlana’nın şu sözü her çağ 
ve her sanat için geçerlidir: “Siz yürümeye başlayın, yol 
kendiliğinden görünür.” 

Tülin Kozikoğlu: İlk önerim: Dış gözlem değil, iç gözlem 
yapın… Yani iç dünyanıza dönün. Boğaziçi Psikoloji’de 
okurken Engin Geçtan hocamız “İnsanlar zaaflarında 
buluşur,” demişti. Yazarların da okurlarıyla zaaflarında 
buluştuğuna inanıyorum. İç dünyasında dürüstçe yolcu-
luk etmeye cesareti olmayan bir yazarın samimi ve özgün 
metinler üretebileceğine inanmıyorum. “Mutluluklar hep 
aynı… acılarsa biricik.” Tam böyle değil ama buna benzer 
bir söz okumuştum bir yerlerde. İçimizdeki karanlığa 
bakmaya cesaret ettiğimizde biricik metnimizi buluyoruz.

İkinci önerim: Bir yetişkin olarak iç dünyanızda bulduğu-
nuz bu zaafınızı, çocuğun gündelik hayatına denk gelen 
bir olay zinciriyle okura aktarmayı unutmayın. Kendi 
yetişkin meselenizi çocuğun göz hizasına inerek kurgu-
laştırın.

Üçüncü önerim: Vasatı mihenk edinmeyin. Vasat bir 
kitap gördüğünüzde “Bu yayımlandıysa, benim yazdığım 



18 |

da yayımlanır,” diyerek yayınevlerine vasat dosyalar yol-
lamayın. En beğendiğiniz yazarın en beğendiğiniz eserini 
kendinize hedef alın. Yayınevine yollayacağınız dosyanı-
zın kalitesini o seviyeye ulaştırmaya çalışın. 

 Hanzade Servi:  Yazar olmak istiyorsanız, zaten yazma-
dan duramadığınızı, sizi en çok mutlu eden iki şeyin oku-
mak ve yazmak olduğunu varsayıyorum. Bir keresinde, 
“Yazarken çok sıkılıyorum, canım hiçbir zaman yazmak 
istemiyor, ne yapmalıyım?” diye bir soru almıştım. Bu 
sorunun cevabı sanırım, “O hâlde yazma!”dır. Çünkü yaz-
mayı seven birinin, hiçbir zaman yazmak istememekten 
daha farklı problemleri olur.

Yazmayı çok seviyor ama kendinizi 
nasıl geliştireceğinizi bilmiyorsanız, 
ilk önerim çok fazla okumanızdır. 
Ben karışık kurgular yapmayı kitap 
okuyarak öğrendim. Ne türde 
kitaplar yazmak istiyorsanız, o türde 
yazılmış çok iyi kitapları okuyun. O 
türde yazılmış çok kötü kitapları da 
okuyun. Böylece, nasıl yazmamanız 
gerektiğini de görürsünüz. İyi bir 
yazardan önce iyi bir okur olmak, 
sadece kaleminizi geliştirmek için 
değil, yazdıklarınızı değerlendire-
bilmeniz için de gereklidir. Kendi 
yazdığınız şeyleri iyi bir okur gözüy-
le okuyabilirseniz, nerelerde hata 
yaptığınızı anlarsınız. Yazdığınız 
sayfaları kitapçıdan satın aldığınız, 
hiç tanımadığınız bir yazarın kitabı 
gibi okumalısınız. Bir okur olarak 
memnun kalana kadar kitabınızın üzerinde çalışın.

İkinci önerim, çok derin bir gözlem gücü kazanmak. 
Etrafınıza bakın. Masa, kalemlik, komodin, bulut, sandal-
ye… deyip geçiyorsanız, gördükleriniz kafanızda birtakım 
hikâyeler, merak unsurları oluşturmuyorsa, iyi kitap 
yazamazsınız. Bunu hep söylerim: Elmaya baktığınızda 
“Sıradan bir elma, n’olmuş ki,” demek yerine, elmanın 
içindeki kurdun söylediği şarkıyı duymalısınız. Sonra, 
niye şarkı söylediğini merak etmelisiniz. O kurdun hayatı, 
o an sizin için dünyanın en önemli şeyi olmalı. Baktığınız 
her şeyi büyük bir hayal gücüyle, çok boyutlu görmeyi 
denemelisiniz. Bu, yazmak için sahip olmanız gereken bir 
donanımdır.

Üçüncü önerim, empati yönünüzü geliştirmek. Çünkü ya-

zarken kendinizi her karakterin yerine koymaz, o karakter 
gibi hissetmezseniz, hikâyeniz inandırıcı olmaz. Okudu-
ğunuz kitaplardaki, izlediğiniz filmlerdeki tüm karakter-
lerin yerine kendinizi koyun. Niçin öyle davrandıklarını 
düşünün. Birbiriyle tamamen zıt karakterde kahramanlar 
yaratıp onların hikâyelerini yazmaya, ikisini de anlamaya 
çalışın. Bir hikâyede birini, öbüründe diğerini haklı çıka-
rın. Bu, çok etkili bir yazma alıştırmasıdır. Yazar olmak 
isteyen gençlere, Karamel Kokulu Öykü Okulu kitabımı da 
tavsiye ederim. 

 Doğan Gündüz: Öncelikle “genç” olmak ile deneyimsiz, 
bilgisiz olmayı aynı kefeye koymaya itiraz ediyorum. Yaş 
edebiyatta da sanatta da bilimde de bir değerlendirme, hi-

yerarşik bir sınıflama kriteri olamaz, 
olmamalı. 

Yazmaya yeni başlayacaklar için 
neler önerebilirim? Öncelikle 
kâğıdı kalemi eline alıp yazmaya 
başlamasını. Öyle zihinde dolaşan 
hayallerle, bir gün oturup yazaca-
ğım hülyalarıyla, “Bugün şu iş çıktı 
yazamadım, yarın da şunlar var yine 
yazamayacağım,” bahaneleriyle oya-
lanmanın anlamı yok. Kâğıdı kalemi 
alıp yazmak gerekiyor. Sonra, “Bu 
dünyada benim de basılı bir kitabım 
olsun,” derdiyle değil, edebiyat için, 
metni en güzel nasıl yazabilirim 
kaygısıyla kalem oynatılmalı. Bir 
de okumayı önerebilirim; güncel 
yazarları, geçmişte yazılanları, bu 
konular üzerine yapılmış değerlen-

dirmeleri ve tabii ki hayata dair yazılmış ne varsa onları 
da okumayı... 

 Hafize Çınar Güner:  Kendilerini tanımaya, anlamaya, 
çocukluklarıyla yüzleşmeye çalışsınlar. Hatta becerebi-
liyorlarsa kendilerini bozup yeniden inşa etsinler derim. 
Neden yazmak istediklerinin, niçin yazdıklarının yanıtını 
da kendilerine açıkça vermeliler. Farklı türlerden bolca 
okumak, karşılaştırmalar yaparak okumak da çok önemli. 
Bu ülkede yazarak, çizerek, oynayarak kendini ifade et-
mek ve kendine alan açmak çok zor. Bu yüzden kendileri-
ne inansınlar ve pes etmesinler.

Bitmiş kitap dosyalarınızı aynı anda birkaç yayı-
nevine mi gönderiyorsunuz? Özellikle çalışmak 
istediğiniz yayınevleri var mı? Buradan hareket-

“Vasatı mihenk edinmeyin.  
Vasat bir kitap 
gördüğünüzde  

‘Bu yayımlandıysa, benim 
yazdığım da yayımlanır,’ 
diyerek yayınevlerine 

vasat dosyalar yollamayın. 
En beğendiğiniz yazarın 
en beğendiğiniz eserini 
kendinize hedef alın.”

Tülin Kozikoğlu
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le, kitap yayıncılığında yayınevinin rolü hakkın-
da ne düşünüyorsunuz?

 Miyase Sertbarut:  Birkaç yayınevine aynı anda gön-
dermeyi yolun başındaki yazar adaylarına öneriyorum. 
Çünkü geç yanıt alacakları veya hiç alamayabilecekleri 
için bu onlara zaman kazandırır. Kataloğunda iyi kitap-
ların yer aldığı yayınevleri tercih sebebi olmalı. Yazarın 
dünya görüşüne aykırı kitaplar yayımlayan bir yayınevine 
dosya göndermek de doğru bir yol değil. Çünkü kitabın 
kimliği yalnızca yazarın adıyla oluşmaz. Yayınevi yaptığı 
tanıtımlarda kullandığı dille ve dağıtım gücüyle o kitabın 
kimliğinde ve kabul görmesinde önemli bir role sahiptir.

 Sema Aslan:  Bir dosya için birden fazla yayıneviyle hiç 
görüşmedim. Her kitabın bir evi olsa gerek; dosyamı bir 
yayınevine göndermeden önce, 
onun evi neresidir, bir fikrim 
ve hatta kararım oluyor.  Ancak 
yayınevlerinin yayıncılıktaki rolü, 
geniş bir konuşma başlığı. Kendi 
ihtiyacım en temelde güvende 
hissetmek. Kitabınızın “okun-
muş” olması. Bir kitabın basılmış 
olması, o kitabın sahiden de 
“okunmuş” olduğu anlamına 
gelmiyor. Yayınevi, kitabınızı 
bağlamı içinde okumuş, derdinizi 
görmüş ise, işte o zaman güven 
duygusu da oluşabilir. Bununla 
birlikte galiba çocuk kitapları yayıncılığının dinamikleri 
bambaşka, çocuk okurun kitaba ulaşma yolu da biraz 
dertli. Bir sürü şeyin, başka bir sürü şeyle ilgili olduğu 
bir alan burası. Üstelik son dönemde belirsizliklere yeni 
belirsizlikler eklendi. Mesela sosyal medya yayıncılığı 
okur-yazar ilişkisini etkiliyor, daha da etkileyecek.

Hanzade Servi: Aynı anda birkaç yayınevine dosya 
gönderdiğim hiç olmadı. Özellikle çalışmak istediğim 
yayınevleri tabii ki var. Aralıksız kitap yazan, yazarak var 
olan biriyim. Yıl içinde, birkaç kitap yazdığımı söyleyebi-
lirim. Hislerime ve o an hangi yayınevinde, hangi türde, 
hangi yaş grubu için yayımlanmayı bekleyen bir dosyam 
olduğuna göre tercih yapıyorum. Kitap yayıncılığında ya-
yınevinin rolü çok çok önemli. Kaliteli kitapların yayım-
lanması için emek veren yayınevleri hem çocuk ve genç 
okurların artmasını sağlıyor hem de klasiklerin arasına 
girecek kitapları dünya edebiyatına kazandırıyorlar. 

Doğan Gündüz: Asla böyle bir şey yapmıyorum. Bir dos-
yayı değerlendirilmesi için aynı anda birçok yayınevine 
göndermek, o dosyayı değerlendirecek yayınevi çalışan-
larının emeğine de saygısızlık. Sonuçta yayınevlerinin 
üç aşağı beş yukarı yayın politikaları ve ne tür kitapları 
basmaya ağırlık verdikleri belli. Dolayısıyla dosyayı, önce-
likle yerini en iyi bulacağına inandığınız yayınevine gön-
dermek en doğrusu. Şu ya da bu gerekçelerle olumsuz 
yanıt alabilirsiniz, doğaldır. O zaman bir diğer yayınevine 
göndermek gerekir. Zaten profesyonel yayınevlerinin 
hemen hepsi yaklaşık iki ay içinde dosyanızı olumlu-o-
lumsuz yanıtlarlar. 

 Hafize Çınar Güner:  Hayır, böyle bir şeyi hiç yapmadım. 
Bitirdiğim kitap dosyamı seçtiğim tek bir yayınevine 
gönderiyorum. Özellikle çalışmak istediğim yayınevlerin-

den ziyade, özellikle çalışmak is-
tediğim editörler var elbette. Çok 
şanslıyım ki onların pek çoğuyla 
da çalışıyorum. Siz çok güzel bir 
öykü yazmış olabilirsiniz ama 
öykünün tamamlanması için iyi 
bir editör ve doğru bir çizerle 
buluşması gerekiyor. Kitabın ya-
yımlanma sürecinde iş bununla 
da bitmiyor; sayfa tasarımından 
kâğıt seçimine, baskı kalitesin-
den yayın takvimindeki zaman-
lamaya kadar pek çok önemli 
detay yer alıyor. Kitap basıldıktan 

sonra da basınla, okurla iletişim kurulması gerekiyor. 
Tanıtım ekibi, satış ve pazarlama ekibi bu anlamda çok 
kıymetli. Çocuk kitapları yayımlayan yayıncıların sayısı 
son on yılda çok arttı. Örneğin 2020 yılında çocuk ve 
gençlik edebiyatı türünde yaklaşık on bin kitap basılmış. 
Nüfusumuz düşünüldüğünde bu sayı çok olmasa da yine 
de böylesi bir üretimden sizin kitabınızın okura ulaşma-
sı için bir çaba gerekiyor. Bu çabayı da yayınevlerinin 
vermesi gerekiyor. Yazar, çizer, editör ve yayıncıyı bir 
elmanın dört yarısı gibi düşünebiliriz. 

Bir yayınevi önerdiğiniz dosyayı kabul etmedi-
ğinde neler hissediyorsunuz? Bu sizin çalışma 
azminize etki ediyor mu?

Miyase Sertbarut: Bu, yıllar önce iki kez başıma gelmiş 
durumlardan. Önce üzülmüştüm, sonra hırslandım ve 
daha iyilerini yazdım. Pes etmemek gerekir. Dosyanız 
geri çevrildiğinde Orhan Pamuk’u aklınıza getirin.  

“Yayınevlerinin üç aşağı beş 
yukarı yayın politikaları ve ne 
tür kitapları basmaya ağırlık 
verdikleri belli. Dolayısıyla 

dosyayı, öncelikle yerini en iyi 
bulacağına inandığınız yayınevine 

göndermek en doğrusu.”

Doğan Gündüz
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Adı artık Nobel ödüllü yazar olarak anılan Orhan Pamuk, 
ilk romanı Cevdet Bey ve Oğulları için (ki Orhan Kemal 
ödülü almış bir dosyaydı) yayıncı bulamadı ve kitabı 4 yıl 
sonra yayımlanabildi.

Tülin Kozikoğlu: Güvendiğim bir editör bir dosyayı yayın 
politikası veya yayın yoğunluğu sebebiyle reddettiyse 
başka bir yayınevine götürüyorum. Fakat dosyamı beğen-
mediği için reddettiyse, ya üzerinde tekrar çalışıyorum ya 
da üstüne bir çizgi çekip yeni projelere yelken açıyorum. 

Hanzade Servi: Ben, mantık insanıyım. Bir dosyam red-
dedilecekse, mantıklı bir gerekçe duymak isterim. Kalem 
gücüm konusunda şüphem olmadığı için, reddedilirsem 
“Acaba yazmayı başaramamış mıyım?” gibi bir düşüncem 
olmaz; yani o yönde çalışma azmim asla etkilenmez. Bu 
işin ilk yıllarındayken bile, kendime güvenim tamdı. İyi 
bir yazardan önce iyi bir okur olmak, yazdıklarınızı doğru 
şekilde değerlendirmenizi sağlıyor. Gerekçe mantıklıysa, 
zaten ben de yollamadan önce “şöyle söyleyebilirler” diye 
düşünmüş olurum. Aklın yolu bir. Kitabınızın türünün 
yayınevinin çizgisine oturtulamamasından kaynaklı red-
dedilişler de yaşayabilirsiniz. Bu da kaleminizin gücüyle 
alakalı değildir; anlaşılabilir. Bir yayınevinin onayla-
madığı dosyayı, başka bir yayınevi heyecanla basabilir. 
Yine çalışma azmime etki etmek olarak tanımlamasam 
da sinirimi bozacak tek şey, mantıksız bir gerekçeyle 
reddedilmek olacaktır. Çünkü dediğim gibi, ben mantık 
insanıyım. Beni sadece, mantıkla ikna edebilirsiniz.

Doğan Gündüz: Bu başıma bir kez geldi. Yazdığım ilk 
dosyamı çocuk edebiyatı alanında iyi eserler yayımlayan 
bir yayınevine yollamıştım. Sanırım aradan bir ay filan 
geçti, yayınevinden yayın yönetmeninin benimle görüş-
mek istediğine dair bir telefon aldım. Benim iş seyahat-
lerim, yayın yönetmeninin fuar koşturmaları filan derken 
bizim bir araya gelmemiz epey gecikti. Bu süre zarfında 
da yayınevi sekreteri bu buluşmayı gerçekleştirebilmek 
için beni birçok kez aradı, mutlaka görüşmek istediklerini 
defalarca söyledi. Sonuçta yayın yönetmeniyle buluştuk. 
Toplantının başındaki tanışma faslının hemen ardından 
yayın yönetmeni bana dosyamı basmayacaklarını söyledi. 
Tabii ben çok şaşırdım. Niye basılmayacağına ya da nasıl 
olursa basılacağına dair metnimle ilgili öyle ahım şahım 
şeyler söyleyip öneriler filan da getirmedi. Zaten on 
dakika kadar süren bir toplantı oldu. Onların yayınevin-
den çıkan, çocuk edebiyatı alanında yazılmış bir iki çeviri 
kitabı okumamı önerdiğini anımsıyorum. Ben bugün bile 
o toplantıya niye çağrıldığımı, yayın yönetmeninin niye 

benimle ısrarla yüz yüze görüşmek istediğini anlayabil-
miş değilim. 

Bir dosyanın basılmasının veya reddedilmesinin sayısız 
nedeni olabilir. Eğer metninize güveniyorsanız ısrarcı ol-
makta, o metnin ait olduğu yayınevini bulması için çaba-
lamakta fayda var. Bir de her metin yayımlanacak diye bir 
kural yok. Yayımlansın yayımlanmasın üzerinde çalışılan 
her metni yeni, daha incelikli metinlerin doğumu için bir 
alıştırma olarak görüyorum.

Hafize Çınar Güner: Bunu ben de pek çok yazar gibi 
yaşadım. Bu durum çalışma azmimi tabii ki etkilemedi. 
Çünkü ben bir öyküyü mutlaka yayımlanmalı düşüncesiy-
le yazmıyorum. Kitapları yeni çıkmış bir yazar da değilim. 
Yaklaşık on yıldır çocuk edebiyatı dünyasının içindeyim 
ve yayınevlerinin işleyişini de biliyorum. Öyküme inanı-
yordum, bu yüzden üzerinde yeniden çalışma gereği bile 
duymadan başka bir yayıneviyle paylaştım. Ortaya çıkan 
sonuçtan da çok mutlu oldum. Kitap, hem okur hem de 
çocuk edebiyatı eleştirmenleri nezdinde kabul gördü. 
Sanatçının kendine ve yaptığı işe inanması önemli. Ama 
bununla birlikte gelen geri dönüş ve eleştirileri de doğru 
okuması gerekiyor.

Kitap dosyalarınızı yayıneviyle hangi aşama-
da paylaşıyorsunuz? Fikir aşamasındayken ya 
da bittiğinde, tercihiniz hangisi olur? Nitelikli 
yayıncılık için yazar ve yayınevi arasındaki ilişki 
nasıl kurgulanmalı?

Miyase Sertbarut: Seçtiğim konuda ve işleyiş biçimimde 
risk hissediyorsam yazmayı fazla ilerletmeden yayıne-
vindeki arkadaşlarla konuşur ve onların düşüncelerini 
öğrenirim. Yaptığım şeyden çok eminsem buna gerek 
duymam, bitmiş hâlini yollarım ve yayımlamazlarsa 
başka bir yayınevi ile bağlantı kurarım. Yazar, bir insan 
ve sanatçı olarak daha fazla özgürlük arayışı içindedir. 
Yayınevleri ise yazarlara göre muhafazakârdır; kurumsal 
bir kimliği olan, hesap kitap yapması gereken bir yapı. 
Çoğu yayınevi kurumsal kimliğine sıcaklık katmak için 
“aile” tanımlamasını kullansa da -ki aile de muhafazakâr 
bir oluşum- piyasacı bir tutum izlemesi kendi açısından 
doğaldır. Ticari kaygı zaman zaman niteliğin önüne 
geçebilir. Yazarlar da bazen nitelikten taviz verebilir, 
yayınevi çok satmayı nasıl başarı olarak görüyorsa yazar 
da çok okunmayı başarı olarak görebilir. Farklı kelimeler 
kullanılsa da her iki beklenti de aynı kapıya çıkar. İki 
taraf birbirinin dilinden anlarsa sanırım ortada buluşmak 
mümkündür.
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 Sema Aslan:  Bittikten sonra. Çalışma aşamasında 
kimseyle konuşmam ve paylaşmam. Ama bittikten sonra 
birkaç arkadaşıma gönderirim, sonra da editörüme. Editö-
rümle yaptığım çalışma, bitmiş metin üzerinden ilerleyen, 
son katman üzerinden yol aldığımız çalışmadır. Fakat bu 
benim tercih ettiğim yol. Fikir aşamasında birlikte çalışan 
yazar ve yayınevleri de vardır. Birinin doğru, öbürkünün 
yanlış olduğunu söyleyemem; sadece yöntem olarak 
başka türlüsü benim açımdan mümkün değil. Bildiğim, 
tecrübe ettiğim bir şey de değil bu. Mesela “Şöyle bir şey 
yaz,” deseler yazamam; oysa demeseler, belki de tam öyle 
bir şey yazabilirim. Ya da metne dair öneriler, bitmiş bir 
metinden söz ediyorsak bir iç muhasebeyle işe yarar ola-
bilecekken, bitmemiş bir metin özelinde o metni benden 
koparır galiba.

 Hanzade Servi:  Ben her zaman kitap tamamen bittikten 
sonra gönderirim. Öncesinde kitabın konusunu çıtlat-
tığım bile nadirdir. Yazma aşamasında kimseden fikir 
almadan, tamamen yalnız olmayı tercih ederim. Tabii 
bu da bazen stresli olabiliyor. Yo-Yo 2’yi yazmayı bitirip 
bilgisayara geçirmeye başladığım dönemde, bir ameliyat 
olmam gerekmişti. Normal biri belki “O süreç bitsin, son-
ra bilgisayara geçirmeye devam ederim,” derdi. Ama ben, 
şöyle bir düşünceyle paniklemiştim: “Evet, yayınevim 
Yo-Yo 2’yi yazdığımı biliyor. Fakat hikâye hakkında hiçbir 
fikirleri yok. Kitap, defterlerimde, tamamen bitmiş hâlde. 
Lakin dünyada el yazımı okumayı başaracak kimse olma-
dığı için ameliyata girmeden kitabı bilgisayara geçirip 
göndermezsem, içim asla rahat etmeyecek.”  
Yo-Yo 2, en hızlı bilgisayara geçirdiğim kitaptır. 

Yazarla yayınevi arasındaki ilişkide en önemli şey, yayıne-
vinin yazarı çok iyi tanıması, gerektiğinde profesyonelce 
onu yönlendirmesi ve arkasında durması bence. Evet, iyi 
iş her zaman yerini bulur. Ama yayınevinin kitabı tanıt-
ması ve yazarını desteklemesi çok önemli. Bu sadece ya-
zarın, yayınevinin ve okurun ortak mutluluğu için değil, 
yazarla yayınevi arasındaki ilişki için de değerli. Yazar, 
yayınevinde/yayınevlerinde özel bir yerinin olduğunu 
gördüğünde, elbette ki daha büyük coşkuyla yazacaktır. 

 Doğan Gündüz:  Tamamıyla hazır olduğuna kanaat 
getirmediğim hiçbir dosyamı yayıneviyle paylaşmıyo-
rum. Metnimi bitirdiğimde önce bir süre, bu bazen birkaç 
hafta bazen aylarca olabiliyor, dinlenmeye bırakıyorum. 
Sonra sanki onu ben yazmamışım, ilk defa okuyormuşum 
gibi yeniden okuyorum. Düzeltmelerim, ekleyeceklerim 
varsa onları da yapıyorum. Ardından metnine göre bazen 

edebiyat okurluğuna güvendiğim bir arkadaşımla paylaşı-
yorum. Onun görüşlerini, yorumlarını alıyorum. Bir daha 
metnin üzerinden geçiyorum. En sonunda içime sinip de 
“Şimdi tamamıyla oldu,” dediğimde dosyamı yayınevine 
gönderiyorum.

Yazarın öncelikli amacının iyi bir edebiyat eseri ortaya 
koymak olduğunu düşünüyorum. Yayınevinin de editör-
lük anlamında ince eleyip sık dokuyarak yazarın metnini 
gözden geçirmesi, öneriler sunması olumlu katkı sağlaya-
caktır. Bunun haricinde fikir aşamasından başlayıp yazar 
ve yayınevinin koordineli olarak bir metni ortaya çıkar-
ması pek bana göre değil.

 Hafize Çınar Güner:  Bugüne kadar dosyalarımı bitirdi-
ğimde yayınevlerimle paylaşıyordum ancak şimdilerde 
fikir aşamasındayken de paylaştığım oluyor. Yazar ve ya-
yınevi arasındaki ilişkiyi kuran, dengeleyen editör oluyor 
aslında. Bu ilişki de taraflar birbirinden ne bekledikleri 
konusunda net olmalı. 

Proje kitap çalışmalarına nasıl bakıyorsunuz? 

 Miyase Sertbarut:  İyi bir öneriyse ve yazar bundan 
heyecan duymuşsa neden olmasın.

 Hanzade Servi: Çok sıcak bakıyorum, seviyorum. Bu-
nun sebebi büyük ihtimalle, kitap yazarlığından önceki 
yıllarımın çoğunlukla senaristlikle geçmiş olması. “Şu 
karakterlerle, şu kadar sayfa sürecek bir senaryoyu, 
şu kadar sürede yaz,” tarzı görevlere alışığım. Benden 
istenen şeyleri, istendiği şekilde yazmakta çok başarı-
lıyım. Bu, pek çok kişi için, yazarı kısıtlayacak bir şey 
gibi görülebilir. Eğer kendi içinizden gelenleri zaten 
yazabiliyorsanız, bunun yanı sıra proje kitaplara da 
zaman ayırmak benim için asla kısıtlama olmaz. Kaldı 
ki, size verilen sadece bir konu ya da fikirdir. İçini yine 
kendi yaratıcılığınızla doldurursunuz. Yayınevinin bunu 
sizden istemesinin sebebi, böyle bir projenin tutacağını 
düşünmesi ve onu en iyi sizin yazabileceğinize inanma-
sıdır. Proje kitaplar, kaleminizle ilgili daha önce farkına 
varmadığınız yönleri keşfetmenizi sağlayabilir. “Böyle 
bir proje teklifi gelmeseydi, bu tarz bir kitabı asla yaz-
mazdım ama şimdi, böyle kitapları yazmaktan da keyif 
alacağımı gördüm,” diyebilirsiniz. Proje kitaplar beni 
heyecanlandırır. Hani yayınevinin yazarı gerektiğinde 
profesyonelce yönlendirebileceğinden bahsetmiştim ya? 
İşte bu, tam da o. Yazarı, çok iyi yazabileceği bir kitap 
türü daha olduğuna dair aydınlatmak. Tabii bunun için, 
yayınevinin yazarı çok iyi tanıması şart.
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 Doğan Gündüz:  Proje kitaplarda ve diğer tüm kitaplarda 
bence önemli olan kitabın edebi gücü, ne söylediği ve bu 
kitabın hangi amaçla çıkarıldığı. Siz metninizi sözünüzü 
sakınmadan, eğilip bükülmeden tam da istediğiniz üslup-
la yazıp bunu okurla buluşturabiliyor-
sanız, eseriniz bir proje kitabın içinde 
de yer alsa ya da bir proje kitap da olsa 
değeri azalmıyor. Ama proje sahiple-
rinin beklentileri doğrultusunda söz 
söyleme ustalığınızı bir reklam metni 
yazarı gibi kullanıyorsanız, o zaman 
hem kendinize hem de edebiyata iha-
net etmiş oluyorsunuz. Sizin eserinizi 
özgürce, sansürsüz, proje sahiplerinin 
denetiminden geçirmeden yazma-
nızın yanı sıra proje sahibinin, yani 
sponsorun kim olduğu da önemli. Dü-
şünün, doğayı talan eden bir maden 
şirketi, çocuklar için sizden doğa üze-
rine ya da madenlerin doğaya zarar 
vermediğine dair bir kitap yazmanızı 
istiyor. Ya da ürettiği deterjanlarla doğaya zarar veren 
bir firma bir yandan “kirlenmenin güzelliğine” övgüler 
düzüyor diğer yandan da doğayı koruduğuna dair sosyal 
sorumluluk projeleri yapıyor ve sizi de bu sürece dâhil 
etmek istiyor. Siz ne kadar kendi istediğinizi yapıyor, 
tam da istediğiniz şekilde eserinizi yazıyor olsanız da 
doğaya zarar veren o firmanın projesine katıldığınızda, o 
firmanın reklam aracına, aklama aparatına, suç ortağına 
dönüşürsünüz. Sonuçta ilkeli olmak kaydıyla proje kitap-
lar tabii ki yapılabilir. Hatta bazen proje kitaplar üretimi 
kesintiye uğramış bazı sanatçıların, yazarların harekete 
geçirilmesine, onların yeni eserler vermesine güzel bir 
vesile de olabilir. 

 Hafize Çınar Güner:  Proje kitap çalışması hiç yapma-
dım, yapmayı da düşünmüyorum. Edebiyatla bir ilgisi 
olmadığını düşünüyorum. 

Editörün kitap çalışmasındaki  
rolü ve katkısı nedir?

Miyase Sertbarut: Bizde ne yazık ki batıdaki tarzda bir 
editörlük uygulanmıyor, çoğunlukla redaksiyon düzeyin-
de iş tamamlanıyor. Proje kitapsa evet, editörün müdaha-
lesi yoğundur. Uzun zamandır çalıştığınız bir yayıneviyse 
ve editörle de samimiyetiniz varsa onun yönlendirmeleri 
oldukça yararlı ve teşvik edici. Yani yazarla yayınevi bir-
birlerini iyi tanıyorlarsa süreç sıkıntısız ilerliyor. Editörlük 

Türkiye’de “koçluk” gibi olmaya başladığında daha iyi 
kitaplar çıkacaktır. İyi bir editör metne bakarken yazarın 
kendisinin bile fark etmediği bir ışık görebilir ve başka-
larının da görmesini sağlayabilir. Bizde ise yazarlık şöyle 

biçimleniyor: Hem kendi kendinizin 
koçu, hem PR’cısı hem dramacısı 
olmalısınız! Bu kadar dışa dönüklük, 
yazmanın içe dönük bir eylem olduğu-
nu düşündüğünüzde yazarlıktan taviz 
vermeniz sonucuna götürüyor. Editör 
yazarın dışa dönük yüzü olmalıdır.

Sema Aslan: Sanırım, özellikle soru 
sormasını bekliyorum editörden. 
Hikâyeme sorularla yaklaşması, yapa-
bileceği büyük ve önemli bir katkıdır. 
Bir kez daha, bir kez daha… dönüp 
kendinize ve metninize bakmanızı 
sağlar. Daha önce yazdıklarımı, yazıyla 
ilişkimi biliyor olması da büyük bir 
alan açabilir, açıyor da. Editör “bü-

tün” bir meseleyi görünce, yani bütün bir üretim alanını 
görünce beni o sırada odaklandığım görece “küçük” alan-
dan çekebilme esnekliğine sahip olan kişi, benim için. 
Kitaplar, hikâyeler birbirleriyle konuşuyor çünkü. Ya da 
konuşuyor olmalı; yazarın, sanatçının üretiminin kendine 
has bir grameri vardır diye umuyorum. Takip edebileceği-
miz bir izlek. Bu, okur/izleyici olarak da üreten kişi olarak 
da besleyebileceğim bir umut. 

Tülin Kozikoğlu: Olmazsa olmazı! Editör kitabı rezil 
de eder, vezir de! Her başarılı yazarın arkasında iyi bir 
editör vardır! Bana editörünü söyle, sana nasıl bir yazar 
olduğunu söyleyeyim!... Bu atasözleri uzar gider. Açıkçası 
ben yayınevi değil, editör seçen bir yazarım. Sağlam bir 
editörü olmayan yayınevleriyle asla çalışamam çünkü 
editörsüz yazamam.  

Hanzade Servi: Editör çok çok çok önemli. Edebiyat dün-
yasına uzak kişiler hâlâ editörün görevinin, yazarın imla 
hatalarını düzeltmek olduğunu sanıyor. Bu arada, “ya-
zarım” diyen birinin, kendi anadilinde yazarken hatalar 
yapması, ayrı yazılması gereken -de’leri bilmemesi, bence 
kabul edilemez. Bu, “nasılsa editör düzeltir, işi o” algısının 
arkasına sığınılacak bir şey değil. Elbette editör düzeltir 
ama editörün asıl işi, satır satır -de’leri ayırmak, kurula-
mamış cümleleri baştan yazmak değildir. O, yazarın işidir.

Her dosya, dışarıdan profesyonel bir gözün değerlendir-
mesine ihtiyaç duyar. Muhteşem bir kitap yazmış ola-

“Editör kitabı rezil de 
eder, vezir de! Her 

başarılı yazarın arkasında 
iyi bir editör vardır! 

Bana editörünü söyle, 
sana nasıl bir yazar 

olduğunu söyleyeyim!... 
Bu atasözleri
uzar gider.”

Tülin Kozikoğlu
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bilirsiniz. Ama “Bu çok komik, mutlaka kullanmalıyım,” 
dediğiniz bir esprinin, hikâyenin akışını yavaşlattığının 
farkına varamayabilirsiniz. Bir de kendi gözümüz, yaptı-
ğımız hataları ne ilginçtir ki göremeyebiliyor. Mesela bir 
cümlede aklım karışıp yaz yerine kış yazmışsam, beynim 
kontrol okumalarında, her seferinde onu, olması gerektiği 
gibi tamamlıyor. Bu sebeple, bir editör gözüne kesinlikle 
ihtiyacınız var. Bugün, otuzdan fazla kitabın yazarı olarak, 
iyi bir editörün değerlendirme sürecinden geçmezsem 
kendimi tedirgin hissederim.

Doğan Gündüz: Editör, yazarın hazırladığı dosyaya 
dışarıdan bir göz ile baktığı için, yazım sırasında gözden 
kaçanları, istemeden de olsa yazarın yanlış ifade ettiği ya 
da ifade edemediği noktaları kolaylıkla görebilir. Farklı 
okumalar yaptığı için yazarın dosyasını daha ayrıntılı 
inceleyip onu yayımlanmış kitaplar arasında bir kate-
goriye yerleştirebilir ve yazarı yönlendirebilir. Hiçbir 
öneri sunmasa bile okuduğu metnin olmuşluğuna kanat 
getirip yazarı tebrik edebilir. Bunlar az buz şeyler değil. 
Sonuçta her yazar, sanatçı ürettiği eserin biricik olduğu-
nu düşünür. Öyle olmasa eserini niye ortaya koysun ki? 
İşte editör tam bu noktada eserin biricik olup olmadığını, 
böyle olabilmesi için yapılması gerekenleri açık yürek-
lilikle yazara söyleyecek kişidir. Editörler, okurların iyi 
kitaplar okumasını sağlar. Eğer 
bir kitap editörlük sürecinden geç-
meden yayımlanmışsa o kitaba 
ve o kitabı yayımlayan yayınevi-
ne mesafeli durmakta fayda var. 
Özetle editörün bir dosyanın kitap 
olarak doğmasına vesile olan kişi 
olduğunu söyleyebiliriz.

Hafize Çınar Güner: Editörün ki-
tap çalışmasındaki rolü çok büyük 
ve önemli. Düşünsenize, sadece 
yayımlanmamış değil yayınlan-
mamış yüzlerce dosya okumuş 
biri sizin dosyanızı okuyor. Siz bir 
şey anlatmışsınız ama derdiniz ne 
kadar anlaşılmış acaba, yazdıkları-
nız yeni bir şey söylüyor mu?  İşte 
ilk okurunuz editör aslında. Ya da 
benim açımdan öyle oluyor çünkü 
ben, ilk kitap dosyam hariç dosyalarımı editöre gönder-
meden genelde kimseye okutmam. Tabii eşim ve oğlum 
dışında. Onlar da benim dünyamı çok iyi bildiklerinden 
bir başka gözün okuması hem de işin ehli bir gözün 

okuması beni çok heyecanlandırır. Metnin geliştirilmesi, 
kurgunun çalışılması, öykünün uygun bir çizer bulunarak 
tamamlanması, çizer-yazar dengesinin kurulması ve dos-
yanın yayıma hazırlanmasında editörün katkısı, rehberliği 
çok kıymetli.

Bir editör ile çalışırken zorluklar yaşadığınız 
oldu mu? Sizce editörün metne müdahale sınırla-
rı ne olmalı?

Miyase Sertbarut: İyi bir editör acımasız olmalı. Yazarın 
silmeye kıyamadığı paragrafları, hatta koskoca bir bölü-
mü dosyadan çıkarabilmeli. Kurgudaki, karakterlerdeki 
aksaklığın farkına vardığında bunu gönül kırma pahasına 
yazara söylemeli. Yazar ikna olursa ne âlâ, ikna olmuyorsa 
ve mantıklı bir savunma getiremiyorsa o dosyanın kitap-
laşmasına gerek yok. Çünkü kitabın künyesinde editörün 
de ismi var, sorumluluğu var. Ben editör olsam ismimin 
kötü bir kitapta geçmesinden rahatsızlık duyarım, uta-
nırım. Olaya böyle baktığım için dosyamla ilgili editör 
arkadaşların önerilerini, eleştirilerini kıymetli bulurum, 
çatışma yaşamayız.

Tülin Kozikoğlu: Hiçbir editörümle metinle ilgili sorun 
yaşamadım. Her yorumu ciddiye alır ve önerilen değişik-
liği en etkili şekilde uygulayabilmek için kafa patlatırım. 

Editörün müdahalesinde sınır ta-
nımayan bir yazarım. Çok güven-
diğim editörlere denk geldiğim 
için olabilir bu tutumum. Editörle-
rimle metin değil ama bambaşka 
konularda sorunlar yaşadığım 
oldu. Pazarlama, üretim, promos-
yon gibi… ki bunlara da sorun 
değil de fikir ayrılığı diyelim… ki 
bunlar da çoğu zaman editörün 
değil, yayınevinin duruşundan 
kaynaklı oluyor. Bana aktaran 
editör olduğu için onunla konuşu-
yoruz. Elçiye zeval olmaz! Tek bir 
editörümle eserle ilgili bir sorun 
yaşadık; kitaplarımdan birinin 
çizimleriyle ilgili fikir ayrılığına 
düştük. Orta yolu bulamadık. Do-
layısıyla o kitabın sonraki baskı-

larında yeni bir yayınevi ve yeni bir çizerle yol alacağım. 
Mayıs 2022 itibariyle 32 adet kitabım yayımlandı. 32’de 1… 
önemli bir istatistik değil bence. O kadarcık kusur kadı 
kızında da olur. 

“İyi bir editör acımasız 
olmalı. Yazarın silmeye 
kıyamadığı paragrafları, 

hatta koskoca bir bölümü 
dosyadan çıkarabilmeli. 

Kurgudaki, karakterlerdeki 
aksaklığın farkına vardığında 
bunu gönül kırma pahasına 

yazara söylemeli.”

Miyase Sertbarut
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Hanzade Servi: Burada yine mantık konusuna geliyoruz. 
Ben çok mantıklı biriyim. Karşımda da mantıklı açıklama-
lar yapan bir editör varsa, söyledikleri beni ikna etmişse, 
kurguyu bile hiç üşenmeden değiştiririm. Ben de aşırı ta-
kıntılı, deyim yerindeyse ince eleyip sık dokuyan biriyim. 
Hatta bu hâlimle, editörlere fazla mesai yaptıran bazen 
ben olabiliyorum. Yazarların, kitapları konusunda hassas 
olduğu bir gerçek. Ama ben asla, birlikte çalışması zor bir 
yazar değilim. Tek şart, dediğim gibi, mantık. Bir editörle 
sorun yaşamam için, kitabımda aşırı mantıksız gerekçe-
lerle değişiklikler yapmamı istemesi gerek. Bu yönden, 
editörle yazarın kafa yapısının bir şekilde uyuşması çok 
önemli. 

Editör, metne dair tüm düşüncelerini, endişelerini, iyi, 
kötü, eksik ya da fazla bulduğu yerleri yazarla tek tek pay-
laşmalı. Yazar, bu değerlendirmeye aklı yattıysa ya kitabı 
değiştirip tekrar sunar ya da demlenmeye bırakıp başka 
kitaba başlar. Söylenenleri kabul etmiyorsa ve bu hâliyle 
yayımlanmayacağı kesinse, başka yayınevine sunabilir. 
Oradan da benzer bir değerlendirme alırsa bu, dosya üze-
rinde tekrar düşünmesi gerektiğine dair bir işarettir.

Doğan Gündüz: Hayır, olmadı. Editörlerim ile bugüne 
dek gayet uyumlu çalıştık. 

Editör bence -bir önceki sorunuza verdiğim yanıtta be-
lirttiklerimin yanı sıra- okuduğu metin hakkında değer-
lendirme yapıp, yazara yazmak istediği ile yazdığı metnin 
ifade ettiği arasındaki uyuşma ve uyuşmazlık konusunda 
da dışarıdan bir göz olarak bilgi verebilir. Öneriler su-
nabilir. Ama editör bence metne müdahale etmemelidir. 
Editörün önerileri ve yorumları doğrultusunda metnini 
değiştirip değiştirmemek sadece eser sahibinin tasarru-
fundadır.

Hafize Çınar Güner: Editörler metne müdahale etmiyor, 
aslında metni geliştirmek için önerilerde bulunuyorlar. 
Yazarın gözünden kaçanları tespit edip metnin daha iyi, 
daha edebi bir hâle gelmesi için çalışıyorlar. Kurgudaki 
sapmaları tespit etmek, gereksiz uzatmaları kısaltmak ya 
da önemli olan yerleri daha da açık hâle getirmek için 
yazarlara rehberlik ediyorlar. Editörle çalışma kısmında 
her zaman çok keyif aldım ve o süreçte çok şey öğrendim.  
Hiçbir editörümle de çalışırken zorluk yaşamadım. 

İllüstratörlerle çalışırken zorluklar yaşıyor 
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musunuz? Resimleme sürecinde onların yaratıcı 
süreçleri mi yoksa sizin metni kurgularken ha-
yalinizde canlandırdıklarınız mı öne çıkmalı? Bu 
süreçte sizce verimli çalışma şekli ne olmalı?

Miyase Sertbarut: Yayınevleri çoğunlukla illüstratörün 
kim olacağını kendileri belirliyor. Resimlerin bitmiş hâlini 
size gönderiyorlar, revize konusunda size bir esneklik 
bırakıyorlar ama bazen revize talebiniz durumu kurtarma-
ya yetmiyor. Benim hoşnut olmadığım pek çok kapak ve 
iç resim var. Öte yandan “O böyle hayal etmiş,” diyerek 
kendimi rahatlatmaya çalışsam da özellikle çocuk kitap-
larında daha fazla profesyonellik beklentim var. Çeviri 
kitaplardaki resim estetiğini kendi kitaplarımızda da gör-
mek isterdim. İşin niteliğini illüstratöre verilen ücret de 
belirliyor ve yayınevleri bu alanda keseyi fazla açmamayı 
tercih ediyor. Sonuç: Ucuz etin yahnisi yavan oluyor.

Sema Aslan: Bugüne dek iki illüstratörle çalıştım; 
heyecanımız ortak ve çok oldu. Bu tecrübelerde han-
gi sahneleri nasıl hayal ettiğimi aktardım ya da hangi 
sahnelerin görünür olmasını arzu ettiğimi… İllüstratörler 
de bazen bu hayalleri, hayallerimin bile ötesine taşıdılar! 
Resimler, hikâyenin nasıl okunacağını yönlendirebilecek 
güçte; kimi zaman da kurgunun parçası. Resimli kitaplar 
bambaşka, sahiden de büyülü bir dünya. Kendi çalışma 
alanıma başka bir alandan bakmama imkân tanıyan her 
türlü teması seviyorum. Bir mekân hikâyesini mimar ya 
da şehir plancı arkadaşlarımla konuşmak veya bir mekân 
hikâyesini mimarlık okumuş bir illüstratörle çalışmak 
duyguyu büyütüyor, zihni gevşetiyor, açıyor. 

Tülin Kozikoğlu: Çocuk kitabı illüstrasyonu resim sana-
tının “sipariş iş” olarak nitelediğimiz türü. Yani sanatçı 
bir resim galerisinde sergilenmek üzere resim yapmıyor. 
Dolayısıyla özgür değil. Üretiminde özgür olmak isteyen 
sanatçılar ressam oluyor, çocuk kitabı çizeri değil. Aslına 
bakarsanız bir çocuk kitabı resimlerken çizer, ne kendi 
hayalinde canlandırdıklarını ne de yazarın hayalinde 
canlandırdıklarını çiziyor. Hikâyenin gerektirdiğini çizi-
yor. Resim-metin dengesi dediğimiz şey, resimle metnin 
eşit yer kaplaması değil. Resim-metin dengesi, resimle 
metnin hikâye anlatımında eşit sorumluluk üstlenmesi. 
Dolayısıyla yazar resimli kitapta egosunu bir kenara ko-
yup anlatılacakların bir kısmını çizere bırakmalı. Ve fakat 
çizer de bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeli. Yani 
çizim, metinden kalan boşluğu etkili bir şekilde doldur-
malı. Resimle metin birleştiğinde ortaya sağlam bir öykü 
çıkmalı. Dolayısıyla benim verimli bulduğum çalışma 

şekli yazar-çizer-editörün kesintisiz ilişki içinde olduğu, 
birlikte fikir ürettiği, hem metinde hem de çizimlerde 
hataları/eksikleri birlikte bulup çıkardığı, her iki tarafın 
da revizyonu dert değil, hediye olarak gördüğü, sinerjiyle 
verimi maksimize ettiği bir uygulama. Bu çalışma şeklini 
külfet değil, keyif olarak yaşayan çizerlerle ve editörlerle 
yolum kesiştiği için çok şanslıyım. 

Hanzade Servi: İllüstratörlerle genelde, süreç boyunca 
iletişimim olmuyor. Aradaki iletişimi, gerekli olduğunda 
yayınevleri sağlıyor. Bu süreçte canımı sıkabilecek tek 
şey, işin söz verilen zamanda teslim edilmemesi olur 
sanırım. Çünkü büyük gecikmeler hem o kitabın hem de 
bir kelebek etkisiyle, o yayınevinin yayın programında 
bekleyen diğer kitapların yayın tarihlerinin ertelenmesi-
ne sebep olabilir. Ama şöyle bir baktığımda, illüstratörler 
yönünden çok şanslı bir yazar olduğumu görüyorum.

Resimleme sürecinde kendi hayallerimi, sorulmadığı 
sürece dile getirmiyorum. Zaten çoğunlukla, kafamda bir 
kapak da olmuyor. Bugüne kadar sadece birkaç kitabım 
için kafamda net bir kapak belirmişti. İllüstratör tanıdı-
ğım biriyse, “Benim hayalimde canlanan bu,” diyorum. 
Ama asla “Onu çiz,” demiyorum. Çünkü onun kafasındaki 
sahne, kapakta benim düşündüğümden çok daha müthiş 
görünebilir. Bence doğrusu, illüstratörlerin kitabı oku-
duktan sonra kendi hayal dünyalarında beliren şeyleri 
çizmesi. Böylece kitap gerçek anlamda canlanıyor. Kendi 
fikirlerimi sadece sorarlarsa ya da benim için çok önemli 
bir ayrıntı varsa iletiyorum. 

Doğan Gündüz: Bazı yayınevleri yazar ve illüstratörü 
resimleme sürecinde bir araya getirirken bazıları yayın 
politikaları doğrultusunda temas ettirmiyor. Eğer illüst-
ratörü seçme şansım varsa, yazdığım metnin duygusunu 
aktarabilecek en uygun resimleri kimin yapabileceğine 
dair araştırma yapıyorum. İllüstratörlerin önceki işleri-
ne, portfolyolarına bakıyorum.  Editörüm de önerilerde 
bulunuyor. Edebiyat ve resim iki ayrı sanat dalı. Yazar 
da ressam da çalışırken kendi sanatının en iyisini ortaya 
koyabilmek için özgürce çalışmak ister. Resimkitap veya 
resimli kitapta bu iki sanatçının yaratıcılıklarının ürünleri 
harmanlanıp tek başlarına olduklarından daha güçlü bir 
esere dönüşür, dönüşmelidir. İllüstratörün çıkış noktası 
olan önündeki metin zaten bir ölçüde onun yaratıcılığını 
sınırlandırır. Bunun üzerine bir de yazarın hayalindeki 
resimleri illüstratörden talep etmesinin, dayatmasının 
illüstratörün yaratıcılığını iyice törpüleyeceğini düşünü-
yorum. Bundan sadece yazar değil illüstratör de okur da 
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zararlı çıkar. Yazar ya da editör öne çıkmasını istediği 
bazı sahnelerle ilgili illüstratöre tabii ki öneriler getirebi-
lir. Ya da resimlerde yanlış anlaşılmaya müsait sahneler, 
durumlar varsa bunu illüstratöre söyleyebilir. Ama öne-
rilenleri çizip çizmemek, nasıl çizileceğine karar vermek 
tamamen o resimlerin altına imzasını atan illüstratörün 
inisiyatifindedir. Resimkitap ve 
resimli kitaplarda iki ayrı sanat, 
edebiyat ve resim aynı sayfalarda 
birlikte ve bağımsız olarak kendi 
hikâyelerini anlatabilmelidir.

Hafize Çınar Güner: İllüstratör-
lerle çalışan biz yazarlar değiliz 
aslında. Bu nedenle illüstratör-
lerle çalışırken yaşanan zorluk-
ların neler olabileceği sorusunu 
editörler yanıtlayabilirler. Kitap 
dosyalarım için uygun olabilecek 
çizerleri her zaman editörlerimle 
birlikte karar vererek seçtik. Kimi 
zaman onlar çizerler önerdiler 
bana, kimi zaman ise dosyam için 
ben çizerler önerdim. Bu aşama-
dan sonra çizerle editörüm çalışıyor. Elbette bazen çizer 
de ihtiyaç duyduğunda yazar, çizer ve editör olarak üçlü 
toplantılar yapıyoruz. Taslak çizimleri ben de görüyorum 
ama oradaki/aradaki bu ilişkiyi yöneten ve dengeleyen 
editör oluyor. İki sanatçıyı tek bir yaratımda buluşturmak 
için tecrübe dışında ilişki yönetimi de gerekiyor. Çizim-
lerin, metni destekleyen, tamamlayan ama metni tekrar 
etmeyen çizimler olması gerekiyor. Bu yüzden de yazarın 
metni kurgularken hayalinde canlandırdığı karelerin ya-
zara kalması gerekiyor. Bu süreçte çizerler özgür bırakıl-
malı ki özgün ürünler ortaya koyabilsinler.

Hiç, bir yayınevinden, dosyanıza dair sansür/
otosansür önerisi aldınız mı? (Bu istek olay ör-
güsünde değişiklik de olabilir, argo kelimelerin 
temizlenmesi de...)

Miyase Sertbarut: Bunlar çok yoğun olmuyor, zaten 
yazarken de otosansür uyguluyorum. Bazen benim kul-
landığım sert bir sözcüğün yakın anlamlısı önerilebiliyor. 
Bunu problem etmiyorum. Hatta kitap yayımlandıktan 
sonra bir öğretmenden de sözcük temelinde öneri gele-
biliyor ve kitabın sonraki basımında önerilen o sözcüğü 
kullanıyorum. Dil geniş ve esnek bir atmosfer, bir anlam 
öyle de söylenebilir böyle de diye bakarım ve takıntı 

hâline getirmem. Çünkü bir kitabın anlatmak istediği 
şey, inatla kullanmak isteyeceğim birkaç sözcükten daha 
değerli.

Hanzade Servi: Sansür kelimesiyle ifade edebileceğim bir 
müdahale isteği hiç yaşamadım. Yine aynı şeye geleyim: 
Mantık. Bazı bölümleri çıkarmam ya da değiştirmem 

istendiğinde, benim için önemli 
olan tek şey, sebebidir. “Bu bölüm, 
konuyu çok dağıtıyor. Bu bölümü 
çıkarırsan kitapta ne değişir?” 
Hemen çıkarıp bakarım. Hiçbir 
şey değişmedi mi? Üstelik bir de 
o bölümün akıcılığı mı arttı? O 
bölümün çıkmasının kitabı daha 
iyi hâle getirdiğinin kanıtlanma-
sı, benim için yeterlidir. Hemen 
çıkarırım.

Günümüzde, tüm dünyada, ken-
dini her şeyi eleştirmeye adamış, 
varlığını böyle gösteren insanlar 
var. Ve maalesef, “Şöyle yazarsam 
eleştirilebilir, böyle yazarsam 

şuraya çekebilirler,” gibi bir otosansür, kalemin tepesine 
takılmış devasa bir fil gibi, hep bizimle. Argo kelimeler 
kullanan bir karakter olabilir. Bu sadece, kurguda öyle 
biri olması gerektiği içindir. Yani hikâyeye katkısı vardır. 
Dünyanın sonunu getirecek bir potansiyel barındırmaz; 
ciddiye alınacak bir şey değildir. 

Her satırda eleştirecek bir şey arama hevesiyle dolaşan-
ları, ne yazarsanız yazın memnun edemezsiniz. Kaldı ki 
yazarın, böyle bir görevi yoktur. Yazar, hayal dünyasın-
da oluşturduğu kurgu hikâyeleri kâğıda döken bir düş 
mühendisidir. Bir yazarın hayal dünyasına girip de “Şöyle 
yaz, böyle yazma,” diyemezsiniz. Onun “Şöyle yazmaya-
yım, böyle derler,” diye düşünmesine sebep olan şeyler 
bile aslında görünmez bir sansürdür. Yayınevinin görevi, 
-çocuk edebiyatı için konuşuyorum- çocukların heyecanla 
okuyacağı kitaplar basmaktır. Her şeyi eleştirmeye odaklı 
ve gerçek kitap okuru olmayan kişileri memnun etmeye 
çalışmak, yayınevlerinin varoluş sebebine terstir. Yazar-
dan metnini sırf buna dayanarak değiştirmesini isteye-
mezsiniz. Çünkü bunun sonu yok. Her söylenene ya da 
söylenmesi olası şeye göre metni değiştirmekle uğraşır-
sanız, sonunda elinizde kitap değil, sıkıcı ve anlamsız bir 
kılavuz kalır. “Kitap nasıl yazılmaz” kılavuzu… 

Dosyalarım için mantıksız öneriler hiç almadım. Eğer 

“Her satırda eleştirecek 
bir şey arama hevesiyle 

dolaşanları, ne yazarsanız 
yazın memnun edemezsiniz. 

Kaldı ki yazarın, böyle bir 
görevi yoktur. Yazar, hayal 
dünyasında oluşturduğu 
kurgu hikâyeleri kâğıda 

döken bir düş mühendisidir.”

Hanzade Servi
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alsaydım, bunu kendimden çok, edebiyat dünyasının 
geleceği için üzücü bulurdum. 

Doğan Gündüz: Yoo, almadım. Can Çocuk Yayınların-
dan çıkan Selin, Püsküllü Bela kitabıma ismini veren 
öykü “Püsküllü Bela” tam da kitabın kahramanı Selin’in 
günün birinde nedeni anlaşılmaz biçimde argo sözcükler 
kullanmasına odaklanır. Bazı argo sözcüklerden örnekler 
vermeden bu öyküyü arzuladığım lezzete kavuşturmam 
mümkün değildi. Öykünün içine “kobra, moloz, kaldırım-
cı, tırışka, maval okuma” gibi bazı argo sözcükleri uygun  
şekilde yerleştirdim Üzerine söz söylemeyi gerektirmeye-
cek kadar önemsiz bir detaydı bu. Doğal olarak editörüm 
de dosyamı okuduğunda bu konuya hiç değinmedi. An-
cak bir belediye kütüphanesi bu kitabımla ilgili yapmayı 
düşündükleri bir etkinlik için, “içinde argo sözcükler 
geçtiği” gerekçesiyle yetkili kurumdan izin alamadı; yani 
kitabım, ilgili kurum tarafından sansürlenmiş oldu. Ben 
de böylece yayın dünyasında binbir kılıklı hayalet gibi 
dolaşan sansürün yeni bir çeşidiyle daha tanışmış oldum.

Sanırım bazı yayınevlerinin yazarlarından talep ettik-
leri değişiklikler, küçüğünden büyüğüne sansür olarak 
yorumlanabilecek öneriler kitaplarını okullara satamama 
kaygısından kaynaklanıyor. Maalesef edebiyattan çok 
ticari kaygıların öne çıktığı bir yayın politikasının sonu-
cunda ortaya bu tür müdahaleler çıkıyor diyebiliriz. 

Hafize Çınar Güner: “Bitmeyen Mitoloji” serimin ilk 
kitabı yayıma hazırlanırken bazı ifadelerim için değişik-
lik talebi almıştım. Mitolojik öykülerde elbette şiddet ve 
şehvet öğeleri çok fazla yer alıyor. O yüzden bu talebin 
çocuğa görelik kavramıyla metnin yeniden düzenlenmesi 
şeklinde olduğunu düşünüp ifadelerimi değiştirdim.

Edebiyat yarışmaları ve ödüller hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Yarışmalardaki değerlendir-
me süreçleri sizce adil mi? Bir yazar için ödül 
almak bir motivasyon kaynağı mıdır? 

Miyase Sertbarut: Yarışmalar fırsat eşitliği açısından 
önemli, sesinizin duyulmasını kolaylaştırıyor ve daha ça-
buk sonuç almanızı sağlıyor. Yayınevine yolladığınız bir 
dosya editörün beğenisiyle denk düşmeyebilir ve bu yüz-
den reddedilebilir. Seçici kurul okumalarında ise üyelerin 
daha fazla sorumluluk hissi taşıdıklarını düşünüyorum. 
Ayrıca en az beş kişi okuyacağı için birinin gözünden 
kaçan bir pırıltı diğerinin gözünü kamaştırabilir, yani fark 
edilmeniz için yarışmalar önemlidir. Yarışmaların elbette 
adil olması gerekir, böyle işlemeyen kurullar varsa günahı 

onların boynuna. Aslında her yarışma spekülasyona açık 
ve bu tarz suçlamaları genellikle değerlendirme dışı 
kalan insanların yaptığı da bir gerçek. 

Yazmak için pek çok motivasyon kaynağı var, ödül almak 
bunlardan biri. Dosyanız ya da kitabınız ödül aldığında 
daha fazla okura ulaşacağı hayaliyle tatlı bir heyecan 
yaşarsınız. Ayrıca zihni dağınık bir yazar için yarışmaya 
katılmak kendisi için bir disiplin yaratır, kafasındaki par-
çacıkları sağlam bir anlatıya dönüştürebilir. Ödül almasa 
bile gösterdiği gayretle ortaya çıkardığı metin onun için 
önemli bir basamaktır. 

Hanzade Servi: Pek çok ödülüm var. Edebiyat dünyasına 
da Tudem’in yarışmasıyla adım attım. Yazdıklarımın iyi 
olup olmadığını değerlendirebilen, eleştirel okur gözümle 
de baktığımda, katıldığım yarışmalarda kesinlikle adil bir 
değerlendirme sürecinin yaşandığını söyleyebilirim. 

Ödül almak, elbette ki bir motivasyon kaynağıdır. Ama 
öncelikle, kaleminizin güçlü olup olmadığını bilmeniz 
gerekir. Bunu bilmenin tek yolu, iyi bir okur olmaktır. 
Peki iyi yazıp yazmadığınızı önce kendinizin bilmesi 
niçin önemli? Eğer bunu bilmezseniz, henüz acemilikten 
sıyrılamamış bir öyküyü ya da romanı sürekli yarışmala-
ra göndererek boşa zaman ve para harcarsınız. Yarışma 
sonuçlarının açıklandığı günlerde yaşayacağınız hayal 
kırıklığı da ayrı bir gönül yükü. Öte yandan, iyi yazdığı-
nızı biliyorsanız, bir yarışmada dereceye giremediğinizde 
kendinize güveniniz sarsılmaz. (Özellikle tek kazananın 
olduğu yarışmalarda çok iyi iki dosya çıkarsa, küçücük 
bir ayrıntı sebebiyle kılı kılına ödülü kaçırma ihtimaliniz 
olabilir mesela.) Ama kaleminizin gücünün farkındaysa-
nız, asla vazgeçmemeniz gerektiğini ve bu vazgeçmeyi-
şin, bir gün başarıya ulaşacağını bilirsiniz. 

Doğan Gündüz: Çok da önemi olmadığını düşünüyorum. 
Zaten edebiyat ve yarışma bir araya getiremeyeceğim iki 
sözcük. Sonuçta üç beş kişiden oluşan bir jüri bir araya ge-
lip sadece kendilerine ulaşan dosyalar/kitaplar üzerinden 
kendi beğenilerine göre bir değerlendirme yapıp tercih-
te bulunuyorlar. Bu, seçtikleri kitapların en iyi kitaplar 
olduğundan çok, o jürinin ortak beğenisinin hangi kitaba 
yöneldiğinin göstergesi. Ama yayınevleri bu tür ödülleri, 
bastıkları kitapların satışına olumlu katkı yaptığı için çok 
seviyorlar. 

Adil değerlendirmenin olduğu yarışmalar da vardır, olma-
yanlar da. İyi Kitap dergisinin yazarlarından biri olarak 
2021 yılında Tudem 18. Edebiyat Ödülleri’nin jürisindey-
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dim. Benim gibi diğer jüri üyelerinin hepsi ellerindeki 
metinleri titizlikle, satır satır okumuşlardı. Yarışma kural-
ları gereği okuduğumuz metinlerin yazarlarının kim oldu-
ğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Her bir metnin üzerinden 
tek tek geçip uzun süre tartışarak değerlendirmelerimizi 
yaptık. Elimizdeki kitaplardan üç tanesi topladığı puan-
larla öne çıktı. Sonuçta bize ulaşan on beş kitap içinden 
adil bir değerlendirme yaptığımızı düşünüyorum. 

Ama öyle ödüller var ki bir bakıyorsunuz, adı sanı pek 
duyulmamış veya yeni duyulmaya başlamış ya da iyi bi-
lindiği hâlde daha önce hiç edebiyat alanına girmemiş bir 
kurum edebiyat ödülü veriyor; verdiği ödül de ne tesadüf 
ismi en çok bilinen yazara veya kitaba gidiyor. Böylece 
bu kurumlar o yazarın ismi üzerinden kendi kurumla-
rının reklamını yapıyorlar. Bu tür sonucu önceden belli 
yarışmalarda dışarıdan bakan biri olarak pek de adil bir 
değerlendirme yapıldığına aklım yatmıyor. Kim bilir belki 
de yapılıyordur.  

Özellikle yazmaya yeni başlayan biri için ödül almak 
maddi ve manevi anlamda motive edici olabilir. Ama 
zaten yazan, birçok kitabı olan bir yazarın, eğer maddi 
ihtiyacı yoksa, bir edebiyat yarışmasına niye katıldığını 
anlamakta zorlanıyorum. Çok klişe olacak belki ama dos-
yasının basılması, tek bir kişi bile olsa kitabının okurla 

buluşması zaten yazar için en büyük ödül. 

Hafize Çınar Güner: Yarışmalarda adil bir değerlendirme 
sürecinin yaşanıp yaşanmadığına dair bir bilgim yok. Bu-
güne kadar böylesi yarışmalarla hiç ilgilenmedim. Elbette 
takdir edilmek, görülmek güzel bir duygu ama bir yazar 
için ödül almanın motivasyon kaynağı olup olmayacağı 
da çok kişisel bir soru.

Çocuklara yazmak mı yoksa yetişkinlere yazmak 
mı zor? Çocuklara yazarken dikkat ettiğiniz 
şeyler var mı?

Miyase Sertbarut: İki kulvarın da zor yanları var, ortak 
zorluğu yazma eyleminin çok zaman alması. Çocuklar 
için yazarken aslında sadece çocuklar için yazmıyor gi-
bisiniz. Çünkü çocuğun okuyacağı kitabı seçme kararını 
çoğu zaman yetişkin biri veriyor. Öğretmeni, anne-babası 
devreye giriyor. Kitap listesi oluşturan bu yetişkinler 
çocukla aynı kafada olmadığından hem çocuğa hem ye-
tişkine hitap etmek zorunda kalıyorsunuz. Yetişkin orada 
açık bir mesaj görmek istiyor, öğüt bekliyor; çocuğunsa 
mesaj umurunda değil, heyecan ve aksiyon arıyor. Günü-
müz çocuğunu heyecanlandırmak ise gittikçe zorlaşıyor. 
Çünkü dijital ortamlardaki oyunlarla fazlasıyla tanışmış 
durumdalar. 
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Çocuğun sıkılacağını düşündüğüm atmosferlere girme-
meyi tercih ediyorum, doğal ve anlaşılır bir dil kullanı-
yorum. Çocuklar yetişkinlerin iki yüzlülüğünü kolay fark 
eder, bu yüzden sahte laflar etmiyor ve saçma öğütler 
vermiyorum.

Sema Aslan: Yazarken kime, hangi yaş grubuna yaz-
dığımı düşünmeden yazıyorum. Hangi sesi duymak 
istediğim, hangi meselenin peşinden gittiğimle ilgili ne 
yazdığım. Öte yandan, çocuklara yazıyor olmanın belli 
kuralları olduğu yanılsaması da zorlayıcı. Ben, çocuk-
lara değil de kendi çocukluğuma yazıyorum. Aradaki 
mesafeye bakıyorum; çocuk benle şimdiki ben arasında-
ki mesafeye. Olayları, durumları, 
kavramları bu mesafe üzerinden 
düşünüyorum. Başka bir anlam 
kazanıyor sanki o anlarda olaylar 
da kavramlar da. Bir de “ço-
cuksuluk”, “çocukluk”, “çocuğa 
uygunluk” yetişkinlerin kavram 
dünyasına ve bakışına ait. Ama 
çocuklar vardır ve türlü türlüdür. 
Bir cümleye nasıl ve nereden baş-
lamak gerektiği, imla ve sözcük 
seçimi (evet, imlayı seçebiliriz 
çünkü sesimizi seçebiliriz) soyut bir anlatıyı nasıl kur-
mak gerektiği üzerine kimi kurallar yerleşmiş olabilir; 
fakat bu kuralları hiç bilmiyor olmak, onları duymamak 
yazar için de okur için başka bir deneyim alanı açabilir. 
Bazı roman sahneleri geliyor aklıma; coşkuya kapıldı-
ğım. Bir tür sadelik var o sahnelerde. Kurması kolay ol-
mayan bir sadelik. Sahiciliğe ulaşan bir sadelik. İnsanın 
içiyle konuşan bir sadelik. Bilen, gösteren, öğreten yazar 
sesi değil de bakan, anlamaya çalışan, katman katman 
dalan, deneyen, bir an’a/söze/nidaya dikkat kesilen ve o 
an’ı/sözü/nidayı evirip çeviren, bu esnada keşfeden ya 
da zınk diye duran yazar sesinin sadeliği. Bu sadelikteki 
kitaplara da “Bunlar çocuk kitabı (gibi) değil,” diyo-
ruz. Neden? Yazar, sade bir dünya kurmuş; çocuk okur 
başka, yetişkin okur başka bir şey okuyacak aynı metni 
okuduğu hâlde ve ikisi de tat alacak. Üstelik her oku-
mada başka bir yerinden yakalayacaklar hikâyeyi, başka 
bir ayrıntıya dikkat kesilecekler. Kendimi kaybedecek 
gibi olduğumda yaptığım ilk şey, çocuk kitabı okumak. 
Bazen de hatırlamak için okuyorum çocuk kitapları-
nı. Ama çocukluğa dair bir şeyi hatırlamak için değil, 
yetişkinliğe dair bir bilgiyi başkalarıyla da paylaştığımı 
hatırlamak için. Bu, sakinleştiriyor. 

Hanzade Servi: Çocuklara yazmak daha zor. En başta, 
çocukluğunuz biteli yıllar olmuş. Bir çocuk kitabını 
yetişkin kafasıyla yazarsanız, olmaz. Evet, yol göstermek, 
öğüt vermek isteyeceksiniz mutlaka. Ama bunu da bilge 
bir çocuğun ruhuyla yapmalısınız. Ben o yönden çok 
şanslıyım. Çünkü kendimi hâlâ bir yetişkin kalıbına soka-
mıyorum. Peter Pan’in deyişiyle, kanatlarım kaybolmadığı 
için, çocukların heyecanla okuyabileceği kitaplar yazabi-
liyorum. Gençler de “Bizi nasıl bu kadar iyi tanıyorsunuz; 
ne hissettiğimizi nasıl bilebiliyorsunuz,” diyor. Biliyorum, 
çünkü unutmadım. 

Kendimi her karakterin yerine koyabilme becerim var. 
Ben bir yazar olarak, hikâyeye 
dışarıdan bakıp yazmıyorum. 
Yaşayarak yazıyorum. Doksan 
yaşında birine de, on yaşında bir 
çocuğa da uzaylı bir brokoliye de 
dönüşebiliyorum. En çok dikkat 
ettiğim şey bu. Her karakterin 
hissettiklerini anladığımda, ortaya 
canlı bir kitap çıkıyor.  

Çocuklara yazmanın zorluğu ise 
şu (Benim için zorluk değil bu 
arada. Keyif alıyorum.): Dünya 

değiştikçe, çocukların hayatı da değişiyor. Mesela yazarlı-
ğımın ilk yıllarında yazdığım kitaplarda -kurgusu geçmiş 
yıllarda geçenlerden bahsetmiyorum- Youtube yoktu. 
Şimdi neredeyse, hayatın merkezinde.

Yo-Yo’yu yazarken, çocukların çok sevdiği bir şarkıcı ismi-
ne ihtiyacım vardı. Justin Bieber’ı kullanmıştım. Sonraki 
yıllarda One Direction geldi. Bugün ise K-Pop’u ya da 
Taylor Swift’i kullanıyorum. Birkaç sene sonra onların ye-
rini de başkaları alacak. Bu çok önemli bir örnek. Çocuk-
larla gençlerin değişen zevklerine hâkim olmak zorun-
dasınız. Onların dünyasından uzak kalırsanız, heyecanla 
okuyacakları bir kitap asla yazamazsınız. Kullandıkları 
jargonu bilmelisiniz. Ki bu da her sene değişecek. Çocuk-
larla gençlerin neleri sevdiğini, neleri sıkıcı bulduğunu 
hiç kaçırmadan takip etmelisiniz. Çünkü bir karakter 
onların sevdiği şarkıcıyı dinliyor, onların okuduğu kitaba 
gönderme yapıyorsa, heyecanlanırlar. Bu ayrıca, ruhunu-
zu genç tutacak bir şeydir.

Doğan Gündüz: İkisi de kolay değil. Ancak ilginç bir 
şekilde genel kanı sanki çocuklar için yazmanın daha ko-
lay olduğu yönünde. Bu biraz da çocuklara veril(mey)en 
değerle de ilintili. Ursula K. Le Guin’in Kadınlar, Rüyalar, 

“Yazarken kime, hangi 
yaş grubuna yazdığımı 

düşünmeden yazıyorum. Hangi 
sesi duymak istediğim, hangi 

meselenin peşinden gittiğimle 
ilgili ne yazdığım.”

Sema Aslan



30 |

Ejderhalar kitabının 21. sayfasında bu konuyla ilgili bir 
anekdota rastlarız. Biri Le Guin’e çocuk kitabı yazmakla 
ilgili “Arada bir de basit şeyler yazmak rahatlatıcı olmalı,” 
der. Le Guin de “Tabii basittir çocuklar için yazmak. Onla-
rı yetiştirmek kadar basit,” karşılığını verir. Eğer edebi bir 
metin yazmaktan söz ediyorsak çocuklar için de yetişkin-
ler için de aynı duyarlılığı, özeni, kaygıyı taşımanız, iyi bir 
metin ortaya koyabilmenin azabını çekmeniz gerekiyor. 
Çocuklar için yazılan metinler, o çocuk büyüdüğünde de 
okuyabileceği metinler olabilmeli. Tabii ki çocuklar için 
yazılan metinlerde çocuğa görelik bir kenara bırakılma-
malı. Ama çocuğa göreliğin edebiyattan taviz vermek 
olmadığı da hiç unutulmamalı.

Hafize Çınar Güner: Yetişkinler için yazdıklarım, ede-
biyat kategorisinde yer almadığı için bu sorunun ilk 
kısmına yanıt veremeyeceğim. Çocuklar için yazma 
kısmına gelirsem dikkat ettiğim ilk şey benim meselemin 
ne kadar çocuğun meselesi olduğu hususu. Konuyu ele 
alışta ve kullandığım dilde ne kadar çocuğun dünyasına 
girebiliyorum diye soruyorum kendime. Yazdıkları-
mın eğlenceli olması da önemli. Çünkü biz yetişkinler 
herhangi bir sebeple bir kitabı okusak da çocuklar keyif 
almadıkları hiçbir kitabı okumuyorlar ya da kendilerine 
okunmasını istemiyorlar. Yıllarca okullarda çalışan biri 
olarak yazarken öğretmen yanımı bir kenara bırakmaya 
çalışıyorum. İlk kitabımdan sonra da bunu başardığımı 
görüyorum. Yazıp bitirdikten sonra metinle arama zaman 
ve mesafe koyuyorum ve yeniden okuduğumda ne hisset-
tiğimi çok önemsiyorum.

Türkiye’de yayıncılığın geleceğine dair olmasını 
istediğiniz, hayal ettiğiniz değişimler neler?

Miyase Sertbarut: Bir dosyanın kitaplaşmasını, tanıtımını, 
dağıtımını yapan yayıncı, bunca zahmete girdiği kitabın 
gerçekten iyi bir kitap olup olmadığından emin olmalıdır. 
Seçimini titizlikle yapmalıdır. Çünkü o kitap siz tekrar 
baskısını yapmasanız bile kaybolmuyor. Kütüphanelerde, 
okul sıralarında, evlerde kötü bir örnek olarak var olmaya 
devam ediyor. Belki de bir çocuğun okuma hevesini 
yok ediyor.  “Yazsam hayatım roman olur,” diyenler gibi 
“Bassam bu dosya kitap olur,” diye bakılmamalı. Nitelikli 
çeviri kitaplar nasıl ki amatör ya da profesyonel yazarlara 
yol gösterici oluyorsa yayıncılara da yol göstermeli. Hem 
içerik açısından hem kapak estetiği açısından. 

Özellikle çocuk edebiyatı yayıncıları, okullarda kitap 
tanıtımı yaparken edebiyatın eğitimin bir parçası ol-

duğunun altını çizerler. O hâlde yayıncılar Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının kapılarını neden daha 
fazla zorlamazlar? Bunun ülkemizde zor olduğunu kabul 
ediyorum, her zaman da zor olacak ama Yayıncılar Birliği 
kabul görecek, heyecan uyandıracak projelerle bakanlık-
ları daha fazla zorlamalı diye düşünüyorum. Örneğin bir 
yayıncı Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okumayı ne 
kadar özendirdiği veya özendirmediği hakkında bir araş-
tırma yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığına sunabilmeli. Bu 
araştırmayı yapmaya gönüllü pek çok akademisyen var, 
hatta benzer çalışmaları tez hâline getirmiş olanlar var. 
Yani elde veri çok ama bu verileri gerekli yerlere baskı 
unsuru olarak ulaştıran yok. Bu gerçekten önemli, çünkü 
Türkçe ders kitaplarındaki çalışma metinleri genel olarak 
çocukların ilk kez tanıştığı edebiyat ürünleri. Okuma 
heyecanı uyandırmayan bu örnekler, yayıncı olarak siz 
dünyanın en nitelikli kitabını yayımlasanız bile o eğitim 
aşamalarından geçmiş bir okur dönüp sizin kitabınıza 
bakmayacaktır. Baksa da anlamayacaktır. Yani “Ben nite-
likli kitap basıyorum ötesine karışmıyorum,” yaklaşımı, 
gümbür gümbür gelen bir okuma kültürü erozyonuyla 
hepimizi çoraklaştıracaktır. 

Tülin Kozikoğlu: Tek fiyat yasasının çıkmasını ümit edi-
yorum. Bunu sadece kitabevlerinin yaşaması için değil, 
aynı zamanda okulların okuma listelerinin daha sağlıklı 
oluşturulabilmesi için de arzu ediyorum. Böylece okulla-
rın yıllık okuma listeleri oluşturulurken okulların dağıtım 
firmalarından ve/veya yayınevlerinden aldıkları indirim 
oranları bir kriter olmaktan çıkar ve öğretmenler kitapları 
sadece edebi niteliklerine bakarak seçebilirler. 

Hanzade Servi: Sadece çocuk edebiyatı açısından cevap 
vereceğim. Şunun anlaşılmasını isterim: Bir çocuk ya 
da gençlik kitabı, eğitici yönler taşıması gereken, kişisel 
gelişim rehberi değildir. Yazarın hayal gücüyle kâğıda 
aktardığı bir kurgudur. Amacı, hikâyenin konusuna göre 
güldürmek, hüzünlendirmek, ürpertmek, empati yönünü-
zü geliştirmek, heyecanlandırmak ve belki hayata bakış 
açınıza yeni pencereler açmak; özetle, gerçek dünyadan 
bir süreliğine soyutlanarak keyifli zaman geçirmenizi 
sağlamaktır. 

Çocukların bir kitapta “kaka” kelimesini görmesinin 
dünyanın sonunu getireceğini sanan ya da bir karakterin 
ölümünün asla kabul edilemez olduğunu düşünen insan-
lar var. Bu, biraz da çocukların anlama gücünün farkında 
olmamak belki. Peter Pan’de, çocuklar yetişkin olana kadar 
uçar. Ve uçarken tüm dünyayı, gökyüzünden kuş bakışı 
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“Öncelikli isteğimin acil 
demokrasi olduğunu 

söylemeliyim. Devletimizin bir 
kültür ve sanat politikasının 

olması ve çocuğa dair 
bakış açısının da değişmesi 

gerekiyor.”

Hafize Çınar Güner

olarak, yetişkinlerin gözlerinin asla sahip olmadığı bir 
açıyla izlerler. Onların sadece şöyle kitaplar okumasını is-
temek hem zekâlarını görmezden gelmektir hem de kitap 
okumaktan sıkılmalarına sebep olur:
“Günaydın anneciğim. Yumurta ne güzel olmuş. Eline 
sağlık.”
“Afiyet olsun benim canım yavrum. Yumurtanı ye ki iyi 
beslenmiş ol. Böylece okulda derslerini daha iyi dinlersin.”
“Ah, ne kadar haklısın anneciğim. Hemen yumurtamı 
afiyetle yiyeyim.”

Çocukları korumak istemek çok doğal. Ama bir çocu-
ğu, kitaplardan korumanıza gerek yoktur. Çocuk kitap 
okuyarak, hikâyedeki karakterlerle empati kurarak, sadece 
heyecanlı bir macera yaşadığını sanırken, hiç farkına 
varmadan, aslında gerçek hayata hazırlanır. Kitapta ölüm 
olmasın, boşanma olmasın, kötü 
karakter olmasın, sadece cici bici 
şeyler olsun takıntısıyla kitap seç-
mek, çok büyük hatadır. Şöyle bir 
şey duymuştum: Çocuğun bir yakı-
nı hayatını kaybediyor. Ve çocuk, 
okuduğu kitaptaki bir karakterin 
ölüme dair söylediklerini hatırlı-
yor. Sonra o da aynı şekilde, kendi 
acısının üstesinden geliyor. Bu 
çok önemli bir şey. Olaya bir de bu 
açıdan bakmak gerek. Kitaplardaki 
karakterler, sayfaların arasındaki 
dostlardır; bize destek olurlar. Hep 
mutluluk şarkıları söylüyorlarsa, acılı zamanlarımızda ne 
işimize yarayacaklar ki? 

Çok güzel bir gençlik kitabının, “içinde boşanma varmış” 
diye, konusuna bile bakılmadan kenara atıldığını duy-
muştum. Bunu mantıkla açıklamak mümkün değil. “Ailesi 
boşanmamış çocuklar, boşanmaya dair hiçbir şey duyma-
sın,” derseniz -ki bu zaten mümkün değil- ailesi boşanmış 
arkadaşlarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini belki bileme-
yecekler? Ya da ailesi boşanmış bir çocuk, kendisiyle aynı 
şeyleri yaşayan bir kitap karakterinin yardımıyla belki 
hayata bambaşka gözlerle bakmaya başlayacak? 

Çocuk kitaplarının, sadece yapay bir mutluluk etrafında 
dönmesi gerektiğine inananların, kitapların ruhumuz üze-
rindeki iyileştirici gücünün farkına varmasını diliyorum. 
Çünkü bu düşünce yapısı hem yazarların kalemi üzerin-
de baskı oluşturabiliyor hem de çok değerli kitapların 
görmezden gelinmesine sebep olabiliyor. Daha korkuncu, 

yayınevlerinin de dosyaları buna göre seçmeye başlaması 
olur ki, bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Bence 
günümüzde, gerçekten bir şey anlatmak isteyen, kalemi 
güçlü çocuk edebiyatı yazarlarının karşısındaki en büyük 
problem bu.  

Doğan Gündüz: Hemen her alanda dijitalleşmeye doğru 
gidiyoruz. Dijital çağın sunduğu olanaklar ve konfor gele-
neksel yaşam biçimlerini derinden sarsıyor, değiştiriyor. 
Yayın dünyası da bundan azade değil. Yazarın, çizerin, 
editörün, matbaacının ve bir kitabın ortaya çıkmasında 
çalışan kim varsa hepsinin emeği, alın teri, çabası, kitap 
ortaya çıkar çıkmaz birileri tarafından pdf hâline getiri-
lip İnternette paylaşılarak gasp ediliyor. Zaten basılan 
kitaplarından harcadığı çabaya ve zamana göre oldukça 

düşük gelir elde eden yazar, çizer 
ve yayın emekçileri, bu tür emek 
hırsızlıklarına da maruz kalınca 
bu alanda çalışmayı sürdürme 
konusunda tereddüt yaşıyor. Kitap 
yayıncılığının, telif haklarının bu 
dijital yaşama uygun yeni düzen-
lemelerle korunmasının, telif ihlal-
lerinin acilen önüne geçilmesinin 
yayıncılığın sürdürülebilmesi 
için kaçınılmaz olduğunu düşü-
nüyorum.  Eğer yazarın, çizerin, 
yayınevinin hakları korunabilirse 
nitelikli eserlerle buluşabiliriz. 
Aksi takdirde iyi editörlere sahip, 

özenle, oldukça iyi eserler çıkaran küçük yayınevleri 
yayın hayatını sonlandırmak zorunda kalacaktır. Bu da 
okurun ulaşabileceği kitapların tek tipleşmesini getirir ki 
bunun diğer adı da kültürel çölleşmedir. 

Hafize Çınar Güner: Elbette hayal ettiğim pek çok deği-
şim var ama Türkiye’de yayıncılığın geleceğine dair hayal 
kurarken her alanda olduğu gibi yayıncılığın da içinde 
yaşadığımız ülkenin ekonomik, siyasi ve toplumsal ko-
şullarına bağlı olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. 
O yüzden öncelikli isteğimin acil demokrasi olduğunu 
söylemeliyim. Devletimizin bir kültür ve sanat politika-
sının olması ve çocuğa dair bakış açısının da değişmesi 
gerekiyor. Adil bir şekilde yayıncıların desteklenmesi, ba-
sılan her kitaptan devletin satın alması ve her mahalleye 
bir çocuk kitaplığı kurularak bu kitapların okura ulaştı-
rılmasını, okuma kültürünü geliştirmek adına gerçekçi 
projelerin hayata geçirilmesini diliyorum. 



İllüstrasyon: Emre Karacan
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İllüstratör kimdir? Kitap yayımlama sürecinde 
nasıl yer alır, neler yapar?

Burcu Yılmaz: En basit tabiriyle metni görselleştiren 
kişiye illüstratör denir. Metin hazır olduktan sonra illüst-
ratöre gelir, illüstratör resimlemek istediği/resimlenmesi 
gerektiğini düşündüğü sahnelere karar verir önce. Ka-
rakter tasarımı, taslak çizme, farklı tekniklerle çalışıyorsa 
kitaba uygun tekniğe karar verme aşamaları gelir sonra. 
Yayınevinin ve tabii kendisinin çalışma biçimine bağlı 
olarak gerekirse taslaklarını paylaşır editörle ve çizimlere 
nihai hâlini verir. İllüstratör kitaba destek olan kişi değil-
dir, o kitabın yaratıcılarından biridir.

Zeynep Özatalay: Çok kısaca açıklamaya çalışırsak, illüst-
ratör metne veya bir konuya bağlı kalarak çalışan çizerdir. 

Kitapların görsellerini yaratır; bu görseller kimi kitap 
için sadece kapak ya da vinyetlerdir, bazen de bütünüyle 
renkli resimli sayfalar olabilir. 

Yusuf Tansu Özel: İllüstratör bir hikâyeyi görsel hâle 
dönüştüren, görselleştirirken özgünlüğü ve birikimleri 
ile karakteri, metni, mekânı yorumlayan sanatçıdır. Siyah 
beyaz eskiz yaratma sürecinden kitap basımı öncesi mi-
zanpaj düzenindeki resimleme kullanımı gibi kararlarda 
aktif rol alır. Hatta yorumladığı metni, yarattığı görsellik 
ile farklılaştırma etkisi bile görülür. Mesela önerilen 
karakterin fiziksel özellikleri illüstratörün yorumu ile 
değişebilmektedir.

Mavisu Demirağ: İllüstratör renkler ve çizgilerle yeni 
anlatılar yaratan, hayali ve düşünceyi kendi üslubunda 
betimleyendir. Öykünün ortak anlatıcısıdır.

Sansür sadece metinlere uygulanmıyor ne yazık ki. İllüstrasyonlar da bu çağ dışı uygulamadan nasibini alıyor. Mavi-
su Demirağ iki sansür deneyimini paylaştı bizimle: “Bir süreli yayında çizdiğim kız çocuğunun etek boyu uzatılarak 
basıldı. Diğerinde ise resimlediğim, birden çok dile çevrilmiş bir kitap, Türkiye baskısında ‘domuz’ sansürüne uğradı. Bu 
iki müdahale de benim haberim ve onayım olmadan yapıldı.” Bir diğer deneyim de Gökçe Yavaş Önal’dan: “Bir çizimim 
anneanne memesi var diye sansür yedi. Anneannelerin memesi olmazmış.”

Sansür, illüstratörlerimizin tek sorunu değil elbette. Yayınevleri ile yaptıkları (ya da yapamadıkları) sözleşmeler, telifsiz 
çalışma, düşük ücretler, güvencesiz çalışma öne çıkan sorunlardan birkaçı.

Mesleğin tüm zorluklarına rağmen yaratıcı yanına vurgu yapan illüstratörler, nitelikli kitap yayıncılığı için başta editör-
ler olmak üzere tüm alan çalışanlarının uyumunun gerekliliğine dikkat çekiyorlar. 

Renklerin ve çizgilerin 
dünyasına merhaba...

Burcu Yılmaz Zeynep Özatalay Yusuf Tansu Özel Mavisu Demirağ Oğuz DemirGökçe Yavaş Önal
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Yılda ortalama kaç kitap/kitap kapağı resimli-
yorsunuz? Kitap resimlemek, geçiminizi sağlaya-
bilen bir iş mi?

Burcu Yılmaz: 2 veya 3 kitap resimliyorum. Editörlük ve 
çevirmenlik de yapıyorum.

Zeynep Özatalay: Yılda ortalama 4 kitap resimliyorum 
sanırım, kapakların sayısı daha değişken olabiliyor. Geçi-
mimi çok büyük ölçüde kitaplarla sağlıyorum.

Yusuf Tansu Özel: Resimlediğim kitap/kitap kapakları 
ülkemizdeki ekonomik belirsizlikten dolayı düşen bir 
ivme ile azaldı. Bundan 5 yıl öncesinde ortalama yıllık 6 
kitap/kapaktan oluşan sayı, 2022 yılı itibariyle 1-2 adete 
kadar düştü. Kitap adeti kadar, bir kitap için talep edilen 
resimleme sayısı da 
azaldı. Örneğin 8-10 
yaş aralığındaki bir  
kitapta ortalama 20 
resim + kapak istenir-
ken, son senelerde 
resimleme adedi aynı 
yaş aralığındaki bir 
kitapta 4 vinyet + 
kapak resimlemesine 
kadar geriledi. Bu durumda kitap başına belirlediğimiz 
bütçelerde de bir azalma söz konusu. Dolayısıyla çocuk 
kitapları resimlemeye başladığım yıldan itibaren, bu alan 
tek başına geçimimi sağlayabildiğim bir sektör olmadı.

Mavisu Demirağ: Ortalama 4 resimli kitap ve 5 kitap 
kapağı resimliyorum. Sadece kitap resimleyerek bir hayat 
sürdürmek pek kolay değil. İçinde bulunduğumuz eko-
nomik kriz, uzun zamandır iyileştirilemeyen telif hakları 
ve resimleme ücretleri de bu durumu kolaylaştırmıyor 
ne yazık ki. O yüzden bunlara ek olarak çeşitli vakıf ve 
ajanslarla yürüttüğümüz projeler de var.

Gökçe Yavaş Önal: Yılda ortalama 6-7 kitap resimliyorum. 
Daha az veya daha çok olduğu zamanlar da oluyor tabii, 
projelerin detayına göre değişiyor. Geçimimi yalnızca bu 
işten sağlıyorum ama açıkçası yalnız yaşayan biri olsam 
yıllık kazancımla hem kira ödeyip hem hayatımı idame 
ettiremeyebilirdim. İstikrarlı bir şekilde her aya eşit ücret 
düşmüyor maalesef.

Oğuz Demir: Yılda 10-15 civarında kitap resimliyorum. Ki-
tap resimleme dışında reklam ajansları, dergiler ve farklı 
kurumlar için de çiziyorum. 30 yıldır sadece çizerek para 
kazanıyorum. 

Yayınevleriyle çalışırken sizi zorlayan hususlar-
dan en önemlisini sorsak?

Burcu Yılmaz: Ben bu anlamda şanslıyım. Mesleğe ilk 
başladığım yıllardan itibaren hem sınırlarımı net biçimde 
çizdiğim hem de illüstratörün yaratıcılığına saygı duyan 
editörlerle, yayıncılarla çalıştığım ve iş kaybetmekten 
korkmadığım için, çok fazla beni zorlayan şeylerle karşı-
laşmadım. (Bir defasında büyük bir yayınevinin benden 
onay almadan çizimlerimi değiştirmesinin yarattığı 
büyük hayal kırıklığını ve sonrasındaki rahatsız edici 
üslubu ayrı tutuyorum.) Tabii bunu işin yaratıcı kısmını 
düşünerek söylüyorum. Bir de maddi boyutu var. Tek se-
ferlik ödemelerin, süresiz sözleşmelerin hakkaniyetsizli-
ğini, illüstratörün de telif alması gerektiğini anlatmaktan 

dilimde tüy bittiği zamanlar oldu. İyi de oldu 
sanırım zira kabul etmeyeceğim, telifsiz veya 
süresiz sözleşmeli işler gelmiyor artık.

Zeynep Özatalay: Ben genellikle eskiz süre-
cinde çok titizlenirim ve önerilere, paylaşıma 
çok açık olmaya çalışırım; orijinal sayfalara 
geçildikten sonra yapılmak istenen ya da akla 
gelen değişiklikler beni en çok zorlayan şey 
oluyor. 

Yusuf Tansu Özel: Beni en fazla zorlayan konulardan 
biri sözleşmeler, telif oranları ve telif süreleri. Kitabın 
baskısının az olması, teliften aldığımız ücreti yetersiz 
kılmakta. Bu yüzden okul öncesi kitaplar dışında tek sefer 
ödemeli telif ile çalışıyoruz. İşte burada telif süresinin 
önemi ortaya çıkıyor. 10 yıldan fazla süreli sözleşmelerde, 
kitabın bu süre içerisindeki tekrar basımlarından çizer 
yararlanamıyor. Oysaki telif süresi bitiminden sonra yeni 
bir sözleşme ile haklar yeniden paylaşılmalı. 

Ayrıca çok az başıma gelse de revizyon talepleri çizer için 
zorlayıcı durumlar arasında. Yarattığınız görsel ne kadar 
çok değişim talebi ile karşınıza gelirse, yarattığınız dünya 
bir o kadar büyüsünü ve heyecanını kaybediyor.

Mavisu Demirağ: İllüstratöre karşı yeterince özenli 
davranılmadığını düşünüyorum. Resimlenecek kitapların 
illüstratör seçimleri nicel kriterlere göre belirlenmekte. 
Ne demek istiyorum; süre, bütçe vb. gibi kriterler. Her 
yayınevi için söyleyemesek de illüstratörün tarzı, üslu-
buna göre seçim genelde ikinci planda kalıyor. Fakat bu 
niteliksel kriterler illüstratör seçiminde öncelikli olmalı.

Bir de hiçbir zaman aciliyeti bitmeyen işler konusu var...

“Her ay çizim yaptığım 
bir süreli yayında çizdiğim 
kız çocuğunun etek boyu 

uzatılarak basıldı.”

Mavisu Demirağ
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Gökçe Yavaş Önal: Ben sözleşme sürecinde zorlanıyo-
rum, sürekli avukatlara danışmam gerekiyor. Yaklaşık 10 
yıldır bu işi yapıyorum ve hâlâ birçok sözleşmede iş işten 
geçtikten sonra atladığım bir madde yakalıyorum. Bazı 
maddeler sonrasında üzüyor. Genelde çizerler bireysel 
çalıştığı için de haklarını koruma noktasında zorlanıyor, 
bunu bilen yayınevleri de ilk olarak çizeri gözden çıka-
rıyor. Ücret konusu da var tabii. Bu işin bir rayici olma-
dığından herkes kendi fiyatını belirliyor. Hiçbir konuda 
belli bir standart yok. Bu sözleşme ve ücret kısmı zihnen 
beni çok yoruyor.

Oğuz Demir: Çizerlik yaratıcı bir iştir. Çizer –metne sadık 
kalmak koşuluyla– hikâyeyi kendi hayal ettiği şekliyle 
çizer. Bazen yazarın hayal ettiği dünya, çizerin resmettiği 
dünyayla örtüşmeyebilir. Beni en çok zorlayan şey, metni 
kendi hayal ettiğim biçimde değil, yazarın/editörün kafa-
sındaki şekliyle çizmemin istenmesi. 

Kitap resimlerken, yazar ya da editör ile anlaş-
mazlık yaşadığınız durumlar oluyor mu? Çalış-
malarınızda yaratıcı süreçlerde özgür davranabi-
liyor musunuz?

Burcu Yılmaz: Dediğim gibi, pek yaşamıyorum. Zaman 
zaman derdimi anlatmak, bence, gereksiz zaman ala-
biliyor ama anlaşabiliyoruz hep. Yazarın ve editörün 
gözden kaçırabildiği şey şu: İllüstratör hem metin hem 
de çizimler üzerinde çalışarak o karakterleri, üslubu vs. 
oluşturuyor. Hâliyle o kuşun mavi olması editör veya 
yazar için anlamlı olmayabiliyor. Hâlbuki çok daha 
bütüncül bir bakış açısı söz konusu burada. Ben bir kitabı 
resimlemek için en az iki veya üç aya ihtiyaç duyuyorum 
ve bu sürenin en az bir ayı metni tahlil etmekle, uygun 
karakterleri, göndermeleri yaratmaya çalışmakla geçiyor. 
Tüm bunların karşılıklarını yazara ve editöre anlatmak, 
nadiren de olsa, zor olabiliyor. Sorunuzun ikinci kısmına 
gelirsek; neredeyse özgür davranabiliyorum. Editörden 
veya yazardan gelen bir talep olmasa da zaman zaman, 
maalesef, otosansür uyguladığımı fark ediyorum. Ben 
boşlukları seven bir çizerim ve sırf “sayfa biraz boş görü-
nüyor” cümlesini duymamak için bazen kıyıya köşeye bir 
şeyler iliştirdiğim oluyor. Tekrarlıyorum ama; beklentilere 
göre değil de kendi çizgime göre ilerlemeyi seçen ve bu 
konuda ısrar eden bir çizer olduğum için kendimi özgür 
sayıyorum.

Zeynep Özatalay: Çok nadiren sorunlar oluyor elbette, 
sonuçta aylar süren bir yapım aşaması var kitapların. 
Ama yaratıcı anlamda karışılmadığımı söyleyebilirim, bu 

süreçte öneriler geldiği zaman bunları ortaklaşa değer-
lendiriyor ve uygun olanları kitaba dâhil ediyoruz. Ama 
herhangi bir kısıtlama yaşamıyorum.

Yusuf Tansu Özel: Resimlemeye başladığım yıllarda 
anlaşmazlıklar ile daha çok karşılaşıyordum. Bir çizerin 
üslubu, çizgileri yıllar içerisinde oturuyor ve kabul görü-
yor. Şimdilerde sadece kendi üslubuma uygun projeleri 
kabul ediyorum. Zaten yayınevleri de size uygun projeler 
ile kapınızı çalıyor.

Mavisu Demirağ: Üretim süreçlerinde herkesin yaşadığı 
kadar benim de yaşadığım anlaşmazlıklar olmuştur el-
bette ama burada anlatabileceğim kadar spesifik bir olay 
yaşamadım. Aslında bu süreçte oldukça özgür davranabi-
liyorum. Zaten yaratıcı ifademi sınırlandıracak durumlar-
dan (işlerden) uzak durmaya çalışıyorum.

Gökçe Yavaş Önal: Açıkçası bugüne kadar çok ciddi 
sorun yaşadığım bir ekip olmadı. Ama fazla müdahale 
edilen durumlarda ortaya çıkan işten memnun olmadı-
ğım oldu. Ne kadar çok kişi işe müdahil olursa çizerin işi 
o kadar zorlaşıyor. Özgürlük de oraya kadar işte.

Oğuz Demir: Uzun zamandır bu işi yapıyorum. Çoğu 
yazarla, editörle daha önce birlikte çalıştık ve ortak bir dil 
oluşturduk. Ciddi anlamda bir anlaşmazlık yaşamadım. 

Bir editörün resimleme sürecinde rolü ve illüst-
ratöre katkısı ne olmalı?

Burcu Yılmaz: Nasıl bir illüstratörle çalıştığını, o illüstra-
törün çizgisini, dünyasını bilmeli en başta. Yazarla çizer 
arasındaki köprüyü iyi kurmalı sonra. İki tarafın beklenti-
lerini bilerek yapmalı bunu da ve illüstratöre gerekli alanı 
açmalı. Editörün iki alana da hâkim olması gerekiyor 
aslında; illüstrasyona ve metne. Bu doğrultuda yaratıcı 
önerilerde bulunursa illüstratöre, harika şeyler çıkıyor 
ortaya.

Zeynep Özatalay: Editör kitabın aşama aşama ortaya 
çıkış sürecini baştan sona denetler. Aslında burada bir pa-
rantez açıp Türkiye’de editörlerin çok fazla iş yüklenmek 
durumunda kaldıklarını belirtmek isterim. Editörün re-
simleme sürecine önemli katkılarından biri yazarla çizer 
arasındaki iletişimi de üstleniyor olması. Böylece arada 
bir filtre oluyor ve çıkabilecek pürüzler editör tarafından 
gideriliyor. Bunun dışında editörler tecrübelerine daya-
narak art direktörlük de yapıyor, çeşitli fikir önerilerinde 
bulunuyor, kitabın okur kitlesine göre çizere doğru brief’i 
ulaştırıyor. Bunların tümü kitabın yapımını illüstratör için 
kolaylaştıran katkılar.
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 Yusuf Tansu Özel:  Editör, yazar ile çizer arasındaki köp-
rüdür. Dolayısıyla her iki taraf için de tarzı ve yaklaşımı 
çok önemli. Resimleme sürecinde metnin ne dediğinden 
çok duygusunu çizer ile paylaşabilmeli… Kelimelerin sesi-
ni duyabilmeli ve duyduklarını çizere aktarabilmeli.

 Mavisu Demirağ:  Editör, kitabın üretim sürecinde metin 
ile görseli birleştirerek bütünü hayal eden ilk kişi aslın-
da. Bu sebeple üretim sürecinde yazar ile illüstratör için 
açtığı yaratıcılık alanını çok önemli buluyorum. Yazar ile 
çizer arasında oluşturduğu köprü kitabın da omurgasını 
oluşturuyor bence. 

 Gökçe Yavaş Önal:  Aslında gönül ister ki editör yerine 
sanat eğitimi almış bir sanat direktörü ile çizim işini 
götürelim. Hem bize katkısı olsun hem de editörlerin 
omzundaki yük bir nebze azalsın. Çünkü bazen teknik 
olarak destek almak istediğimiz de oluyor. Bir türlü içi-
me sinmeyen sahnelerde o konuda teknik yorum yapan 
biriyle çalışmayı isterdim. Editörün resimle ilgili teknik 
bilgisinin olmasını beklemek, bir çizerden editörlük 
beklemek gibi bence. Tamamen kişiye göre değişen bir 
beceri. Editörün bu süreçte rolü ilk olarak çizerle iyi bir 
iletişim kurmak olmalı bana kalırsa. Benim yaptığım 
işlerde en dikkat ettiğim konu iletişim. Birbirinizi ne 
kadar iyi anlarsanız işler herkes için o kadar kolaylaşı-
yor. 

 Oğuz Demir : Editörün yazar için önemi neyse çizer için 
de o. Hatasız, eksiksiz iş çıkarmak için editöre ihtiyacımız 
var. 

Kitap resimlerken, sansür amaçlı ya da uyarlama 
adı altında kaynak metinden uzaklaşan taleplerle 
karşılaştığınız oldu mu?

 Burcu Yılmaz:  Hayır.

 Zeynep Özatalay:  Ben yıllardır üzerinde çalışacağım 
metinleri dikkatle seçmeye çalışıyorum, bu anlamda bir 
rahatsızlığım olursa da çalışmayacağımı baştan belirtiyo-
rum. İllüstratörün yaptığı iş üzerinde inisiyatif kullanabi-
leceğine inanıyorum, bu işi sadece önümüze gelen metni 
çizmek olarak özetlersek sanatımızdan çok ödün vermiş 
oluruz. 

 Yusuf Tansu Özel:  Bu konu en çok çekindiğim süreç-
lerden biri. Daha önce birkaç kez başıma geldi. Özellikle 
bir kitaba başlamadan önce önlemini aldığım konular 
arasında. İşte bu noktada detaylı bir sözleşmenin gerekli-
liği ortaya çıkıyor.

 Mavisu Demirağ:  Evet ne yazık ki oldu, örnek verebile-
ceğim iki durum var; her ay çizim yaptığım bir süreli ya-
yında çizdiğim kız çocuğunun etek boyu uzatılarak basıl-
dı. Diğerinde ise resimlediğim, birden çok dile çevrilmiş 
bir kitap, Türkiye baskısında “domuz” sansürüne uğradı. 
Bu iki müdahale de benim haberim ve onayım olmadan 
yapıldı. Gerçekten hem zihniyet hem de iş olarak hiç etik 
olmayan bir durumdu.

 Gökçe Yavaş Önal:  Olmaz mı, çok komik şeylerle 
karşılaştım hem de. Sindirim sistemi çizmem gereken 
bir görsel için “Çirkin şeyleri göstermeyelim,” dedikten 
sonraki adımda “ Bağırsakları kaldırsak mı?” dendi ciddi 
olarak. En son küçültmeye karar verildi. Çünkü estetik 
değilmiş. Ya da mesela bir çizimim anneanne memesi var 
diye sansür yedi. Anneannelerin memesi olmazmış.

 Oğuz Demir:  Olmadı. Olmaması için çalışacağım yayı-
nevlerini seçerken dikkatli davranmaya çalışıyorum. 

Yurt dışına iş yaptınız mı ya da resimlediğiniz bir 
kitap yurt dışına da satıldı mı?

 Burcu Yılmaz : Evet. 

 Zeynep Özatalay:  Yurt dışına doğrudan yaptığım kitap-
lar da var, çeviriler de. Bugüne kadar Avrupa’dan Penguin 
Random House, Bonnier Books gibi yayıncılarla, Kore 
ve Çin’den de çeşitli yayınevleriyle çalıştım. Türkiye’de 
çizdiğim Sıfır Atık, Önce Hayal, Taş Çorbası gibi kitaplar 
çeşitli dillere çevrilerek basıldı.

 Yusuf Tansu Özel:  Yurt dışı için sipariş bir kitap yapma-
dım fakat resimlediğim kitaplardan bazıları yurt dışı için 
basıldı ve yayımlandı.

 Mavisu Demirağ:  Evet, yurt dışına birçok kitap yaptım 
ve şu anda da aktif olarak yurt dışı ile çalışıyorum. 
Bununla beraber Türkiye’de yaptığım kitaplar başka 
dillerde de basıldı. 

 Gökçe Yavaş Önal:  Evet, ikisi de oldu. 

 Oğuz Demir:  Yurt dışı bağlantılı yayınevleriyle çalı-
şıyorum. Resimlediğim bazı kitaplar farklı ülkelerde 
çevrilip satıldı. En son birkaç gün önce Aytül Akal’ın 
yazıp benim resimlediğim “Tittirikler serisi” Sırpçaya 
çevrilmişti.

Kendinizi tanımladığınız, takip ettiğiniz bir ekol 
var mı? Hangi çalışma tekniklerini kullanıyorsu-
nuz?
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 Burcu Yılmaz:  Sadelikten, boşluktan hoşlandığım için 
bu çizgideki işlere ayrıca ilgi duyuyorum. Neredeyse 
bütün çalışma tekniklerini kullanmışımdır ve kullanıyo-
rum da. Malzemenin sınırlarını 
keşfetmeyi, farklı teknikleri 
birbirine karıştırmayı ama en 
önemlisi de kendimi tekrar 
etmemek için daima yeni, beni 
zorlayacak şeyler denemeyi 
seviyorum ve bunu istiyorum 
da. Geleneksel yöntemlerle 
çalışmayı seven bir çizerim ve 
linolyum baskıya, kolaja ken-
dimi daha yakın duyduğumu 
söyleyebilirim. Son zamanlarda 
kurşun kaleme de yöneldim. 
Olabildiğince sadeleştirmeye 
çalışıyorum çizgimi.

 Zeynep Özatalay:  Yeni çizer-
leri keşfetmeyi seviyorum, bir taraftan 1900’lerin başla-
rındaki illüstrasyon tarzına çok hayranım, sonra çeşitli 
ülkelerin geleneksel sanatlarını incelemeyi severim. 
Karışık yani... Kitaplar için genellikle dijital çalışıyorum, 
kişisel çalışmalarımda geleneksel çizim tekniklerini 
kullanıyorum.

 Yusuf Tansu Özel:  Sanırım her çizerin içinde çocuklu-
ğundan etkilendiği, özendiği bir tarz, bir duayen var.

Çocukluğumda etkilendiğim Quentin Blake ve birçok 
sanatçı gibi çizmeye çalışır, onların çizimlerini kopyalar-
dım. Yıllar geçtikçe bu birikim ile kendi özgün tarzınızı 
buluyorsunuz.

Çalışırken eskizlemeye çok önem veriyorum. Özellikle 
malzeme kullanımında basit kalem-kâğıt sürecinden vaz-
geçmiyorum. Hatta kurşun kalem ve mürekkep etkisini 
çok sevdiğimden, çizimlerimi tarayıp sonrasında dijital 
olarak düzenlemeyi tercih ediyorum.

Özellikle Sempé ve Quentin Blake, çizimlerinde hayallere 
daldığım beni en çok etkileyen çizerler.

 Mavisu Demirağ:  Takip ettiğim belli başlı bir ekol var 
diyemem ama beslendiğim farklı disiplinler ve sanat 
tarihinde çok sevdiğim dönemler var. Çağın gerekliliği 
olan dijital yöntemleri kullanıyorum ama hâlâ favorim 
geleneksel yöntemler ve onun getirdiği rastlantısallık. Bu 
yüzden son dönem işlerimde kolajı da kitaplarıma dâhil 
ettim. Bu iki yöntemi harmanlayarak kullanmayı çok 
seviyorum.

 Gökçe Yavaş Önal:  Frankofon çizgi roman ekolünü 
takip ediyorum. Bu ara hem okuduğum şeyler hem de 
çizimlerim çizgi roman formuna daha yakın. İnanılmaz 

teknikler kullanılmış, mükem-
mel çizimlere değil de basit 
çizgilerle anlatılmış şeylere 
daha yakınım. Benim ulaşmaya 
çalıştığım nokta da orası. Az 
çizgiyle çok anlatım. Teknik 
olarak dijital çalışıyorum. Bir iki 
fırçam var, onlar dışında ekstra 
bir şeye ihtiyaç duymuyorum. 
Minimum performansla, maksi-
mum anlatım seviyorum.

 Oğuz Demir:  Kendimi 
tanımladığım bir ekol yok, 
çizimle ilgili birçok ekolü takip 
ediyorum. Çizerken anlatmak 

istediğim şeyi en iyi nasıl ifade edebileceksem o tarza ve 
o tekniğe yöneliyorum. Çoğunlukla bilgisayarda çalış-
sam da bazı metinlerin ruhuna daha uygun olduğunu 
düşünürsem tarama ucu, çini mürekkebi, sulu boya gibi 
malzemeler de kullanıyorum.

Dönem dönem, özellikle resimli çocuk kitapla-
rında bir tarzın öne çıktığı, deyim yerindeyse 
farklı illüstratörlerin birbirini tekrar ettiği 
durumlarla karşılaşıyoruz. Okurun ya da yayıncı-
ların bu yönde istekleri mi bu durumu yaratıyor? 
Başka bir ifadeyle, çoksatar bir tarz mı söz konu-
su yoksa sadece bir sanatsal etkileşim mi?

 Burcu Yılmaz:  Bu yönde açıkça bir istek var mı bilmi-
yorum. Benzer kitapların daha çok basılması dolaylı bir 
istek yaratıyordur belki de. Bana, popüler olan çizerlerin 
öteki çizerler üzerindeki etkisiymiş gibi geliyor bazen. Bir 
de tekniğin ön plana çıktığı, benim tabirimle göz boya-
yan işler biraz daha alıcı buluyor sanki. Çizimin duygusuz 
karakterler ve hatta nesnelerle dolu olması, yani ruhsuz-
luğu,  pek de önemsenmiyor. Öte yandan, her anlamda, 
kalabalık çizimler hâlâ pek çok yayıncının ve yazarın 
tercihiymiş gibime de geliyor. 

 Zeynep Özatalay:  Sanırım taleplerin de etkisi var, 
sanatta çok sık rastlanan bir durum, ne yazık ki önüne 
geçebilmek çok zor. Bir tarz beğenilince hemen benzer-
leri çıkıyor. Dünya üzerindeki farklı trendlerin yarattığı 

“Frankofon çizgi roman ekolünü 
takip ediyorum. Bu ara hem 
okuduğum şeyler hem de 

çizimlerim çizgi roman formuna 
daha yakın. İnanılmaz teknikler 

kullanılmış, mükemmel çizimlere 
değil de basit çizgilerle 

anlatılmış şeylere daha yakınım.”

Gökçe Yavaş Önal
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dalgalar da var elbette, sanat hiç bu kadar geniş ve hızlı 
bir etkileşim alanına sahip olmamıştı. Ama yine de bazen 
çok bire bir benzerlikler ortaya çıkıyor, keşke o derece 
olmasa diyoruz.

 Yusuf Tansu Özel:  Bence resimleme tarzından önce, 
hikâyeyi yaratan yazarın, metni nasıl gözünde canlan-
dırdığı etken bir durum. Sonrasında yayınevinin görevi, 
yazarın hissettiğine görsel olarak yardım edecek tarzı ve 
çizeri bulmak. Aynı durum çizer için de geçerli. Okudu-
ğunuz metinden sonra heyecanlanabilmelisiniz. Resimli 
kitaplar ilişkiler gibidir, yazar ve çizer arasındaki uyum ve 
ortaklık başarıyı getirir.

Tabii sektöre yeni adım atmış çizerlerin önceki başarı-
lı duayenlerden etkilenmeleri doğal bir süreç. Burada 
önemli olan nokta, özgünlüğü ve kendi üslubunu yakala-
maktaki istek ve çalışma.

 Mavisu Demirağ:  Her ikisi de buna büyük bir etken, 
İnternet ortamının yarattığı imkânlarla dünyanın her 
yerinden sanatçıların yaratımları erişilebilir oldu ve 
bu sebeple bir sanatsal etkileşim olduğu gerçek. Diğer 
yönden bakarsak hem yayıncılar, hem yazarlar ve hatta 
okuyucular bu durumu kolaylaştırmıyor ne yazık ki. Belli, 
sevilen ve bilinir olanın bir güvenliği var, ticari kaygılar 
da söz konusu elbette. Sanırım o yüzden de belli başlı 
tarzlar ön plana çıkıyor. Yeniye açık olup fırsat tanıyarak 
bence daha özgün işler çıkarabiliriz.

 Gökçe Yavaş Önal:  Yukarıdakilerin hepsi demek 
istiyorum. Güzel sanatlar okullarında çok rastlanan bir 
durumdur bu aslında. Hocasının aynısı resimler üreten 
ressam çoktur. Kimisi bütün sanatsal sürecini öyle kurar, 
kimisi oradan başlar sonra yön değiştirir. Sonuçta yoktan 
var edilen bir şey yok ortada. Hepimiz bir şeylere bakarak 
kendi tarzımızı oluşturuyoruz. O yüzden çok garipsemi-
yorum bu durumu.

 Oğuz Demir:  Sanatın tüm alanları için geçerli bu. Her 
dönem herhangi bir tarz öne çıkar, okur tarafından beğe-
nilirse yayınevleri de benzer çizen çizerleri tercih eder, 
sıradanlaşmaya başlayınca da farklı bir tarza evrilir.

Türkiye’de yayıncılığın geleceğine dair olmasını 
istediğiniz, hayal ettiğiniz değişimler neler?

Burcu Yılmaz: Öncelikle sözleşmelerin değişmesi gereki-
yor. Kitap yayımlamanın zorluklarını yakinen biliyorum 
ama bunun ceremesi tek tarafın üzerine yığılmamalı. 
Bütün yayıncıların, anlamlı teliflerin yer aldığı sözleş-
meler yapması gerekiyor. Sonra süresiz veya uzun süreli 

sözleşmelerden vazgeçilmeli. Kitapların üretim sürecinde 
yer alan herkese eşit değer verilmeli. Her şeyden önce 
yazarların, çizerlerin, çevirmenlerin bu konularda ısrarcı 
olması gerekiyor. Kimse kimseye bir şey lütfetmiyor 
sonuç olarak. Tüm bunlar bir yana, bu işe emek veren 
herkesin geçimini rahatça sağlayabilmesini, emeklerinin 
karşılığını, her anlamda, alabilmesini isterdim elbette. 

 Zeynep Özatalay:  Daha niş kitaplar basan küçük ve 
bağımsız yayıncıların da ayakta kalabileceği, öykü ve 
çizgi çeşitliliğinin arttığı, sansürün hiç olmadığı bir yayın 
dünyası hayal ediyorum. Yazar ve çizerler hâlâ bazı temel 
haklara sahip olabilmek için uğraşmak zorunda kalıyor-
lar; her yayınevi çizerlere aynı hakları sunmuyor. Piyasaya 
yeni giren her çizer hemen hemen aynı sorunlarla sil 
baştan karşılaşıyor. Çeşitli platformlarla birbirimize elden 
geldiğince fikri destek vermeye çalışıyoruz. Çizerler 
adına bu zorlukların üstesinden gelindiği, yaratıcıların 
haklarını gözeterek standartlarını koruyan bir yayıncılık 
anlayışının hâkim olduğu bir gelecek hayalimiz var elbet!

 Yusuf Tansu Özel:  Dijitalleşme her yerde olduğu gibi 
yayın sektöründe de hayatımıza girmekte. Dileğim, bu 
süreçte de hem yayıncıların hem de çizerlerin yaratılan 
kitap için harcadıkları emeğin ve niteliğin dijitalde de 
devam etmesi...

 Mavisu Demirağ:  Öncelikle ifade özgürlüğü; yaratımın 
olduğu her alanda bence en önemli konumuz bu olmalı. 
Mesleki etik ve disiplin, telif hakları konusunda yayıncıla-
rın geleceğe dair olumlu adımlar atması çok mühim.

 Gökçe Yavaş Önal:   
1- Sözleşmelerin illüstratörlerin haklarını da koruması, 
en azından yayınevlerinin maddelerde değişikliğe daha 
sıcak bakmaları bile bir gelişme olabilir.

2- Yayınevlerinde sanat direktörü olması işleri bir adım 
ileri taşır.

3- Ücretlerin belli bir standardının olması ve tabii kuş 
kadar olmaması büyük motivasyon sağlar.

4- Yurt dışındaki fuarlara yayınevi her sene bir iki çizerini 
de götürse, kanlı canlı bir iki illüstratörle temas etsek 
bence hayat bayram olurdu.

Oğuz Demir: Yayınevleri ekonomik nedenlerle yeni, ya-
ratıcı denemeler yapmayı riskli buluyorlar. Ticari kaygılar 
yazarı da çizeri de dar bir alana hapsediyor. Dileğim daha 
yaratıcı, yenilikçi çalışmalar yapabileceğim bir yayın 
sektörü olabilir. 
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Çevirmen kime denir? Bir dili iyi derecede bil-
mek edebiyat çevirisi için yeterli mi?

 Tuğçe Özdeniz:  En temel tanımıyla çevirmen, kaynak 
dili ve hedef dili iyi derecede bilen ve kaynak dildeki an-
lam bütünlüğünü hedef dile olabildiğince iyi aktaran ki-
şidir. Kaynak dili iyi bilmek edebiyat çevirisi için olmaz-
sa olmazdır fakat yeterli olduğunu söylemek büsbütün 
doğru olur mu? Hayır. Çünkü edebiyat çevirisi her iki 
dilde de yetkinlik gerektirir. Örneğin bazen okuduğumuz 
çeviri eser iyi bir kitap olsa bile bunun ayırdına hemen 
varamayabiliriz çünkü Türkçesi kulağımızı tırmalar. Ya-
bancı dildeki nitelikli bir eserin tadına ancak çevirmen 
Türkçenin imkânlarını yaratıcı bir biçimde kullandıysa 
varmaz mıyız? Bazı kitaplar bazı çevirmenlerle özdeş-
leşmiştir ya hani, Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nı Celâl 
Üster’den, Harry Potter serisini Sevin Okyay ve Kutluk-

han Kutlu’dan ayrı düşünemeyiz. Şüphesiz bunda adını 
andığım çevirmenlerin Türkçedeki yetkinliklerinin payı 
büyüktür. Çoğu zaman çeviri eserin dilinin en az Türkçe 
yazılmış bir edebi metin kadar iyi olmasını bekleriz. Bu 
da çevirmen Türkçeye ne kadar hâkimse o kadar müm-
kün olur.

 Suzan Geridönmez:  Kitap çevirmeni, bir kitabı orijinal 
dilden hedef dile çeviren kişiye denir. Elbette edebiyat 
sınıfına giren bir eseri çevirmek için yabancı dil bilgisin-
den fazlası gerekir. Hedef dile de hâkim olmanız bekle-
nir. Dahası da var; özellikle de sıradan değil iyi bir çevir-
men olarak anılmak istiyorsanız. Güçlü bir kaleme sahip 
olmanız, genel olarak edebiyatı, özel olarak çevireceğiniz 
edebiyat türünü yakından takip etmeniz, yazarlarınızı ve 
tarzlarını tanımanız, bir metni çözümleme becerisi geliş-
tirmeniz, yan okumalar yapmayı göze almanız ve bütün 

Soruşturmamıza katılan çevirmenlere kulak verdiğimizde, illüstratörler gibi onların da sözleşmeler ve ücretler konusun-
da dertli olduklarını görüyoruz. İllüstratörlere kıyasla şanslı oldukları bir nokta, alanlarında faal olan bir mesleki telif 
hakları örgütü (Çevbir) olması.

Çocuk kitapları çevirisinde yaş gruplarına dönük çeviri tercihleri olup olmadığını sorduğumuzda, katılımcılarımızdan 
olumlu ve olumsuz yönde eşit oranda yanıtlar aldık. Kimi çevirmen arkadaşlarımız bu soruya olumsuz yanıt verirken 
yazarın tercihlerini ön planda tutma gerekliliğine işaret ettiler. Kimi çevirmen arkadaşlarımız ise çocuğun yaşa göre 
değişen kavrayış düzeyine seslenebilmek adına bazı okur odaklı tercihler yaptıklarını ifade ettiler.

Kaynak dile hâkimiyetin önemine ve editörle uyumlu çalışmanın gerekliliğine vurgu yapan çevirmenler, zaman zaman 
yayınevlerinden gelen kimi sansür istekleriyle karşılaştıklarını da dile getiriyorlar. Argo kelime avcılığı ya da ebeveyn/öğ-
retmen tepkilerini azaltma hedefli yumuşatma talepleri, elbette çevirmenler tarafından çoğunlukla haklı bulunmuyor. 

Çevirmenlerin de 
söyleyecekleri var!

Tuğçe Özdeniz Suzan Geridönmez Olcay Mağden Sanem Erdem
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bunlar için istikrarlı bir çaba harcamanız çevirmenlik 
mesleğini hakkıyla yapmanızı güvenceler. 

 Olcay Mağden:  Edebiyat çevirmeni herhangi bir dilde 
yazılmış bir kitabı başka bir dile çevirmekle görevlidir; 
ancak bunu yaparken salt çeviri yeterli olmaz. Zaten 
olsaydı, bunun adı edebiyat çevirisi olmazdı. Dolayısıyla 
edebiyat çevirmeninin kaynak dili çok iyi bilmesi yeterli 
değildir, aynı zamanda hedef dilin de tüm kıvrımlarına 
hâkim olması gerekir. Esasen edebiyat çevirmeni bir tür 
ip cambazıdır ve maharetlerini sergileyeceği iki ip bulun-
maktadır. İşte edebiyat çevirmeni her iki ipte de yani her 
iki dilde de her türlü kıvraklığı ve esnekliği sergileyebil-
melidir. 

 Sanem Erdem:  Bir metni başka dilde yeniden yara-
tan kişidir çevirmen, yorumcudur, metni analiz eder; 
karakterlerin, anlatıcının kendi dilindeki sesi olur. İki 
dile de hâkim olmak iyidir ama öğrenmenin sonu yok; 
bu yüzden en azından bilmediğini bilip araştırmak, kafa 
yormak en önemlisi. 

Çevirmen-yayınevi ilişkisinde ne tür sorunlar 
yaşanıyor? Çevirmenler yayıncılık süreçle-
rindeki yerlerinden ve çalışma koşullarından 
memnunlar mı?

 Tuğçe Özdeniz:  Çevirmen-yayınevi ilişkisinde karşılıklı 
beklentiler var. Bu beklentiler baştan dürüst ve net bi-
çimde dile getirilmezse, çeviri süreci başlamadan belirli 
konular üzerinde uzlaşılmazsa birtakım sorunlar ya-
şanması kaçınılmaz. Aslında bu sorunların önüne daha 
en başından geçebilmek mümkün. Bu ilişkinin her iki 
tarafında da yer alan bir yayın emekçisi olarak şeffaflık, 
netlik ve diyaloğun kilit önem taşıdığını düşünüyorum.

Çevirmen yayınevinden ne bekler? En başta yayıneviyle 
adil, hakkaniyetli bir çeviri sözleşmesi yapabilmeyi. Çe-
viri sürecinde editörüyle sağlam bir diyalog kurabilmeyi, 
soruları olduğunda yayınevi çatısı altında bir muhatap 
bulabilmeyi. Yayınevinin çeviride yapılan değişiklikleri 
çevirmene bildirmesini, onayını almasını. Kitabın söz 
verilen tarihte yayımlanmasını ve tabii çeviri telifinin 
sözleşmeye uygun biçimde, vaktinde yatırılmasını.

Yayınevi çevirmenden ne bekler? Öncelikle çevirmenin 
kaynak metni doğru çevirmesini. Gerekiyorsa kaynak 
metinle ilgili araştırma yapma sorumluluğunu almasını. 
Çeviriyi belirlenen tarihte teslim etmesini.

Elbette istisnai durumlar olabilir, çeviri süreci uzaya-

bilir ya da yayın programında elde olmayan sarkmalar 
(ekonomik krize bağlı kâğıt sıkıntısı nedeniyle bunu son 
zamanlarda deneyimlemeye başladık) yaşanabilir. Her 
iki tarafın da birbirini vakitlice bilgilendirmesi gerekir ki 
çözüm yolları kapanmasın. 

Şüphesiz bu ilişkide güvencesiz konumda olan çevir-
menler. Mevcut düzende hem maddi hem de manevi 
anlamda emeğimizin karşılığını almak ne yazık ki her 
zaman mümkün değil. Ekonomik kriz dönemlerinde 
ticari kaygılar iyice su yüzüne çıkıyor ve bazı yayınevleri 
bu dönemlerde “maliyetleri düşürmek” için çevirmen 
teliflerinden kısma refleksi gösterebiliyor. Oysa bir 
çevirinin ilk baskısından alınan ücret çoğu zaman bir 
asgari ücret bile etmezken ve çevirmenin bir kitaba en 
az birkaç ayını ayırması gerekirken, çevirmenin en temel 
yaşam masraflarını karşılayabilmesini nasıl bekleriz? Bu 
nedenle çevirmenlerin yasal haklarını bilmeleri, ihtiyaç 
duydukları takdirde meslek birlikleri çatısı altında örgüt-
lenmeleri ve meslektaşlarıyla dayanışmaları, kitaplarının 
tekrar baskılarını takip etmeleri ve elbette yüzdeli telif 
sözleşmelerinde ısrarcı olmaları çok önemli. Yayınevleri 
nitelikli çeviriler yayımlamaya devam etmek, iyi çevir-
menleri teşvik etmek ve birlikte uzun yıllar çalışabilecek-
leri nitelikli çevirmenler yetiştirilmesine katkı sağlamak 
istiyorlarsa çevirmenlerin refahını ve yaşam koşullarını 
gözetmek zorundalar.

 Suzan Geridönmez:  Türkiye’de kaç yayıneviyle çalışı-
yorsanız o kadar farklı çalışma tarzıyla karşılaşırsınız. 
Çeviriden sonra metin genelde editörlüğe gider. Ama 
kimi editör çevirmenle sıkı bir diyalog ve iş birliği 
içerisine girerken, kimi de metin üzerindeki müdahalele-
rini çevirmene sorma, ondan onay alma gereği duymaz. 
Karşılıklı sorumluluklar ve haklar standartlaşmış değil. 
Bunlar sözleşmede yazıyor olsa dahi, çevirmen çoğun-
lukla haklarını aramakta çekingen davranır. Çünkü 
zaten zar zor geçiniyordur ve yayıneviyle arasını bozarsa 
tekrar iş alamayacağını biliyordur.  Buradan çevirmenin 
çalışma koşullarına geliyoruz. Çevirmenlerin çok büyük 
çoğunluğu yaşamını mesleğiyle sürdüremiyor. Ayda bir 
kitap çevirseniz bile bugünkü ücretler yetersiz kalıyor. 
Ayda bir kitap çevirmek, yaptığınız işin niteliğini nasıl 
etkiler, bu da başka bir soru. Çevirmenlere telif ödemek 
istemeyen, bir kitap tekrar baskı yapıyorsa bunda çevir-
menin rolünü görmezden gelen yayınevleri tek seferlik 
sözleşmeler dayatıyor. Tek seferlik sözleşme demek, ne 
kadar çok kitap çevirirseniz o kadar kazanırsınız demek. 
Eser üzerindeki tüm haklarınızdan feragat ettiğiniz için 
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kitabın başarısı, okurla nasıl buluştuğu sizin önceliğiniz 
değildir. Zaten çoktan yeni çeviri arayışına girmişsiniz-
dir. Yani tek seferlik sözleşmeler aslında işin niteliğini 
düşürür. Tersinden, telif sözleşmesi çevirmene daha 
güvenli çalışma koşulları sağlamakla birlikte, nitelikli 
çevirinin de teminatıdır. Bence çevirmenlerin çalışma 
koşulları ve yayınevleri ile yaşadığı sorunların çoğu Çev-
bir tip sözleşmesi standartlaşırsa, bir zihniyete dönüşür-
se çözülür.

 Olcay Mağden:  Çevirmenler, ortaya koydukları emeğe 
karşılık gelen maddi bedele ulaşmak için çok yoğun 
çalışmak zorunda. Hatta ne kadar yoğun çalışırsak çalı-
şalım buna çoğunlukla erişemediğimizi de söylememiz 
gerek. Bu, en başta dile getirilmesi gereken sorun, çünkü 
en nihayetinde ortaya sanat yoğun bir mahsul çıkarıyo-
ruz. Ve daha bu mahsulün oluşma aşamasında kafamızda 
geçim kaygısı çanları çalmaya başladığında aslında bu 
meydana getirdiğimiz ürünün kalitesini de etkiliyor. 
Çeviri edebiyatın, sektör içinde büyük bir pay sahibi 
olduğu düşünüldüğünde, çevirmenlerin de bu çarkın en 
büyük dişlilerinden biri olduğu gerçeğinin sıklıkla göz 
ardı edildiğini hatırlamak gerekir. Ülke ekonomisinde 
yaşanan en ufak bir dalgalanmada ilk faturanın hiç vakit 
kaybetmeden çevirmenlere kesilmesi ve istisnasız her 
konuşmada sözün hemen bu ekonomik darboğaza geti-
rilmesi bunun bir örneği.

 Sanem Erdem:  Ödemelerin gecikmesi, daha doğrusu 
ödemelerin kitap basıldıktan sonra yapılması sorun 
oluyor bazen benim için. 

Yıllık ortalama kaç kitap çeviriyorsunuz? Çeviri 
mesleği geçiminizi sağlayabiliyor mu? Gençlere 
bu mesleği tavsiye eder misiniz?

 Tuğçe Özdeniz:  Yılda ortalama iki kitap çeviriyorum. 
Çevirdiğim kitaplar çoğu zaman daha en baştan göz-
lerimin parlamasına neden olan, sesini kendime yakın 
bulduğum, okurken bir yandan da “Bunu nasıl çevirir-
dim acaba?” diye üzerine kafa yorduğum kitaplar. İşin 
hakkını verebileceğime inanırsam deneme çevirisi yapıp 
en az iki defa yüksek sesli okurum. Ortaya çıkan metin 
içime sinerse çeviriye talip olurum. Aksi takdirde hiç 
kalkışmam. 

Elbette bu düzende yılda yalnızca iki kitap çevirmek ge-
çimimi sağlamaya yetmez, ben aynı zamanda çeşitli dil-
lerden kitaplar seçip yayıma hazırlayan bir editör olarak 
çalışıyorum ve geçimimi büyük ölçüde bununla sağlıyo-
rum. (Gerçi yine çeviriler üzerinde çalıştığım için dolaylı 

olarak geçimimi çeviriden sağladığımı söyleyebilirim.) 
Sadece çeviri yaparak geçinebilmeyi ister miydim? Evet 
ama maalesef şu an için mümkün değil. Sanırım bu 
ancak uzun yıllar boyunca çeviri yapan ve düzenli satan 
(longseller) kitapları dilimize kazandırmış çevirmenler 
için mümkün. Bunları söyleyerek kitap çevirmenliğini 
meslek edinmek isteyen gençlerin hevesini kırmayı iste-
mem tabii. İlk yılların sancılı ve zor olacağı gerçek, fakat 
uzun vadede sürdürülebilir bir düzen kurmak, çeviriyle 
“karın doyurmak” imkânsız değil. Farklı dillere ve kültür-
lere meraklı, kitaplarla haşır neşir, dil üzerine kafa yoran 
çoğu insanın yolu er ya da geç çeviriyle kesişiyor ve 
gözlemlediğim kadarıyla tüm zorluklarına rağmen bu işe 
bir kez kalkışan kolay kolay kopamıyor. Bilgisayar başın-
da yalnız geçirilen saatler, içinden çıkamadığınız uzun, 
çetrefilli cümleler bazen bunaltıcı da olsa bir metnin özü-
nü kavramak, onu dilimize en iyi şekilde aktarmak için 
çabalamak, bazen sadece sizin fark edeceğiniz yaratıcı 
çözümler bulmak, tam “Bu cümlenin üstesinden geleme-
yeceğim galiba,” derken tekrar tekrar düşünüp aniden 
bir sırrı keşfetmiş gibi gülümsemek müthiş keyifli. 

 Suzan Geridönmez:  Geçimimi çevirmenlikle sağla-
yamadığım için sadece çok sevdiğim, mutlaka Türkçe 
okuyan kitleyle buluşturmak istediğim eserleri çeviri-
yorum. Yılda 3-4 kitaptan fazla çevirdiğim bir dönemi 
hatırlamıyorum. 

Edebiyat seven ve dille uğraşmaktan hoşlanan gençler 
için çevirmenlik çok güzel bir meslek. Her kitap yeni bir 
dünya demek ve ona çevirmen kadar derinlemesine nü-
fus eden, her katmanda gezinen, her ayrıntıda oyalanan 
başka kimse yoktur muhtemelen. Yani zevk için yapacak-
sanız çevirmenliği hararetle tavsiye ederim. Yaşamak da 
zorundaysanız iki tavsiyem daha olacak. Haklarınız için 
örgütlenin, daha iyi çalışma koşulları için mücadele edin 
ve bu meslekle bağdaştırabileceğiniz ek işler yapmayı 
göze alın.

 Olcay Mağden:  Genelde çevirilerimin hacimleri deği-
şiklik gösteriyor ama ortalama 5 ila 8 arası diyebilirim. 
Elbette çeviri mesleği geçimimi sağlamak bir kenara, ay-
lık getirisi göz önünde bulundurulduğunda tek bir temel 
ihtiyacımı bile karşılamaya yetmez. Dolayısıyla farklı iş-
ler de yapıyorum. Açıkçası çevirmenlik, geçiminizi sağ-
layacağınız alternatif çözümleriniz yoksa sürdürülebilir 
bir meslek değil. O yüzden gerçekçi baktığımda ne yazık 
ki tavsiye edebileceğim bir yanı yok. Ancak çevirmenlik 
insanın kanına öyle tatlı bir zehir bulaştırıyor ki yaşattığı 
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haz vazgeçilmez oluyor. Sırf bunu deneyimlemeleri için 
bile tavsiye edebilirim. 

 Sanem Erdem:  Tam zamanlı bir iş olarak kitap çevir-
menliğinde yolun başında sayılırım hâlâ. Son iki sene 
içinde dört kitap çevirmişim, beşincisi de yolda. Sadece 
kitap çevirmenliği geçimimi sağlamıyor, bu yüzden 
teknik çeviri gibi farklı alanlara da açılmak istiyorum. 
Özellikle şu ekonomik koşullarda 
sadece kitaba bel bağlamak çok 
zor. Çevirmen olmak isteyenler 
için tavsiyem deneyip öyle karar 
vermeleri. Bir de Çevbir’le temasa 
geçerek ya da en azından İnternet 
sayfalarına ulaşıp haklarını öğren-
melerini, ülkedeki çeviri koşulları 
hakkında bilgi edinmeleri ve 
mümkünse üye olmalarını tavsiye 
ediyorum. Ekonomik kaygılarla 
edebi kaygılar çatıştığı zaman 
çok yorucu oluyor, ayrıca evde 
çalışırken özdisiplin oluşturmak 
ve bir iş-hayat dengesi kurmak 
gerekiyor; ama bunlar çalıştıkça, 
zamanla oturan şeyler. Başlarken 
çeviriden başka bir gelir veya birikim olması şart sanı-
rım, hatta bu koşullarda sırf kitap çevirisi bile bütçeyi 
döndürmüyor. 

Klasik bir soru, çeviride serbestlik mi metne 
bağlılık mı? Bu sorunun devamı olarak, çeviride 
uyarlama ve yerelleştirmeye (kişi ve yer isim-
lerin değiştirilmesi gibi basit müdahalelerden 
başlayıp olay örgüsünde birtakım detayların bize 
uyumlulaştırılmasına varan örneklerde olduğu 
gibi) nasıl bakıyorsunuz?

 Tuğçe Özdeniz:  Ben buna biraz da metne göre karar 
veriyorum aslında. Metin, çevirmene bunun ipucunu 
verir. Sizi serbestliğe davet ediyor mu, yaratıcılığa izin 
veriyor mu, bunu görmek gerek. Ben genellikle metne 
sadık kalmaya çalışırım ama çevirmeni olarak metne bir 
şeyler katabileceğimi düşünürsem -özgün metinden çok 
da uzaklaşmadan- serbest çeviri yaptığım olur. Serbest 
çeviri, özgün metin sizi zorladığı için basit çözümler 
bulmak olmamalı, sırf kolaya kaçmak için serbest çeviri 
yapılmamalı.

Çocuk kitapları çevirisinde uyarlama ve yerelleştirmeye 
sıcak bakmıyorum. Uçsuz bucaksız bir dünyada yaşıyo-

ruz, bambaşka kültürler, bambaşka hayatlar var. Bizden 
farklı isimleri olan insanlar var, onların farklı yemekleri, 
şarkıları, gelenekleri var. Çocuğun kendi yetiştiği kültürü 
tanıması elbette önemli ama diğer kültürleri tanıması da 
toplumsallaşması açısından bir o kadar önemli. 

Zaten edebiyat ötekini anlama çabamızdan doğmuyor 
mu? Tam da bu farklılıkları görmemizi mümkün kılmı-

yor mu? “İnsan kendini yalnız-
ca insanda tanır,” der Goethe, 
belki de hayatımız boyunca yan 
yana gelemeyeceğimiz insanları 
tanıma şansını kitaplarla yakalı-
yoruz. Bu çeşitliliği dilimize en 
iyi şekilde aktarmaya çalışmak 
varken neden aynılaştırıp tekdü-
zeleştirelim ki? Çocuk da kitaplar 
aracılığıyla bunların bilincine ne 
kadar erken varırsa ufku o kadar 
erken genişler.

 Suzan Geridönmez:  Ben ikisin-
den de yanayım. Hem çeviride 
serbestlikten hem metne bağlılık-
tan. Çünkü bazen orijinal metin-

deki sözcük seçimine, cümle yapısına, deyimlerine bire 
bir bağlı kalarak onun ruhunu, ritmini ya da atmosferini 
yakalayamazsınız. Her dilin işleyişi farklıdır. Örneğin 
eğer bir espriyi bire bir çevirdiğinizde komikliğini yitiri-
yorsa aslında metne bağlılık adına metinden uzaklaşmış 
oluyorsunuz. Çeviride serbestlik bir eseri kendi kültürü-
nüze ya da okurunuza uyarlamak anlamına gelmez. Eğer 
bir çeviri eser okuyorsanız yabancı kültürlerle temas 
etmeye de hazır olmalısınız. Zaten dünya edebiyatının 
işlevi bir yanıyla da budur. Kültürler arasında köprü 
kurar, yabancı olana pencere açar. İlk defa duyulan bir 
isim, henüz tadına bakılmamış bir yemek, daha önce 
karşılaşılmamış bir gelenek, farklı bir inanç, bambaşka 
âdetler... bunların hiçbiri çocuk okura zarar vermez. 
Aksine okuma heyecanını besler, merakını kamçılar. Zor 
sözcükler, belki ilk defa karşılaşılan deyimler de onu 
metinden koparmaz. Aslında bunlar edebiyat zevkinin ve 
dil duygusunun gelişmesine katkıda bulunur. Yani çevir-
menin, kitabın okuru için kaygılanmasına gerek yoktur. 
Eğer iyi bir metni, onu en iyi yansıtan bir serbestlikle 
çeviriyorsa, kitap okurunu bulur.  Metne/yazara bağlılık 
mı, serbest çeviri mi sorusuna yanıt veren çok sevdiğim 
bir benzetme var: Çevirmen metne zincirlerle bağlı hâlde 
dans edebilendir.

“Uçsuz bucaksız bir dünyada 
yaşıyoruz, bambaşka 

kültürler, bambaşka hayatlar 
var. Çocuğun kendi yetiştiği 

kültürü tanıması elbette 
önemli ama diğer kültürleri 

tanıması da toplumsallaşması 
açısından bir o kadar önemli.”

Tuğçe Özdeniz
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 Olcay Mağden:  Ben çeviride serbestliği savunan biri-
yim. Ancak bunun için kaleminizin kırık olması gerekir. 
Bununla demek istediğim, kenarda köşede biraz yazar 
hamurunuz yoksa metin sizi serbest 
bırakmaz. Ya da fazla yüksekten 
uçarsınız, bu sefer de yazar başka 
tarafa gider, siz başka tarafa. Aslında 
mesele, yazarın gölgesi olabilmekte. 
Çevirinin esas amaçlarından birinin 
her şeyden önce kültür adaptasyonu 
olduğunu unutmamak gerek, ancak 
bu, gördüğünüz her yabancı unsu-
ru yerelleştirebileceğiniz anlamını 
taşımaz. Çocuk kitapları söz konusu 
olduğunda, özellikle ilk okuma kitap-
larında isimlerin yerelleştirilmesi, kendi başına okumaya 
başlayan çocukların okuma yolculuklarını rahatlatmak 
adına genelde başvurulan bir yöntemdir. Ancak diğer 
kitapların hiçbirinde isim yerelleştirilmesinden hoşlan-
mıyorum. Bunun yanı sıra olay örgüsünde değişiklik gibi 
majör uyarlamalardan hazzettiğimi söyleyemem. Sadece 
şunu belirtmeliyim, çocuk kitaplarında dipnot uygula-
masını doğru bulmuyorum, bu tip çok gerekli durum-
larda, yazar pelerinini ödünç alıp bir iki ufak dokunuşla 
anlaşılmayan meseleyi metin içinde açıklama yoluna 
gidiyorum.

 Sanem Erdem:  Bağlı serbestlik diyeyim ben buna. 
Benim genel olarak yaklaşımım kaynaktan kopmadan 
metni hedef dilde yeniden yaratmak. Kaynak kültüre 
özgü öğeleri yerelleştirirken bazen de o kültürün yaban-
cılığını, metnin çeviri oluğunu da hissettirmek hoşuma 
gidiyor. Yerelleştirme ve uyumlaştırma kitaba göre ele 
alınmalı sanırım. Mesela çocuk kitaplarında kaynak 
kültürün öğelerini koruyan çeviriler de hoşuma gidiyor, 
yerelleştirilip Türkçe yazılmış havası veren çeviriler de. 

Çeviri yaparken okur odaklı tercihleriniz olu-
yor mu? Örneğin çocuklar için çevirdiğiniz bir 
eserde kelime ya da diyalog tercihleriniz farklıla-
şabiliyor mu?

 Tuğçe Özdeniz:  Çocuk kitaplarında belirli yaş grupla-
rına göre değişen tercihlerim oluyor, evet. Örneğin okul 
öncesine yönelik kitapların çevirisinde diyalogları ola-
bildiğince sade ve anlaşılır vermek, kelime seçimlerini 
yaparken yaş grubunu gözeterek çeşitli alternatifleri de-
ğerlendirmek gerekiyor çünkü 3-4-5 yaşın gerek kelime 
dağarcığı gerek kavrayış düzeyi ilk okuma dönemindeki 

çocuğunkinden farklı. Aynı şekilde, ilk okuma dönemin-
deki çocuğun ihtiyaçları da 8-12 yaş grubununkinden 
farklı. Bazen aklımıza gelen ilk uygun ifadeyi kullanmak 

yerine etraflıca düşünüp çocuğun 
kitapla bağını koparmayacak, heye-
canını ve merakını soldurmayacak 
çözümler bulmak gerekebiliyor. 
Şanslıyız ki Türkçe bize bu imkânları 
sağlıyor.

 Suzan Geridönmez:  Hayır, çocuklar 
için kalem oynatan bir yazar zaten 
tercihlerde bulunmuştur. Eserin 
sahibi o; onun tercihlerine bağlı 
kalırım. Yayınevlerine ve editörlerine 
de tavsiyem, tercihlerini çocuklar 

için uygun görmedikleri yazarların eserlerini programla-
rına almamaları, yoksa çevirilere müdahale edip eserleri 
sansürlemeleri değil. 

 Olcay Mağden:  Hayır, onu düşünmesi gereken kişi ben 
değilim. Yazar yazmış, yayınevi uygun görüp telifini 
satın almış, bana da çevirmem için teklif vermiş. Sonrası 
benimle kitap arasında, benim yükümlülüğüm gördü-
ğüm kelime ve cümleleri yazarın kullanımına en uygun 
şekilde çevirmek.

 Sanem Erdem:  Çocuk kitapları çevirirken, yetişkin ki-
taplarına göre daha anlaşılır bir dil kullanmaya çalışıyo-
rum tabii. 

Kaynak dile hâkim olmayan bir editörle çalışmak 
sizi zorluyor mu?

 Tuğçe Özdeniz:  Çevirdiğim kitaplarda kaynak dile 
hâkim olmayan bir editörle henüz çalışmadım. İdeal 
olan elbette kaynak dili iyi bilen bir editörle çalışmaktır 
fakat bu her zaman mümkün olmayabilir. Aynı zamanda 
editörlük yaptığım için oradaki deneyimimden örnek ve-
reyim: Norveççe, Fince, Hollandaca, Katalanca yazılmış 
kitapları köprü dillerden okuyup değerlendiriyorum ve 
daha sonra bu çevirilerin yayın hazırlığı sürecinde de ça-
lışıyorum. Saydığım dilleri bilmiyor olmam dezavantajlı 
bir durum ama bazen bu dillerden edebi çeviri yapabile-
cek çevirmen bulmakta bile zorlanırken, belirli standart-
ları gözeterek editörlük yapabilecek nitelikte ve deneyi-
me sahip birini bulmak çoğu zaman imkânsıza yakın. Bu 
yüzden çok iyi olduğuna inandığım bir kitaptan vazgeç-
mek yerine redaksiyon sürecinde çevirmenle diyaloğu 
artırmayı tercih ediyorum. İşin içinden çıkamadığımız 

“Çocuklar için kalem 
oynatan bir yazar zaten 
tercihlerde bulunmuştur. 

Eserin sahibi o; onun 
tercihlerine bağlı 

kalırım.”

Suzan Geridönmez
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cümleler olursa çevirmenle birlikte yeniden düşünme ve 
teknolojinin imkânlarına başvurma şansımız her zaman 
var. Kaynak dile hâkim olmayan bir editörle çalışmak 
ancak editör hiçbir yabancı dil bilmiyorsa ve redaksiyon 
sürecinde diyaloğu yeterince iyi değilse zorluk yaratır 
bana kalırsa.

 Suzan Geridönmez:  Duruma göre değişir. Çevirmenine 
güvenen bir editörse, hedef dildeki uzmanlığı, genel ola-
rak dil duygusuna sahip olması ve edebiyattan anlaması 
benim için daha önemli. Gerçi mesleğimin başında kay-
nak dili bilmediği için çeviri kontrolünü sözcük sayarak 
yapan editörlerle de karşılaştım. Onların sorularına yanıt 
vermek beni çevirinin kendisinden daha çok yormuştur. 
Yine de kaynak dili bilsin bilmesin yazarın tarzı, metnin 
atmosferi ve ritmi üzerinde düşünmeden, sırf ona göre 
kulağa daha iyi tınıdığı ya da okura daha uygun olaca-
ğını düşündüğü için müdahalelerde bulunan editörlerle 
çalışmak en zoru.

 Olcay Mağden:  Burada iki tür editörden söz etmek 
gerek: Birincisi, kaynak dile hâkim olmayan ancak işinde 
çok iyi, tecrübeli editörler. Bu gruptakilerle çalışmak 
zorlamaktan öte keyifli oluyor. Çünkü onların derdi çe-
virmene “şov yapmak” değil, metni iyileştirmek. Dolayı-
sıyla bu tür editörlerle çalıştığımda ufkumun fazlasıyla 
açıldığını söyleyebilirim. Bir de yine kaynak dile hâkim 
olmayan ancak kendini ispat etmeye çalışan editörler söz 
konusu. İşte o zaman iş sıkıcı bir hâl alıyor. Gönderdiği-
niz metin, kıpkırmızı düzeltilerle geri geliyor ve bunların 
çoğunluğunun ispat çabası olduğunu siz bir çevirmen 
olarak rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. İşte o zaman orta 
yolda buluşmak epey zorlaşıyor. 

Bir editörün çeviri metinlerin yayımlanma süreç-
lerinde rolü ve katkısı ne olmalı sizce? 

 Tuğçe Özdeniz:  Editörün çeviri metin üzerindeki katkısı 
çevirinin niteliğine göre değişiyor. Bazen büyük değişik-
likler yapması gerekiyor bazen çevirmen metnin özünü 
öyle iyi kavramış oluyor ki büyük değişikliklere gerek 
kalmıyor. Böyle durumlarda yayın hazırlığı süreci daha 
ziyade sıkı bir düzelti okumasına dönüşüyor.

Hep “nitelikli çeviri”den bahsedip duruyoruz ama nedir 
bu nitelikli çeviri? Çocuk kitaplarında iyi çeviriden 
anladığımız ne? Metinde ne olmadığında editörün “fazla 
müdahale” etmesi gerekiyor? Biraz da bunlardan bahset-
mek gerek. Çevirmen karakterlerin ruhunu ne kadar yan-
sıtabilmiş? 10 yaşında çocukların başkahraman olduğu 

bir romanda karakterler birer yetişkin gibi mi konuşuyor 
yoksa “yaşının çocukları” gibi mi? Diyaloglar akıcı ve 
doğal mı? Yoksa motamot çeviri yüzünden tekliyor mu? 
Hedef yaş grubunun anlamayacağı, kitaptan kopmalarına 
sebep olacak kelimeler, ifadeler kullanılmış mı? Cümle ya-
pıları ne kadar doğru, gözden geçirilmesi, başka şekillerde 
formüle edilmesi gereken cümleler var mı? Bazen de bir 
çeviriye bakar, orijinaliyle karşılaştırırsınız, yanlış çevril-
memiştir belki ama okumaktan keyif almazsınız, tekdüze-
dir, aynı kelimeler tekrar eder durur, kimi zamansa dili bir 
çocuk kitabı için fazla ciddidir. İşte bütün bunları tespit 
etmek ve düzeltmek editörün sorumluluğunda. Sanıyorum 
çoğu zaman editörün çeviri metinlerdeki katkısı okurun 
tahmin ettiğinden fazla. Editörlüğü yalnızca yazım yanlışı 
ve noktalama işareti düzeltmekten ibaret görenler ve 
yakaladıkları birkaç tashih üzerinden editörü özensizlikle 
suçlayanlar oluyor. Elbette okurlar o kitabı eline alana 
kadar editörün neleri düzelttiğini, hangi kilit meselelere 
çözüm bulduğunu çoğu zaman bilmiyor; bilseler daha in-
saflı davranacaklarından eminim. Tabii ki editör metinde-
ki yazım yanlışları ve noktalama işaretlerinden de sorumlu 
ama tek sorumluluğu bunları düzeltmek değil. Bir kitabın 
arka kapak metninin, basın bülteninin yazılması, yani 
okura ne şekilde sunulacağına karar verilmesi de yayın 
yönetiminin onayıyla birlikte büyük ölçüde editöre ait.

 Suzan Geridönmez:  Editör çok farklı görev alanları 
üstlenir. Büyük yayınevlerinde bu sorumluluklar birçok 
kişiye paylaştırılır. Türkçeye kazandırılacak eseri keşfedip 
seçmek başka bir iştir, çeviri üzerinde çalışmak başka bir 
iştir, çevirinin okurla en iyi şekilde buluşması için strate-
jiler geliştirmek başka bir iştir. Hepsini bir arada düşün-
düğümüz zaman -ki küçük ya da butik yayınevlerinde bu 
görevleri gerçekten de tek kişi omuzlar- editörün eserin 
kitaplaşmasına katkısı çok büyüktür.

 Olcay Mağden:  Bir kere en başta herkesin aynı gemi-
de bulunduğunu kabul ederek yola başlamalı. Ben hem 
editörlük hem de çevirmenlik yaptığım için, her iki tarafı 
da anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Ancak bu iki tarafın 
birbiriyle inatlaşmayı tercih ettikleri durumları algıla-
makta güçlük çekiyorum. Editörün nihai amacı, çeviri 
metni kendi tercih ettiği sözcüklerle “süslemek” olmamalı, 
aksine ortaya çıkan metni daha da parlatmayı amaçlamalı. 
Bazen öyle çeviriler üzerinde çalıştım ki tek bir virgül dahi 
oynatmam gerekmedi. Ancak bazen de kendi çevirilerim 
üzerindeki düzeltiler öyle gereksizdi ki üzerinde tartışma-
nın bile enerji israfı gibi geldiği anlar oldu.
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 Sanem Erdem:  Fırsat oldukça editörle iletişim hâlinde 
olmak, düzeltme ve notlarını görüp hatalarımı gözden 
geçirmek hoşuma gidiyor. Ama bu şekilde çalışmaya pek 
vakit olmuyor maalesef. 

Yayınevlerinin çeşitli kaygılarla çeviri metinde 
sansür uyguladıkları durumlarla karşılaştınız 
mı? Böyle bir tercihi nasıl karşılarsınız? Siz hiç 
çevirdiğiniz bir metinde sansüre başvurma ihti-
yacı hissettiniz mi?

 Tuğçe Özdeniz:  Sansür, otosansür, ifade özgürlüğü 
ve yayımlama özgürlüğü, üzerine sık sık düşündüğü-
müz ve tartıştığımız konular. Günümüz Türkiye’sinde 
bunlar bütün yayın dünyasını yakından ilgilendiriyor: 
İfade özgürlüğümüz de yayımlama özgürlüğümüz de 
baskı altında. Kutuplaşmış bir toplumda yaşıyoruz, 
her kesimden insanın çeşitli hassasiyetleri var. Bazı 
şeyleri bırakın yayımlamayı, açıkça konuşup tartışmak 
bile mümkün değil, çok fazla tabu var. “Genel ahlak”a 
ters düşen en ufak bir fikir bile büyük olay yaratıyor, 
cezalandırılmak isteniyor. Hâliyle tüm bunlar yayınev-
lerinin özgürlüğünü, hareket alanını bir hayli kısıtlıyor. 
Çoğu zaman yayınevleri sansürden kaçınmak için bir 
kitabın yayın haklarını almaktan daha en başından 
vazgeçebiliyor, detaylı bir değerlendirme süreciyle bu-
nun önüne geçiyor. Çeviri sürecinde sansür uygulamak 
zorunda kalmak sanırım bütün yayıncıların kâbusudur, 
çok daha çetrefillidir. Kitabın yurt dışı yayıncısı ya 
da ajansıyla görüşmeniz, makul gerekçeler sunmanız, 
yazarı ve çevirmeni ayrı ayrı ikna etmeniz gerekir. 
Üstelik bu zaten tercih ettiğiniz bir şey değildir; içinize 
sinmez, gurur kırıcıdır. Gelgelelim kimi zaman teh-
dide varan okur tepkileri, kimi zamansa soruşturma 
açılması korkusuyla mecbur kalınabilir. Bir kitabı en 
baştan yayımlamamaya karar vererek sansürün önüne 
geçersiniz belki ama ya otosansürün? Ne yazık ki 
otosansür yayıncılık deneyimimizde daha belirleyici. 
Bir çevirmen olarak “Bu kısmı da böyle çevirdim ama 
başıma bir şey gelir mi acaba?” diye korkmadan özgür-
ce çevirebilmeyi, bir editör olarak da toplumun bütün 
kesimlerinin hassasiyetlerinin ve olası yasakların 
baskısı altında ezilmeden kitap seçip yayımlayabilmeyi 
istiyorum ama ne yazık ki ifade özgürlüğü konusunda 
katedecek çok yolumuz var.

 Suzan Geridönmez:  Yayınevlerinin sansür girişimleri 
genellikle örtük oluyor ve sık yaşanıyor. Ben editörlük 
sürecinde genellikle çevirimi savunur,  bağlı olduğum 

metnin ruhuna aykırı herhangi bir müdahaleye karşı 
dururum. Çoğunlukla editörü ikna etmekte ya da san-
sürden geri adım attırmakta zorlanmam. Karşı bir ıs-
rarla da o aşamada pek karşılaşmadım. Benim sansürü 
fark etmem, daha ziyade kitap piyasaya çıktıktan sonra 
oluyor.  Bazen yeni baskı öncesi “Okurlardan, öğret-
menlerden tepki aldık”, “Çevirinizi şu ya da bu açıdan 
tekrar gözden geçirmek ister misiniz?” gibi tutumlarla 
karşılaşırım. Ama dik durursanız, yayınevi ya da editör 
buradan ileri gidemiyor. Maalesef bazen, sonraki 
baskılarda istenilen değişikliklerin benden habersiz 
yapıldığına şahit olabiliyorum. Eğer telif sözleşmeniz, 
yani eser üzerinde hakkınız yoksa yapılacak bir şey 
kalmıyor. Kısacası sansüre boyun eğmemek için de 
telif haklarınızda ısrar etmeniz çok önemli.

 Olcay Mağden:  Birkaç kez yaşandı, özellikle bazı 
kelime tercihlerinde. Çünkü ne yazık ki çocuk kitapları 
söz konusu olduğunda sektörde çok fazla guru var. 
Her ebeveyn her öğretmen her influencer söz sahibi. 
Dolayısıyla yayınevlerinin çekincelerini de anlıyorum. 
Hadi anlıyorum demeyelim de anlamaya çalışıyorum 
diyelim. Bu saydığım karakterler öyle bir baskı unsuru 
yaratıyor ki kitabın hazırlık aşaması da bundan payını 
alıyor tabii. Ben genelde en baştan bu husustaki tavrı-
mı, sansür sebebiyle çevirimde en ufak bir değişikliğe 
gitmeyeceğimi, net bir şekilde ortaya koyuyorum. Tabii 
bu duruşu bu kadar sert bir şekilde sergileyebilmek 
dünden bugüne olmadı. Bugün benim üslubuma ve 
genel olarak duruşuma alışıldı diyebilirim ama bunun 
için epey bir kitap çevirmem gerekti.

Kendi adıma, içimdeki otosansür mekanizmasını 
mümkün olduğunca kırmaya çalışıyorum. İster istemez 
yaşadığımız ülke üstümüzde sinsi bir baskı oluşturuyor 
ve bu da frene basmamıza neden olabiliyor. Böyle bir 
hissiyat doğsa bile doğrudan hayata geçirmekten ve 
çeviriyi eğip bükmektense bunun gerekliliğini irdele-
yip ona göre karar vermeye çalışıyorum.

Editör ve yayıncıyla çalışırken en zorlandığınız 
ve değiştiği takdirde gelişeceğine inandığınız 
hususlar nelerdir?

 Tuğçe Özdeniz:  İkinci soruda bahsetmiştim, çevir-
menlerin koşullarının iyileştirilmesini çok önem-
siyorum. Kitap çevirmenliğinin bir meslek olarak 
kalabilmesi için çevirmenlerin emeklerinin karşılığını 
adil bir biçimde ve zamanında alabilmeleri şart. Oysa 
günümüzde çok az yayınevi çevirmene iyi koşullar 
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sunuyor. Yayınevleri bu düzende çevirmeni sürecin “en 
zayıf halkası” olarak görmemeli, ne de olsa istediğimiz 
şartlarda çalışan başkaları da bulunur, diye düşünme-
meli. Çeviri emek yoğun bir süreç, bazen bir kitabın 
çevirisi iki-üç ay sürüyor ama günümüz şartlarında iki-
üç aylık bir emeğin karşılığı bir asgari ücret ya ediyor 
ya etmiyor. Bazen bu çeviriler 
ikinci baskıyı bile görmüyor. 
Çevirmen aldığı ilk baskı ücre-
tiyle kirasını mı ödesin, karnını 
mı doyursun yoksa zaten ser-
best çalıştığı için sigortasını 
mı yatırsın? Hâl böyleyken bu 
işi hakkıyla yapabilecek nice 
insan vazgeçip başka işlere 
yöneliyor. Bunun değiştiğini, 
yayınevlerinin nitelikli çevir-
men yetiştirilmesi konusunda 
daha çok sorumluluk aldığını 
görmek isterim.

 Olcay Mağden:  En zorlan-
dığım mesele ücret konusu. 
Bunu zaten en başta da belirt-
tim. Onun dışında gereksiz ve 
yerli yersiz düzeltiler. Ve yine 
az önce belirttiğimiz sansür 
meselesi. Çevirmen bu üç ana 
başlıkta serbest bırakılırsa ve de desteklenirse ortaya 
çok daha başarılı eserler çıkacağından eminim. Tüm 
bunların ortak tek bir amacı var, o da çevirmenin 
kafasını rahatlatmak. Kafası rahat olmayan biri, ortaya 
bir sanat ürünü koyamaz ya da koyduğu, güdük bir 
eserden öteye gidemez. 

Türkiye’de yayıncılığın geleceğine dair olmasını 
istediğiniz, hayal ettiğiniz değişimler neler?

 Tuğçe Özdeniz:  Kapsamlı sorularınız tüm bunlar 
üzerine düşündüklerimi dile getirme imkânı sağladı, 
teşekkür ederim. Türkiye’de yayıncılığın geleceğine 
dair beklentilerim özetle şöyle:

Düşünce özgürlüğü konusunda mesafe katedilmesi. 
Kültürel üretimimizdeki çoraklaşmanın önüne geçe-
bilmek için cezalandırılma korkusu olmadan her şeyi 
özgürce düşünüp tartışabilmemiz gerek. Bunun bir 
parçası olarak, okur nezdinde ihbar kültürünün sona 
ermesi, fikirlere saygılı (ya da hiç olmazsa tahammülü) 
yeni bir okur kültürünün oluşması.

Yayın emekçilerinin onurlu bir yaşam sürmelerine ye-
tecek ücretler almaları, kendilerini güvencesiz hissedip 
istemedikleri işler yapmaya mecbur kalmamaları.

Bütün giderleri dövize endeksli kitap üretimimizde dışa 
bağımlılığın azalması ve nitelikli kitapları sürdürülebilir 
biçimde okurla buluşturmaya devam edebilmek.

 Suzan Geridönmez:  Türkiye 
koşullarında hayal kurmak bile 
zor. Köklü değişimler istiyo-
rum. Bir bütün olarak kültür ve 
sanatın, özel olarak da edebiyat 
ve bilim yayıncılığının devlet 
tarafından koşulsuz desteklen-
mesini, gelişmesinin önündeki 
tüm engellerin kaldırılmasını 
istiyorum. Kitapların ve onları 
üretenlerin herhangi bir kovuş-
turmaya uğramadığı, düşünce 
özgürlüğünün özümsendiği 
bir siyasal ve toplumsal iklim 
istiyorum. Kitap üretiminde 
yer alan tüm yayınevi emekçi-
lerinin emeklerinin karşılığını 
almalarını ve güvenli çalışma 
koşullarına kavuşmalarını 
hayal ediyorum. Bu hayalin bir 

gün gerçekleşmesi için bugün herkesin harekete geçip 
örgütlenmesini diliyorum.

 Olcay Mağden:  Öncelikle yayıncılığın şu basmakalıp 
kitap kokusu romantizminden çıkıp biraz daha fazla 
dijitalleşmesini ve buna yönelik işe yarar düzenleme-
lerin getirilmesini umuyorum. Ayrıca özellikle çocuk 
kitapları özelinde yayıncıların birbirleriyle didişmeyi 
bir yana bırakıp ortak bir hedef doğrultusunda birlikte 
hareket edebilmelerini diliyorum. Ancak bu şekilde her 
kafadan çıkan onlarca ses elenebilir ve ancak bu şe-
kilde durmadan konuştuğumuz şu sansür ve gereksiz 
uyarlama meselesinden kurtulabiliriz. Ve tabii çevir-
menlerin maddi ve de manevi açıdan hak ettikleri yere 
gelmelerini umuyorum. 

 Sanem Erdem:  Yayın dünyasındaki her unsurun adil 
çalışma koşullarında, herkesin birbirine ihtiyacı oldu-
ğunun farkında olarak birlikte çalışması. 

“Yayınevleri bu düzende 
çevirmeni sürecin ‘en zayıf 

halkası’ olarak görmemeli, ne 
de olsa istediğimiz şartlarda 
çalışan başkaları da bulunur, 

diye düşünmemeli. Çeviri emek 
yoğun bir süreç, bazen bir kitabın 

çevirisi iki-üç ay sürüyor ama 
günümüz şartlarında iki-üç aylık 

bir emeğin karşılığı bir asgari 
ücret ya ediyor ya etmiyor.”

Tuğçe Özdeniz
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Editörü “yayından önceki son mahrem durak” olarak tanımlıyor Mehmet Erkurt. “Yazar için de yayıncı için de koruyucu 
ve öngörülü davranması beklenen kişi o,” diyor. Özlem Akcan ise usta editör Selahattin Özpalabıyıklar’a atıfla “Havari 
Kuşkucu Thomas”a benzetiyor editörü, güvensiz ve araştırmacı tavrıyla. Kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar, şura-
sı açık ki kitap yayımlama sürecinin olmazsa olmazı editörler.

Yayıncılık dünyamızın pek çok aktörü gibi onların da sorunları, değişmesini istedikleri şeyler var. İş tanımlarının doğru 
yapılmamasından zorlu çalışma koşullarına, özensiz hazırlanmış kitap dosyalarından sansüre pek çok sıkıntıyla baş et-
mek zorundalar. Pandemi ve ekonomik kriz sürecinin de işlerini kolaylaştırmadığı açık. Görünen o ki bu süreçler, baskıya 
giren yeni kitap sayısında azalmalara yol açmış durumda.

Soruşturmamıza katılan tüm editör arkadaşlarımız, Muzır Kurulu gibi sansür mekanizmalarının yanlışlığına ve gerek-
sizliğine işaret ederken Mehmet Erkurt “Bugün yazarların da yayıncıların da cesaretini kıran bir bağlamda olduğumuzu 
üzülerek kabul ediyorum. Dolayısıyla yayımlama özgürlüğüne getirilen kısıtlar, evet, bugün kitap seçimlerinde ciddi bir 
rol oynuyor,” sözleriyle yayıncılığımızın genel bir sorununu tarif ediyor.

Tüm bunlar bir yana, kitap yazmak isteyen ya da yazdığı dosyayı yayınevlerine ulaştırmayı düşünen okurlarımıza editör-
lerin bu konuda söylediklerine kulak vermelerini önemle tavsiye ederiz. Belki de buradan edinecekleri birkaç tüyo, onları 
bir adım öne çıkaracak.

Editör ne iş yapar?

İllüstrasyon: Gökçe Yavaş Önal
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Editör kime denir? İş tanımınızı nasıl yaparsı-
nız? Çalışma pratiğiniz ve iş tanımınız ne derece 
örtüşüyor? Editörler ve yayınevleri arasında, bu 
alanda sorunlar yaşanıyor mu?

 Özlem Akcan (Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları):  Yayıncı-
lar Birliği’nin hazırladığı Yayıncılık Meslekleri Sözlüğü’n-
de editörün tanımı kısaca şöyle yapılıyor: “Yayımlanması 
için kitap seçim ve oluşturma süreçlerinde yer alan, 
metni kontrol eden, baskı sürecini yöneten, tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri içinde yer alan nitelikli kişidir.” 
Mesleki büyüğümüz Selahattin Özpalabıyıklar ise No-
tos’ta Semih Gümüş’le yaptığı söyleşide, editörü “Havari 
Kuşkucu Thomas”a benzetiyor. Thomas’ın İsa’nın ölüden 
dirildiğine böğründeki yaraya parmağını sokmadan inan-
mamasını, editörün yayıma hazırlanması için kendisine 
verilen her şeyden kuşkulanıp güvensizlikle yaklaşması-
na benzetiyor. Her iki tanım da elbette olması gerekene 
odaklanıyor.  Ne olduğunu konuşmak içinse editörlerin 
çalışma koşullarına bakmamız gerekiyor.  Çünkü biliyo-
ruz ki pek çok yayınevinde ayda beş-altı kitap hazırlamak 
zorunda kalan arkadaşlarımız var. Metne gereken özeni 
verdiğinde iş yetişmiyor, iş yetiştiğinde de içine sinmiyor. 
Satış-pazarlama baskısı da cabası. Bir de galiba pek bah-
sedilmeyen iletişim becerileri konusu var. Bir editörün 
mesaisinin büyük çoğunluğu insanlarla iletişim kurarak 
ve yazar, çizer, çevirmen arasında dengeleri koruyarak 
geçiyor. 

 Hülya Dayan (Tudem Yayın Grubu):  Editörlük, bilgi biri-
kimi, tecrübe ve beğenilerinin ışığında, yayınevinin yayın 
politikasını da dikkate alarak, okur kitlesine uygun ve 
doğru dosyayı seçmekle başlayıp okurun keyifle okuyaca-
ğı, çok beğeneceği bir kitap ortaya çıkarma hedefiyle son 
bulan bir süreç olarak tanımlanabilir. Tabii asıl meşak-
katli süreç bu ikisi arasındadır: Metin çalışma sürecinde 
yazarla iletişim, metnin okura en mükemmel hâliyle ulaş-

ması için yazarı ikna etmek; metin çalışmasından sonra, 
yine kitabın yayıma hazırlık aşamasında kitabın sunumu-
na, biçimsel özelliklerine, kapak çalışmalarına dair ekip 
çalışması yapmak; arka kapak, katalog yazısı ve iletişim 
malzemeleri gibi kitabın kimliğini/imajını oluşturacak 
tanıtım cümleleri için uygun ifadeleri bulmak…

Bitti mi? Hayır! Yayımlandıktan sonra da kitabın okura 
ulaşması konusunda iletişim, pazarlama ve satış ekibiyle 
birlikte stratejiler oluşturan; kitap okura ulaştıktan sonra 
okurun yorumlarını gözlemleyen, değerlendirmelerini 
takip eden; kitabın yolculuğunun nasıl geçtiğinin meraklı 
gözlemcisidir editör. Kısaca, editör, baştan sona bir kita-
bın ortaya çıkış sürecinde farklı alanlarda birçok insanla 
iş birliği içinde olandır. Editör bazen yazılacak veya 
yazılması gereken bir konuyu bulandır. Fikirler oluşturup 
yazarlarla yeni projeler yaratandır ya da yazarın sunduğu 
bir projeyi geliştirendir. Ve tabii tüm bunlar için zihnini 
sürekli diri tutup günü, gündemi, ihtiyaçları ve alandaki 
diğer çalışmaları takip edendir. 

Benim çalışma pratiğim ve iş tanımım da bu şekilde 
ilerliyor. Yayınevleri, editörleri potansiyellerini ortaya 
çıkarabilecekleri bir yere konumlandırmalıdır bence. 
Örneğin, proje üretmek konusunda yetenekli ve istekli bir 
editörün enerjisi bu tarafa yönlendirilebilir. Ya da çizgi 
romana hâkim editör, bu türde katkı sağlayabilir. Yine de 
farklı editörlük alanları olsa da her editör kendi alanında 
uzmanlaşırken diğer alanları da takip edebilirse kariyeri-
ne katkı sağlayacağı görüşündeyim. 

Editörlüğü yaptığım hesaplamaya göre 249 sözcükle 
anlatmaya çalıştım ama sanırım işi anlatmak için kitap 
yazmak gerekebilir ki aslında böyle bir kitap var: Editör 
Ne İş Yapar? Çünkü buraya yazamadığım daha nice işi 
var editörün: aynı anda birkaç dosya çalışmak, başvuru 
dosyalarını değerlendirmek, dosyaları raporlamak, dosya-
lara uygun ressam veya çevirmeni bulmak gibi. 

Özlem Akcan Hülya Dayan Gökçe Gökçeer Mehmet Erkurt Nihal Ünver
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 Gökçe Gökçeer (MEAV Yayıncılık):  Editörlüğün pek çok 
türü var ancak bir yayınevinde çalışan editör; yayımlana-
cak kitabın seçiminden yazar, çevirmen ve çizer seçimine, 
metnin ilk hâlinden son hâline kadar çalışmaktan yazar-
la, çizerle ve varsa çevirmenle iletişim hâlinde kalmaya, 
kitabın yayıma hazırlanırken geçirdiği her aşamadan 
tanıtımının nasıl yapılacağına, redaksiyondan son okuma-
ya (ayrıca bir düzeltmen yoksa) ve ozalit kontrolüne kadar 
birçok işten sorumlu kişidir. Editör, dosya kabul edildikten 
ya da çevrilecek kitabın seçiminden itibaren işin başında 
bulunur ve kitap okurun eline ulaşana kadarki tüm süreç-
ten sorumludur. Ölçü, mizanpaj, kâğıt seçimi ve tasarımla 
ilgili fikirlerini paylaşır, sonra her aşamayı takip eder. 
Dünyada, kendi alanında yayımlanan kitaplardan ve sek-
tördeki gelişmelerden de haberdar olması gerekir. Çalışma 
pratiğimin saydıklarımla örtüştüğünü söyleyebilirim. Bir 
yayınevi elbette alanına hâkim, öngörülü ve vizyon sahibi 
bir editörle çalışmak ister. Bana göre özellikle çocuk ya-
yıncılığında deneyimli editör sayısı pek fazla değil. Ancak 
bunun dışında, yayınevlerinin editörlere çok fazla sorumlu-
luk yüklediğini ve editörlerin zaman zaman tek bir kişinin 
altından kalkamayacağı işler yapmak zorunda kaldıklarını 
görmezden gelmek de mümkün değil.

 Mehmet Erkurt (Can Çocuk Yayınları):  Editöre getirilen 
çeşitli tanımlara bakınca, ismin kökündeki “yayıncı” anla-
mını da koruyarak, en toparlayıcı tanımın şu olduğunu dü-
şünüyorum: Metinden kitaba giden sürecin bilfiil sorumlu-
su. Yeni yazılmış bir metnin, eski deyişle bir el yazmasının 
(manuscript) kitaplaşması da olabilir bu süreç; çeviri bir 
eserin çevrildiği dilde yayımlanması da. Editör, benim de 
deneyimlediğim şekliyle, bütün bu sürecin ilerlemesini 
sağlar. İşlerin ne şekilde bölüşüleceği ise elbette çalıştığı 
kurumun organizasyon şemasına göre değişiklik gösterir. 
Dolayısıyla editörün bugün hangi işleri bizzat yapması 
gerektiği, etki ve yetki alanı konusunda bir söz birliğine 
varıldığını söylemek zor. Bu da yazarın ve okurun gözünde 
editörün kimliğini değişken bir karaktere büründürüyor. 
Bir yayınevinde sadece metinle ilgilenen editör, başka bir 
yayınevinde telif ve pazarlama süreçlerinde bile görevler 
üstlenebiliyor. Dolayısıyla editörün bazen sadece düzelt-
men, bazen de yazarla ilgili her şeyden sorumlu çalışan 
zannedilmesi mümkün. Bu muğlaklık, yalnızca işe yeni 
başlayacaklar için değil, deneyimli bir editörün de kurum 
değiştirmesi durumunda nasıl bir iş tanımıyla karşılaşa-
cağını o kurum özelinde öğrenmesini gerekli kılıyor. O 
yüzden her editör, çalıştığı kurumda işin kapsamını görüp, 
sınırlarını bir nebze kendi çizmeye çalışıyor. 

 Nihal Ünver (Ayrıntı Yayınları):  Editör, bir kitabın okura 
ulaşana kadar mümkün olan en mükemmel hâle gelme-
sini sağlayan kişi olarak özetlenebilir. En büyük sorum-
luluğu okura karşıdır. İş, sadece bir kitap fikri de olabilir. 
Bu noktada editörün iş tanımı yine değişmez. Metinler ve 
yazı işin en temel malzemesidir. Metinlerle ilgili çalışma 
en temel çalışma diyebiliriz ama bir editörün metin okura 
ulaşana kadar olan sorumluluğu her işi yapması anlamına 
gelmiyor. Burada iş tanımı çalışma pratiği ile çok örtüş-
meyebiliyor. Çünkü bir yanlış anlaşılma var bu konuda. 
Editör bir kitabın her şeyidir derken her işi onun yaptığı 
gibi bir anlam çıkıyor; bunun değişmesi gerekiyor. İş 
tanımlarının, özellikle entelektüel emek söz konusu oldu-
ğunda bulanık bir alan olarak tariflenmesi değişmeli.

Kitap yayıncılığında tek bir editörlük tipinden 
bahsedemeyeceğimiz açık. İdeal bir yayınevi ça-
lışmasında farklı görevler üstlenen, farklı tipler-
de editörlükler olmalı. Ülkemizdeki yayıncılık bu 
konuda ne durumda? Çalışma ve yaşam koşulları 
düşünüldüğünde, gençlere editör olmalarını 
tavsiye eder misiniz? 

 Özlem Akcan:  Ülkedeki diğer mesleklerde olması gere-
kenle olan arasında nasıl bir uçurum varsa editörlük için 
de durum farklı değil. Kitap okuma oranlarının çok düşük 
olduğu bu ülkede, özellikle bağımsız yayıncılar yıllarca 
faaliyetlerine devam edebilmek için mücadele etti. Az 
sayıdaki çalışanlarının üstün gayretiyle kitap yayımla-
dılar. Bu mücadeleye şimdilerde de pandemi, ekonomik 
kriz ve kâğıt krizi eklendi. Yıllık hatta bazen iki yıllık 
yayın programları hazırlayarak çalışan bir sektör, yarın ne 
olacağını bilmemenin endişesini yaşıyor. Tüm bu şartlar 
altında yayınevi emekçileri de payına düşeni alıyor. Bu iş 
hiçbir zaman çok para kazanmak amacıyla yapılmamış 
olabilir ama şimdilerde, pek çok başka alanda olduğu 
gibi daha da zorlayıcı bir hâl aldığını görüyoruz. Genç-
lere tavsiye vermek ne kadar doğru ya da onlar verilen 
tavsiyeyi dinler mi, bilemiyorum ama koşullar ne olursa 
olsun, içlerinden editörlük yapmak isteyecek “delilerin” 
çıkacağını biliyorum.

 Hülya Dayan:  Farklı tip editörlük ihtiyacı ülkemizde 
yeni yeni kendini gösteriyor. Bunun da nedeni, yayımlar-
daki çeşitliliğin artması. Resimli kitaplar, çizgi romanlar, 
başvuru kitapları ya da eğitim veya akademik yayımlar 
gün geçtikçe çeşitleniyor. Bu çeşitlilik beraberinde farklı 
alanlarda uzmanlık gerektiriyor. Yayınevlerinde bu durum 
ise yeni yeni gelişiyor.
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Gençlere tavsiye kısmına gelince: Doğru kitabı seçmeye 
çalışırken birçok kötü metin okuyacaklar ama bir metni 
geliştirirken ve sahiplenirken kalıcı bir esere yoldaş-
lık etmenin tarifi imkânsız mutluluğunu yaşayacaklar. 
Editörlüğün hemen hemen her aşamasında beyin fırtınası 
yapmaları gerekecek ve bu da zihni dinç tutacak. Dolayı-
sıyla evet, tavsiye ederim.

 Gökçe Gökçeer:  Editörlük uzmanlık isteyen bir alan 
ancak kendi içinde de uzmanlık alanlarına bölünüyor. 
Çeviri eser editörlüğü başka, telif eser editörlüğü bam-
başka bir şey. Kurgu kitaplar ayrı, kurgu dışı kitaplar ayrı 
bir uzmanlık gerektiriyor. Üstelik kurgu dışı alanların da 
ne olduğu ve editörlük yapan kişinin buna hâkim olup 
olmadığı elbette önemli noktalar. Yayın dünyasındaki 
eksikliklere rağmen, gençlere editör olmalarını tavsiye 
ederim çünkü mesleğimi çok seviyorum. 

Mehmet Erkurt: Batı’ya baktığımızda, dediğiniz doğru. 
Editörlük, özellikle ABD’de, Türkiye’de alıştığımızdan çok 
daha fazla kola ayrılmış durumda. Tabii bu yayınevlerinin 
ve sektörün büyüklüğüyle de doğrudan ilgili. Bazı edi-
törlük tipleri Türkiye’de de var ama içinde editör unvanı 
geçmiyor. Bugün gördüğümüz en temel başlıklandırmayı 
galiba çeviri editörlüğü ve telif eser editörlüğü ayrımında 
görüyoruz. Buna farklı yayınevlerinde dizi editörlüğü, alt 
marka (imprint) editörlüğü de ekleniyor. Bu başlıkların 
sorumlusu editörler kimi zaman kitapları bilfiil çalışan 
editörün ta kendisi oluyorlar, kimi zaman da farklı edi-
törler arasında görev dağılımları yapan başeditörler ya 
da yönetici editörler olarak görev alıyorlar. Yayıncılığın 
Türkiye’de büyüdüğünü söylesek de kurumsallaştığını 
söylememiz zor. Başta yaptığımız coğrafi kıyaslamayı 
yaparsak, kültür yayıncılığı geleneği konusunda genç 
bir ülke olduğumuzu söyleyebiliriz. Yönetimlerin kâr 
beklentisi ve algısı, yayın programlarının içeriğini ve bu 
içeriğe verilecek emeğin değerini doğrudan belirliyor. 
Çok sayıda editoryal ekibin, belki de sıcak satış bölgesin-
de olmadıkları için düşük maaşlarla, yaptıklarının bırakın 
değerini, kapsamı bile anlaşılmadan çalıştırıldıklarını 
biliyoruz. O yüzden bugün bir genç bana editör olmak 
istediğini söylese, önce ona bu meslekten tam olarak ne 
beklediğini, nasıl bir hayalle yola çıktığını sorarım. Çün-
kü anlattığı hayal, Türkiye’de editörlük yapmanın kıyısın-
dan bile geçmiyor olabilir. Burada incelik, elbette cesareti 
kırmamakta. Tıpkı yazar ve editör ilişkisinde olduğu gibi.

Nihal Ünver: Editörlükte alan uzmanlığı olarak isim-
lendireceğimiz şeyden bahsediyorsunuz. Bu ne yazık ki 

ülkemizdeki yayınevleri için geçerli değil. Butik olma-
yan, kurumsal yayıncılarda alan uzmanlığında çalışan 
editörler bulunuyor. Bazı yayıncılar da istihdam etmese 
de outsource denilen yöntemle yani dış kaynaktan destek 
alarak konusunda uzman olan editörlerle çalışıyor. Ama 
ülkemizde yayıncılığa yeni başlayan biri, iş planı çıkar-
dığında alan uzmanlıklarını gözeterek birden çok editör 
istihdam etme yoluna gitmez. Bir tane editör alır ve tüm 
kitapların işine o bakar.  

Yayınevinizde kitap seçme süreçlerinde editörle-
rin katkısı ne düzeyde? Kitap seçim kriterleriniz 
neler? 

Özlem Akcan: Çocuk kitapları özelinde konuşacaksam 
kitap seçimi konusunda epey geniş bir özgürlük alanım 
olduğunu söyleyebilirim. Bir kitabı yayın kuruluna sunar-
ken öncelikle nitelikli çocuk edebiyatı olup olmamasına 
bakıyoruz. Yayın kataloğumuzda benzer kitapların olup 
olması da dikkat ettiğimiz bir diğer alan. Bu aralar mali-
yetli kitaplardan uzak dursak da çizim kalitesi de seçimle-
rimizde büyük rol oynuyor. Çocukların duygu dünyaları-
na seslenen, onlara bilgiçlik taslamayan, edebiyattan haz 
almalarını sağlayacak her kitapla ilgileniyoruz.

Hülya Dayan: Kitap seçimini editörlerimiz yapıyor; yani 
büyük bir düzeyde katkıları var. Bir dosya üzerinde birkaç 
editörümüz aynı anda raporlama yapabiliyor ve yukarıda 
bahsettiğim, metin çalışmasında yazarı ikna etme süreci 
burada yayın kurulunu ikna etme süreci olarak karşımıza 
çıkıyor. Kısaca, editör dosyayı sahipleniyor. 

Birkaç alanda faaliyet gösteren bir yayınevi olduğumuz 
için seçim kriterlerimiz çok fazla. Ama en temel kriteri-
miz “okura karşı sorumluluk” ve “Bu kitabı neden yayım-
lamalıyız?” sorusu. Bu iki temel soru ve sorumluluk tek 
başına yetmiyor tabii. Hemen sonrasına eklenen birçok 
kriter var: Konu ve konunun işleniş şekli, alandaki diğer 
eserlerden farkı, edebi nitelikleri, hedef kitlesi, öne çıkan 
özellikleri şeklinde devam ediyor.

Gökçe Gökçeer: MEAV Yayıncılık’ta tek editör olarak 
çalışıyorum. Yayın yönetmenimizle birlikte kitapları se-
çiyoruz ancak bugüne kadar uzlaşmadığımız pek olmadı. 
Bu konuda çalışma ortamımdan memnunum ve şanslı-
yım. Kitap seçim kriterlerimiz ise, diğer yayınevlerinden 
bir noktada farklılaşıyor. Elbette pek çok yayınevi gibi her 
türlü ayrımcılığa karşıyız ancak bizim için hayvan hakları, 
insan haklarından daha az önem taşımıyor. Bu yüzden 
hayvanların yaşam haklarına aykırı olan ve türcü söylem-
ler taşıyan kitapları yayımlamamaya özen gösteriyoruz. 
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Mehmet Erkurt: Editörler yayın kurulunun doğal üye-
leri. Yayın yönetmenine bağlı olarak öneriler sunuyor, 
diğer önerileri değerlendiriyor, basmaya konu olan bir 
dosyanın ya da çevrilecek bir kitabın artılarını eksilerini 
tartışıyorlar. Hatta kitap ya da dosya okuma raporlarını 
bazen bizzat editörler yazıyor. Burada yayın yönetmeni-
nin editörlük ekibine ne kadar güvendiği çok belirleyici, 
elbette. Kendi yayıncılık deneyimime baktığımda, seçim 
kriterinin öncelikle okurlukla başladığını söyleyebilirim. 
Editör bir kitaptan ya da dosyadan öncelikle bir okur ola-
rak etkilenmeyi bekliyor. Yaratıcılıkla, zekâyla, okura saygı 
duyan bir çabayla karşılaşmak, ne olursa olsun bir “öykü” 
okumak istiyor. Elbette öncelikle satışa ve projeye yönelik 
değerlendirmeler yapıp, kendi okurluğunu kurumun satış 
beklentilerine göre gölgeye çekip, hayalini tamamen ya-
yının maddi başarısına odaklayabilen editörler var, ki çok 
da başarılılar. Benim kişisel motivasyonum öncelikle bir 
öykü bulmak yönünde. İçten bir anlatım, duyumsanabile-
cek bir atmosfer bulma heyecanıyla okuyorum metinleri. 
Çocuksu ya da basit olmaya indirgenmemiş, temalara ve 
kazanımlara hapsolmamış, edebi bir tadı olan ve öncelikle 
çocuktan sorumlu yetişkinleri değil, çocukların okuma 
keyfini önemseyen, aceleye getirilmemiş metinler. İnanın, 
çocuk edebiyatında bunu bulmak hâlâ zor, talep etmek de 
tuhaf karşılanıyor.

Nihal Ünver: Yayınevimizde basılacak olan kitapların 
tümünü editörlerimiz seçiyor. Bir yayın kurulumuz var 
ve bu kurul gerçek anlamda işliyor. Yayınevimizin bir 
yayın politikası var; bazı değerler çevresinde belirleniyor 
yayınlarımız. Önceliğimiz bunlar oluyor. Eşitlik, özgürlük, 
barış, insan ve doğa sevgisi, ayrımcılık karşıtlığı gibi de-
ğerler bunlar. Bu kriterleri geçen eserlerin de temel olarak 
iyi edebiyat eseri kriterlerini karşılayıp karşılamadığına 
bakıyoruz. 

Ayda ortalama kaç kitap (ilk baskı) yayımlıyor-
sunuz? Bunların ne kadarı çeviri ne kadarı telif 
eser?

Özlem Akcan: Ayda iki, en fazla üç kitap yayımlıyoruz. 
Kur artışı ve kâğıt krizi nedeniyle tek kitapla geçirdiğimiz 
aylar da oldu. Normal şartlarda yıl içinde çeviri ve telif 
eserleri yarı yarıya tutmaya çalışsak da bu aralar telif 
eserlere ağırlık veriyoruz. 

Hülya Dayan: Ortalama olarak on kitap yayımlıyoruz. Beş 
çeviri eser, beş telif eser. Bazı aylarda sekiz veya on iki 
kitap da yayımlayabiliyoruz. Her durumda çeviri ve telif 
eser dengesi de genellikle yarı yarıya oluyor.

Gökçe Gökçeer: Son iki yıldır ne yazık ki ayda en fazla bir 
yeni kitap yayımlayabiliyoruz. Bazen yayın programında 
sarkma olması ya da baskı sürecinin uzaması sebebiyle 
iki kitaba çıkabiliyor. Bunların çoğu çeviri eser.

Mehmet Erkurt: Ayda yayımladığımız yeni kitap sayısı 
iki ila üç arasında değişiyor. Son yıllarda yayımladığımız 
kitapların yarısından fazlası çeviri eser. Bu bilinçli ver-
diğimiz bir karar çünkü kurguda yaratıcılığı, anlatımda 
özgünlüğü; hayata, çocuğa ve çocuğun aklına, potansiye-
line yaklaşımdaki saygı ve cesareti en çok çeviri eserlerde 
buluyoruz.

Nihal Ünver: Ayda dört kitap yayımlıyoruz, pandemide 
biraz daha düştü bu rakam elbette. Dinozor Çocuk ve 
Dinozor Genç için ikişer kitap. Bu kitaplardan bir tanesi 
mutlaka telif eser oluyor. 

Yazar adayları (telif eser) yayınevlerine dosya 
ulaştırırken nelere dikkat etmeli? Elinize ulaşan 
dosyada ilk dikkat ettiğiniz şeyler neler? 

Özlem Akcan: Başvuru dosyalarında metin, özgeçmiş 
ve konu özeti olması gerekiyor. Farklı yayınevlerine aynı 
anda dosya gönderimi yapılacaksa ayrı ayrı e-postalar 
gönderilmesi daha şık olur tabii. Tek e-postada tüm 
yayınevlerini aradan çıkarmanın pek iyi bir fikir olduğu-
nu düşünmüyorum. Resimli kitaplarda eğer yazar aynı 
zamanda çizer değilse dosyasını sadece metin olarak 
göndermeli. Elime ulaşan dosyalarda öncelikle metnin 
tamamlanıp tamamlanmamış olmasına bakıyorum. Ko-
nunun özgünlüğü de önemli kriterlerden biri. Sonrası da 
çocuk duygusuna uygunluğu, metnin niteliği ve üslubu. 

Hülya Dayan: Öncelikle dosyalarını doğru yayınevine 
göndermeliler. Örneğin bir çocuk kitabını, yetişkinler 
için yayımlar yapan bir yayıneviyle paylaşmamalılar. 
Yazar adaylarına, eserlerini paylaşacakları yayınevinin ne 
tür kitaplar yayımladığını, yayın politikasının ne oldu-
ğu hakkında fikir edinmelerini; dosya başvurularında 
belirtilen kriterleri dikkatli okumalarını ve eserlerini bu 
gözle bir kez daha değerlendirmelerini tavsiye ederim. 
Ayrıca bir detay daha eklemek istiyorum: Dosya başvuru-
larında bazen yayınevlerinin, yazar adayları ve dosyaları 
hakkında bilgi talep ettikleri formlar olabiliyor. (Yayınevi 
olarak bizim böyle bir talebimiz var.) Bu formların özenli 
bir biçimde doldurulmasını önemsiyorum; çünkü eser 
sahipleri ve dosyalarının içeriği hakkında bize bir fikir ve-
riyor. Öte yandan yazar adayları için de yazmaya başlar-
ken amaçladıklarını ne derece gerçekleştirdiklerine dair 
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eserleri üzerine eşsiz bir düşünme fırsatı yaratıyor.

Dosyada dikkatimi ilk çeken ve en önemsediğim nokta, 
yayınevi ilkelerine uygunluğu. Örneğin cinsiyetçi, ırkçı, 
alaycı, nefret söylemi gibi unsurların varlığı değerlen-
dirme sürecimi büyük ölçüde etkiliyor; bu gibi dosyaları 
incelemiyorum. Bunların yanı 
sıra tema, konu, anlatım dili ve 
yazar adayının bu yöndeki özeni 
dikkatimi çeken diğer noktalar-
dan. Bir de tabii, “Dosya kendini 
okutuyor mu?”, “Devam etme 
isteği uyandırıyor mu?” gibi 
soruları da kendi kendime sor-
mak da dosya ile ilgili fikirlerimi 
etkiliyor.

Gökçe Gökçeer: Bu konu, edi-
törlerin en çok şikâyetçi olduğu konulardan biri olabilir. 
Ne yazık ki pek çok yazar adayının dosyasını hiç okuma-
dan gönderdiği açıkça belli oluyor. Dosyanın hazırlanış 
biçiminden e-postanın içeriğine, hitap ve temayı açık-
lama şekline kadar birçok ayrıntı, size aslında ipuçlarını 
da önden veriyor. Bir dosyada en çok dikkat ettiğim 
şey, hikâyenin ne anlattığından ziyade nasıl anlatıldığı. 
Yazarın ana diline ne kadar hâkim olduğu, yaratıcılığı ve 
ifade gücü…

 Mehmet Erkurt:  Bir dosya öncelikle kendini anlatımla 
ele veriyor. Bir dil yetkinliğiyle karşılaşmıyorsak, anlatım 
bizi tatmin etmiyorsa, o dosyanın karşısında çaresiz ka-
lıyoruz. Hayalet yazar değilsek, elbette. Ya da iş progra-
mımızı, metinleri baştan yazacak şekilde kurmadıysak. 
Editörler kurgu konusunda yazarı yönlendirebilir, hatta 
eserin büyük ölçüde baştan kurgulanması gerektiğini 
bile söyleyebilir. Karakterler çalışılabilir, metnin temposu 
baştan ayarlanabilir; buna karşın anlatımdaki zayıflığı 
yönlendirmelerle, önerilerle geliştirmek, bir yayına hazır-
lık sürecini misliyle aşar. Köklü ve uzun soluklu bir eğitim 
süreci anlamına gelir ki, bu, yayınevlerine yüklenemeye-
cek bir sorumluluk. Editörlerin, özellikle son zamanlar-
da, başvuru sahiplerinden başlıca beklentilerinden biri 
öncelikle çocuk kitabı dosyalarını aceleye getirmeden, 
incelikle düşünüp, işin ve okurun hak ettiği zamanı ve-
rerek yazmaları; sonra da yayınevine göndermeden önce 
mutlaka ama mutlaka kendileri okumaları. Yazı bittik-
ten sonra metne bir süre yabancılaşıp o metinde sorun 
görmeyi, umduklarını bulamamayı, gerekirse metinden 
nefret etmeyi göze alarak, illaki önce kendileri okumaları. 

Bu zor ama hayati bir aşama. Bu olmadan, yazı sanıldığı 
gibi bitmiyor.

Nihal Ünver: Yazarların ve yazar adaylarının kendini 
tanıtmadığı başvuruları dikkate almıyoruz. Bir de dos-
yasını tanımlarken kullandığı dil, “niyet mektubu”nda 

seçtiği kelimeler belirleyici 
oluyor. Çünkü bu ifadeler gelen 
dosyayla ilgili ipucu vermiş 
oluyor. Özellikle “eğitici kitap” 
vurgusuyla yapılmış bir baş-
vuruysa onu değerlendirmeye 
almayabiliyoruz. Eser başvuru-
ları yapanlar öncelikle dosya 
göndermek istediği yayınevinin 
diğer eserlerini incelemeli ve 
kendi dosyasının bu eserlerin 
çizgisine yakın olup olmadığına 

karar verip başvurusunu yapmalı. Yayıneviyle ilgili bir 
fikri olmalı. O yayınevine özel bir e-posta yazmalı, toplu 
gönderim yapmamalı. Eserini övmemeli. Kişisel hikâyesi-
ni aktarırken de mümkünse nesnel olmalı.  

Ayda ortalama kaç tane dosya (telif eser) incele-
yebiliyorsunuz? Size gelen dosyaların tamamını 
gerçekten okuyor musunuz? 

Özlem Akcan: Ayda ortalama 15-20 adet başvuru dosyası 
inceliyorum. İş yoğunluğundan olumsuz geri dönüşlerin 
hepsini yapamasak da gelen her dosyayı mutlaka okuyo-
rum.

Hülya Dayan: Ortalama olarak net bir rakam vereme-
yebilirim. Hâlihazırda çalışmakta olduğum dosyaların 
durumu, aylık inceleme/değerlendirme rutinimi etkileye-
biliyor. Bazı aylarda 15-20 dosya inceleyebiliyorken, bazı 
aylarda bu rakam 5’e inebiliyor. 

Gelen dosyaların tamamını okuyorum. Ama bazen dosya-
nın ilk sayfa ya da bölümlerinde yayın politikamıza aykırı 
unsurlar varsa veya önceki yanıtımda belirttiğim kriterle-
re hiç uymuyorsa okumaya devam etmiyorum.

Gökçe Gökçeer: Bu sayı iş yoğunluğuna göre değişebili-
yor. Evet, bana gelen her dosyayı tek tek açıyorum. Bugü-
ne kadar açmadan sildiğimiz ya da değerlendirmediğimiz 
hiçbir dosya olmadı. Ancak şunu da söylemeliyim ki, her 
dosyayı baştan sona okumak imkânsız ve çoğu zaman 
da gereksiz olabiliyor. Gereksiz kelimesi anlamını aşsın 
istemem. Şunu demek istiyorum: Yıllardır bu işi yapan 
biri olarak, bir dosyayı açtığınızda birkaç sayfa hatta maa-

“Başvuru dosyalarında metin, 
özgeçmiş ve konu özeti olması 

gerekiyor. Farklı yayınevlerine aynı 
anda dosya gönderimi yapılacaksa 
ayrı ayrı e-postalar gönderilmesi 

daha şık olur tabii.”

Özlem Akcan
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lesef bazen birkaç paragraf okuduktan sonra bile, o yazar 
adayı ve dosyası hakkında yorum yapabilecek öngörüye 
sahibim. Hâl böyleyken, o dosyayı sonuna kadar okuma-
ya devam etmek hem zaman kaybı hem deneyimimi ve 
inisiyatifimi doğru kullanmamak hem de iyi dosyaların 
zamanından çalmak olur. Pek çok editör arkadaşımın da 
kaçınılmaz biçimde aynı şeyi yaptığına eminim.

Mehmet Erkurt: Ayda bize ulaşan ortalama 80 ila 100 
başvuru dosyasını mutlaka inceliyoruz. Bazı dosyalar 
elbette size ipucunu daha erken veriyor. Yayın skalanı-
za uymuyorlar mesela. Kurgu eser yayımlayan bir ya-
yınevi olmanıza rağmen ayrı eser dosyaları gelebiliyor. 
Belli dönemlerde, belki birkaç yıllık periyotlarda belli 
türleri yayımlamama kararı varsa yayınevinin, o türler 
hemen eleniyor. Anlatım olarak çok yetersiz bir roman 
dosyası, kendini ilk birkaç sayfada belli ediyor. Buna 
karşın, editörlerden birinin ilgisini çeken bir dosya 
mutlaka ikinci, bazen üçüncü kez bile okunabiliyor.

Nihal Ünver: Başvuru dosyalarını 3-4 ayda bir topluca 
değerlendirebiliyoruz. Her ay bu işe düzenli olarak 
vakit ayırmak pek mümkün olmuyor. Eğer eser ger-
çekten, en başından basılamayacağı mesajını veriyorsa 
başka ama dosyaların tümünü baştan sona okuyoruz. 

Kitap (telif eser) seçimlerinizde, yazarın geçmiş 
yazma deneyimleri ya da toplumdaki popülari-
tesi etkili oluyor mu? Ya da tersinden, sadece 
popüler olduğu için birilerine kitap yazdırma 
fikrine nasıl bakıyorsunuz?

Özlem Akcan: Bu konuda kesin yargıları olan biri 
değilim. Kurgu dışı bir eserden bahsediyorsak elbette 
alanında yetkin, tanınan birine gidilebilir ama satış kay-
gısıyla sadece popüler olduğu için hiç yazma deneyimi 
olmayan birine kitap yazdırmak her zaman beklenen 
sonuçları da beraberinde getirmiyor. Önemli olan metin 
ve metin niteliği.

Hülya Dayan: Yazarın geçmiş yazma deneyimi eser seçi-
mimize etki edebiliyor. Yani yazarın önceden yayımlan-
mış eserleri yazar hakkında fikir edinmemize ve yazarla 
ne yönde ilerleyebileceğimize dair veriler oluşturabili-
yor. Ama tabii, daha önce eseri hiç yayımlanmamış bir 
yazarı ya da dosyayı alana kazandırmanın, kazanmanın 
da ayrı bir heyecanı var. Popülaritenin etkisiyle eserleri 
yayımlanan yazarlar var. Ben bu fikre sıcak bakamıyo-
rum. Yazar değil, dosya seçmenin daha doğru olduğu 
görüşündeyim.

Gökçe Gökçeer: Bugüne kadar popüler olduğu için kim-
seye kitap yazdırmadık. Hatta tam tersi, daha önce kitabı 
yayımlanmamış, çizimleri bilinmeyen ya da çeviri yapma-
mış isimlere alan açtık. Bu yüzden de çok mutluyuz. Ama 
bu demek değil ki popüler isimlerle de çalışmayacağız. 
Neden olmasın? Sadece işe bakış şeklimiz bu değil.

Mehmet Erkurt: Kuşkusuz, popülarite, dosya sahibine her 
zaman bir değerlendirilme önceliği sağlıyor. Ama esas 
sorun, içerikten yoksun bir popülariteden söz ettiğimizde 
başlıyor. Yazar hem “popüler” hem de en azından editö-
rün içtenlikle takdir ettiği, hatta okuru olduğu bir yazarsa, 
zaten hayali en çok kurulan, en hakiki buluşmalardan biri 
gerçekleşmektedir. Ancak edebiyatta karşılığını kendi 
açımızdan bulamadığımız bir popülariteye zorlanmak-
tan söz ediyorsak, orada işler karışıyor ve mesleğin tadı 
kaçıyor. Pür satış başarısı odaklı, bu anlamda üzerinde 
aleni bir baskı hisseden editör salt popülariteye daha hızlı 
yönelebilir ve konuya, söz konusu yazardan “yeter ki” bir 
dosya gelsin heyecanıyla yaklaşabilir. Arayışı daha metin 
ve okur odaklı, bu anlamda yayıneviyle söz birliğine 
varabilmiş editör ise, kuşkusuz o ismin popülaritesin-
den daha az etkilenecek, hatta bu ünlülük hâline daha 
temkinle yaklaşabilecektir. Dolayısıyla nihai kararı elbette 
yayınevinin, yayın yönetiminin yaklaşımı belirliyor. Şunu 
hatırlayalım: Yayınevlerinin her zaman hâlihazırda “hayır 
diyemediği” bir yazar kotası vardır ki, yayıncılığın şu an 
için en kaçınılmaz, ne yazık ki pek çok açıdan anlaşılır 
ama tartışmasız, bir o kadar da üzücü yönlerinden biri 
bu. Editör de bu noktada artık kararları etkileyen ya da 
ortak iyiliği koruyan değil, dünden verilmiş mecburi 
eveti “olabilecek en iyi hâline” getirmekle sorumlu bir 
kişiye dönüşüyor. Pek çok kurumun ve yazarın saygın-
lığına bir biçimde zarar veren bu durumu kısa hatta 
orta vadede bile değiştiremeyecekken, bir de içerikten 
azade bir popülarite peşinde kitap yazdırarak, ısmarlayan 
taraf olduğumuz için de baştan “evet” diyerek bu kotayı 
büyütmeyelim derim. Çocuk edebiyatı, yetişkinin kolayca 
ünlenme yolu olarak galiba yeterince hırpalandı.

Nihal Ünver: Elbette bu etkili oluyor, en azından değer-
lendirme aşamasında dikkat çekip ön sıralara çıkabiliyor. 
İçerik eğer üzerinde çalışılabilirse bir adım daha öne 
geçebilir ama o kadar. Sadece popüler olduğu için bizim 
radarımıza girmesi zor ama hem popüler hem de kitap 
yazdırmak istediğimiz alanda uzmansa onunla çalışmak 
isteriz. Çünkü alanda o konuyla ilgili bir açık olduğunu 
düşünüp kitap yazdırmak istiyorsak bunun mümkün 
olduğunca çok okura ulaşması bizi mutlu edecektir. 
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İdeal yazar-editör ilişkisini nasıl tanımlarsınız? 
Kitap (telif eser) üzerine çalışırken anlaşmaz-
lıklar, ego çatışmaları yaşanıyor mu? Editörün 
özgün metne müdahale sınırlarını nasıl tanımlar-
sınız? 

Özlem Akcan: Yazarın editöre güvendiği, editörün de 
gölge yazarlığa heveslenmediği, her ikisinin de metni 
öncelediği ilişki en sağlıklısı sanırım. Özgün metne mü-
dahale sınırını da belirleyen şey editörün yazarlığa geçiş 
yapmaması. Kurguda aksayan, anlatım bozukluğuna 
yol açan, varsa hata onu gösteren, nefret söylemi ya da 
cinsiyetçi ifadeleri işaret eden her şeyi söyleyip müda-
hale edebilir ama kişisel zevkler konusunda kendini 
frenlemelidir.

Hülya Dayan: Yazar-editör ilişkisi, hem samimi hem me-
safeli bir ilişki bence. Editör, kitabın yolculuğu sırasında 
metnin tüm aşamalarında yazarla her şeyi samimi ve 
açık bir şekilde konuşabilen, tartışabilen bir yol arka-
daşıdır. Mesafeli, çünkü editör her ne kadar yazarla yol 
arkadaşlığını korusa da metne tarafsız bakabilmeli. Aynı 
anda hem yazarı hem okuru düşünmeli ve bu dengeyi 
ustaca kurabilmeli. Kısacası editör yazarla okur arasında 
bir köprü ise eserin asıl sahibinin yazar olduğunu hep 
göz önünde bulundurmalı ama asıl işinin, okuru kurgu, 
metin düzenlemesi, dil ve anlatım gibi yönlerden pü-
rüzsüz bir metinle buluşturmak olduğunu hiçbir zaman 
unutmamalıdır. Editörün metne müdahale ederken 
sınırları olmalı. Çünkü müdahale ettiği dünya, yazarın 
dünyası. Yazar, bir sözcüğü özellikle kullanmış olabilir 
ya da kurguda özellikle yer verdiği bir durum olabilir. 
Editör, bence her hamlesinde yazarı bilgilendirmeli.

Anlaşmazlıklar olabiliyor tabii ki, bu noktada her iki 
taraf da sağlam gerekçeli savlarıyla birbirini ikna etme 
sürecine giriyor. Anlaşmazlık çözülünceye kadar fikirler 
demleniyor ve dosya yeniden değerlendiriliyor. 

Gökçe Gökçeer: Yazar-editör ilişkisi bir kitabın kaderini 
belirler. Bugüne kadar herhangi bir yazarla ego çatış-
ması yaşamadım. Hayatın içinde yer alan hemen her 
ilişkide olduğu gibi, yazar-editör ilişkisinde de üslup çok 
önemli. Editörün karşı tarafın hayal dünyasına nereye 
kadar müdahale edebileceğini, yaratıcı kişinin kendisi 
olmadığını, yazarın da editörün tek isteğinin eldeki 
dosyayı herkes için en iyi hâle getirmek olduğunu kabul 
etmesi gerek. Ben işin her iki tarafında da yer alan biri 
olarak, yani hem yazar hem editör olarak, bugüne kadar 
şanslı ilerledim diyebilirim. İki tarafın da karşı tarafın 

alanına ne kadar girebileceğini bilmesi işin püf noktası. 
Eğer karşılıklı anlaşmanın sağlandığı, egoların bir ke-
nara bırakıldığı samimi bir çalışma ortamı yakalanırsa, 
ortaya elbette şahane bir iş çıkar. Çıkıyor da…

Mehmet Erkurt: Yazar ile editör arasındaki ilişkiyi ideal 
kılan başlıca duyguyu “güven” olarak görüyorum. Editör 
yazara o güveni verebildiyse ve yazar editöre güvenme-
ye açıksa, bu ilişki kuruluyor. Burada karşılıklı güveni 
temellendiren ortak payda ise, hayata geçirilecek proje, 
diğer bir deyişle kitabın ta kendisi. Yazar da editör de 
o kitabın çok sayıda okur tarafından çok sevilmesini, 
hakkında olumlu eleştiri yazıları yazılmasını, on yıllar 
boyunca tekrar baskı yapmasını istiyor. Bunu hep hatır-
lasak, aslında yüzeysel çatışmaları törpülemek, onları 
daha manalı, daha işe yarar tartışmalar hâline getirmek 
kolaylaşacak. Tabii ki bu çok incelikli bir iletişim süreci 
demek. Telif eser editörünün işinin, hacim olarak ne ya-
zık ki küçük bir kısmı metinle ilgili. Kalanı hep anlatma, 
önerme, açıklama, davet etme, ikna etme, gerektiğinde 
ısrar etme süreçleri. Ama bu güven ilişkisi bir kere 
kuruldu mu, ortak iyilikte buluşuldu mu, gerek metnin 
ilk hâlinde gerekse yayın programında köklü değişikler 
bile öngörmek mümkün. Editör yayınevinin olmazsa ol-
mazlarını yazarın makul talepleriyle dengeleyebilirse, ilk 
kez çalıştığı bir yazara da bunu önden bir toplantıyla ve 
birkaç örnek sayfa üzerinde açıklayabilirse, ilişkinin ge-
rektirdiği ince ayarlar ve esneme payları büyük ölçüde 
belirlenmiş oluyor. Yine de bir tarafın “ben” kültürünü 
her iki taraf için de bir ölçüde kırmaya daha meyilli ve 
davetkâr olması, gerektiğinde belli sınırlar çizebilmesi, 
bu kişinin de editör olması kuşkusuz önemli. Zira editör, 
yayından önceki son mahrem durak. Yazar için de yayın-
cı için de koruyucu ve öngörülü davranması beklenen 
kişi o.

Nihal Ünver: Yazarın editörü yönlendirmediği, yani 
ulaşmak istediği noktaya ulaşmak için editörü zorlama-
dığı ve editörün de metnin başına geçtiğinde yazarmış-
çasına kendine özgür bir alan açmadığı bir ilişki biçimi 
ideal gibi geliyor. Yazar dayattığında, kendince haklı 
olduğunu kanıtlamaya çalıştığında iş ego çatışmalarına 
kadar ilerleyebilir. Editör de aynı şekilde “böyle daha 
iyi” dediğinde yazardan bir farkı kalmamış oluyor. Her 
iki tarafın da metni düze çıkararak, bağımsız bir bakış 
açısıyla değerlendirmesi ve öznel değerlendirmelerini 
bir kenara koyması gerekiyor. Çünkü yayımlanmasına 
karar verilmiş o eser artık biraz da özgün bir şey hâline 
gelmiştir. 
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Çevirmenlerle çalışırken zorlandığınız hususlar 
var mı? Kaynak dile ve metne hâkim olup olma-
manız çalışma şeklinde farklar yaratıyor mu?

Hülya Dayan: Aslında çevirmenlerle çalışmak, yazarlarla 
çalışmaktan çok da farklı değil; özellikle de çevirmenlerin 
kitabın ikinci yazarı olduğunu düşünürsek. Elbette burada 
devreye giren ilk husus, metne yapılan müdahalenin sevi-
yesi. Bazı temel köşe taşlarını döndükten sonra –örneğin 
yanlış çevirileri, tartışma götürmeyecek şekilde hatalı 
sözcük seçimlerini ya da kaçırılan gönderme ve esprileri 
düzelttikten sonra– çevirmene kendi özgürlük alanını 
bırakmak şart. Yarattığı üslup, yazarın üslubuyla kendi üs-
lubunun bir karışımı oluyor ne de olsa; bu da dili zengin-
leştiren, geliştiren bir metin çıkarıyor ortaya. Editör kendi 
üslubunu fazla dayatırsa veya çeviriye hiç müdahalede 
bulunmazsa, kitap yarı pişmiş şekilde çıkıyor. Yani aslında 
bu hassas dengeyi tutturmak, işin püf noktalarından biri.

Çevirmenlerle çalışırken yaşanan en büyük zorluk ise ben-
ce iletişim eksikliğinde yatıyor. Yapılan haklı değişiklikleri 
çevirmene açıklarken altı dolu, hakiki argümanlar kullan-
mak lazım. Bundan bağımsız olarak, çok güzel çevirilerde, 
çevirmenin emeğini takdir etmek de gerekir.  

Metni çalışırken kaynak dile hâkim olmak da tabii ki ol-
mazsa olmazlardan. Fakat bazen, bilmediğiniz bir dilde 
çalışmak da mümkün; bu durumda elinizdeki kitabın, ör-
neğin İngilizce edisyonunu edinip karşılaştırma yapabilir-
siniz. Bu her zaman harika sonuç vermese de çoğu zaman 
sorun yaratmıyor. Bunun dışında, bence gerek çevirmen 
gerekse editörün hâkim olması gereken birincil dil, elbette 
ana dil. Türkçeyi unutmak imkân dâhilinde görünmese de 
unutuyoruz.

Gökçe Gökçeer: Daha önce çeviri yapmamış yeni isimlere 
alan açtığımızı söylemiştim. Size tuhaf gelebilir ancak de-
neyimsiz çevirmenlerle çalışmak bazen deneyimli isimler-
le çalışmaktan çok daha kolay ve verimli olabiliyor. İlginç 
biçimde daha sorunsuz, egosuz, temiz iş çıkardıklarını da 
gördüğümü söyleyebilirim. Elbette tertemiz iş teslim eden, 
başarılı, çalışması kolay olan yılların çevirmenleriyle de 
çalıştık. Her biriyle iş yapmaktan büyük mutluluk duyuyo-
ruz. 

Kaynak dile hâkim olmamak ise ciddi bir sorun. Böyle du-
rumlarda bazen başka isimlerden destek alıyoruz. İngilizce 
metinle karşılaştırmak da apayrı bir sorun. Çünkü dilden 
dile geçişte yaşanan anlam kaymaları, çeviriyi doğru 
değerlendirememe sorunlarına sebep oluyor. 

Nihal Ünver: Sürekli çalıştığımız çevirmenlerimiz 
olduğundan çok az sorun yaşıyoruz çevirmenlerimizle. 
Kaynak dile hâkim olmadığımızda, o dili bilen başka bir 
çevirmenden destek alıyoruz; redaksiyon için özellikle ge-
rekli oluyor. Bir de tabii metni çapraz çeviriler yöntemiyle 
kontrol ettiğimiz de oluyor. 

Resimleme gerektiren dosyalarda, illüstratör 
seçimleri nasıl gerçekleşiyor? Dosyaya hâkim 
editör olarak, bu seçimde söz sahibi olabiliyor 
musunuz? 

Özlem Akcan: Bir kitabı yayıma hazırlamak önce hayal 
kurmakla başlıyor galiba. Dosyayı okurken hissettirdiği 
duygunun peşine takılıp aynı duyguyu hangi çizerin 
üslubuyla yakalayabileceğimi düşünüyorum. Araştırma 
sürecinden sonra önerilerimi yazara sunup onun da fikir-
lerini alıyorum ve dosyayı kimin desenleyeceğine birlikte 
karar veriyoruz.

Hülya Dayan: Genellikle dosyanın özellikleri kendi illüst-
ratörünü belirliyor. Hitap ettiği yaş grubu, türü, görseller-
de kullanılacak teknik; resimlerin renkli mi, yoksa siyah 
beyaz mı olacağı, çizgilerin evrenselliği ya da yerelliği; 
dosyada ön planda olan mekânlar ya da karakterlerin 
özellikleri illüstratör seçimimizde etkili oluyor. Örneğin; 
ilkgençliğe hitap eden fantastik bir dosyanın resimleme-
sine karar verirken yayın kurulumuzla birlikte dosyanın 
özelliklerini listeleyip bu özelliklere uygun olabilecek il-
lüstratör belirliyoruz. Bir başka örnek verecek olursam, re-
simli kitap hazırlarken sadece görsel değil, tasarım olarak 
da katkı sağlayabilecek portfolyoları inceliyoruz. Karar 
verdikten sonra illüstratör arkadaşımızın ve yazarları-
mızın fikirlerini alarak ilerliyoruz. Yıllardır birlikte ortak 
projelere imza attığımız ressam arkadaşlarımızla çalışma-
ya devam etmekle birlikte, alanda yeni isimlerle birlikte 
de çalışıyoruz. Ben bazen şunu da yapıyorum: Dikkatimi 
çeken portfolyoları ya da dijital mecrada karşıma çıkan 
ressamları ve çalışmaları bir kenara not alıyor, elimde 
olan veya sonrasında çizgiye uyum sağlayan dosyalarla 
eşleştiriyorum. Bu arada sanırım ikinci sorunun yanıtını 
da vermiş oldum.

Gökçe Gökçeer: İllüstratör seçimlerinde elbette söz 
sahibi oluyorum. Yine yayın yönetmenimizle birbirimi-
ze isimler öneriyor, değerlendiriyor ve birlikte seçim 
yapıyoruz. Bu konuda vizyonumuz ve beğenimiz birbirine 
çok yakın. Bir editörün verimli çalışabilmesi için bu çok 
önemli. İllüstratör seçerken onun da vizyon ve stil sahibi 
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olmasına dikkat ediyoruz. Kendini sürekli geliştiren, yeni-
leyen, yaratıcı, ‘‘özgün’’ işler çıkaran isimlerle çalışmaya 
özen gösteriyoruz. 

Mehmet Erkurt: İllüstratör seçimleri yayınevinden 
yayınevine olduğu kadar dosyadan dosyaya da değişik-
lik gösterebiliyor. Kimi yayınevinde yayın yönetmeni 
doğrudan belirleyici olurken, kiminde sanat yönetmeni 
daha aktif bir rol üstlenebiliyor. Bazen de editör, kitabın 
bilfiil sorumlusu olarak metinsel ve görsel bütün kararları 
ya veriyor ya da bu karar sürecini yönetiyor. Yönetmekten 
kastettiğim elbette gerekli gördüğü her noktada yayın yö-
netmeninin, varsa sanat yönetmeninin, satış ve pazarlama 
biriminin görüşlerini almak, ona göre nihai karara bir yön 
vermek. Sağlıklı gördüğüm yöntem, karar sürecinin edi-
törce yönetilmesi. Editör, kitapla ilgili her türlü konunun 
-hatta kimi zaman maddi konuların- hesabını önce kurum 
içinde, sonra da dışarıda veriyorsa, onun edilgenleştirildi-
ği bir yayın süreci kulağa epey çelişkili geliyor. Çok tanık 
olduğumuz bir çelişki, ne yazık ki. Kendi adıma bu açıdan 
şanslıyım. En azından öneriyi en 
başta sunabildiğim; aciliyetleri, ön-
celikleri, insani ilişkilerin yarattığı 
-kimisi anlık- gereklilikleri ifade 
ederek karara yön verebildiğim 
bir bağlamda çalışıyorum. İşleyişi 
bozacak kısıtlarla karşılaştığımda, 
bunu dile getirebiliyorum. Ama 
şunu hep hatırlayalım: Her yayıne-
vinin, doğru ya da yanlış, inisiyatifi 
yazara bir nebze daha bıraktığı, 
normalden farklı davrandığı du-
rumlar, projeler, süreçler vardır. 
Yayınevlerinin maddi önceliklerle 
“hayır” deme esnekliğinin azaldığı 
kişi ve projelerdir bunlar. Orada 
editörün söz sahipliği de yayıneviy-
le aynı oranda azalır. 

Nihal Ünver: Bazı yazarlarımız 
metnine uygun bulduğu, çalışmayı 
düşündüğü illüstratör önerileriyle 
geliyorlar, bu önerileri dikkate 
alıyoruz mutlaka. Yazarın özel bir 
isteği yoksa, yayınevi olarak biz karar veriyoruz. Genelde 
editör kimse o söz sahibi oluyor bu seçimde. Ama bu nok-
tada görsel yönetmenimizin de görüşünü alıyoruz. Burada 
metni çok iyi incelemek, üzerinde düşünmek, yazarıyla 
değerlendirmek gerekiyor. 

Okurun sosyal medya ya da başka araçlar üzerin-
den geliştirdiği tepkiler, örneğin sansür istekleri, 
çalışmalarınızı etkiliyor mu? Örneğin metinlerde 
argo kelimeleri ayıklamaya çalışmak ya da çeviri 
metinlerde tepki çekeceğini düşündüğünüz bö-
lümleri belirsizleştirmek gibi çözümler ürettiği-
niz oldu mu? 

Özlem Akcan: Yazar ya da çevirmen ve yayınevi bu 
tepkilerden elbette etkileniyor. Çalışmalarımızı doğrudan 
etkilemese bile duygusal yüküyle uğraşmak zorunda 
kalıyoruz. Kitabın zararlı olmadığını anlatmak, bir daha 
anlatmak, başka başka yerlerde yeniden anlatmakla 
uğraşıyoruz. Kaygılı bir bekleyişle bildiğimiz işi yap-
maya devam etmeye çalışıyoruz. Yayıma hazırladığımız 
kitaplarda da büyük değişiklikler yapmıyoruz ama eş ya 
da benzer anlamlı sözcüklerden faydalanıyoruz. Eğer özel 
bir anlamı yoksa “noel” yerine “yılbaşı” diyoruz mesela. 
“Salak” yerine “şapşal” sözcüğünü tercih ediyoruz; sanki 
çocuklar birbirlerine hiç salak demiyormuşçasına.

Hülya Dayan: Çalışmalarımızı 
büyük ölçüde olmasa da etkiliyor. 
Ama şunu belirtmeliyim ki, bu 
gibi durumlardan en çok etkile-
nen, yazarlar oluyor. Çünkü sosyal 
medya vb. platformlarda yazarı 
veya eserini etiketleyerek kullanı-
lan kimi zaman agresif dil, yazarın 
sonraki yazım çalışmalarında 
otosansür oluşturabiliyor. Yazar-
larla çalışmalarımızı hedef kitlenin 
yaş grubu ve gerçekliğine uygun 
olarak sürdürmeyi tercih ediyoruz. 
Yani, yaş grubunun gerçekliğine 
uygun, doğru sözcük seçimi ya-
pılmış ve doğru ifade edilmiş ise 
metin çalışmamızda herhangi bir 
kısıtlamaya gitmiyoruz. 

Gökçe Gökçeer: Bugüne kadar 
sansür isteği almadık. Ancak içe-
rikleri eleştirilen, özellikle ölüm ve 
ayrılık gibi yetişkinlerin ne yazık 
ki çocuklardan daha kaygılı yak-

laştığı temalarda endişelerini dile getirenler, hatta aldık-
ları kitabı iade etmek isteyenler oldu. Daha önce pek çok 
dile çevrilen ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yayımlanan 
ve -eğer bu rahatlatacaksa- birçok pedagog tarafından da 

“Genellikle dosyanın 
özellikleri kendi 

illüstratörünü belirliyor. 
Hitap ettiği yaş grubu, türü, 

görsellerde kullanılacak 
teknik; resimlerin renkli 
mi, yoksa siyah beyaz 
mı olacağı, çizgilerin 

evrenselliği ya da yerelliği; 
dosyada ön planda 

olan mekânlar ya da 
karakterlerin özellikleri 
illüstratör seçimimizde 

etkili oluyor.”
Hülya Dayan
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tavsiye edilen kitaplarımızla ilgili bu tarz eleştirileri ne 
yazık ki görmezden gelmek zorundayız. Eleştirilerin ve 
sansür talebinin sınırı yok. Ancak sadece bir kitabımızda, 
öpücükle ilgili bir cümleyi biraz ‘‘yumuşattığımızı’’ itiraf 
etmeliyim.

Mehmet Erkurt: Her şeyden önce, yayın kararlarımızı ne 
kadar etkilediklerinden bağımsız olarak, ciddi bir meşgu-
liyet yarattıkları bir gerçek. Sağlam emir kipleriyle, sert 
cümlelerle, yüklü nidalarla karşılaşınca, tepkilerdeki öl-
çüsüzlük karşısında şaşırmadan edemiyorsunuz. Toplum-
da birikmiş öfkenin, kendine bir kanal arayan hiddetin 
farkına varmanız bile şaşırmanıza yetiyor. Yayınlara etkisi 
ise aslında ezeli bir durumun devamı niteliğinde. Tepki 
gösterilen konu başlıklarında ciddi bir değişiklik olma-
makla birlikte, ispiyon kültürünün hepten yüceltildiğini 
görüyoruz. Şu anda en ufak bir ayrıntıdan duyulan rahat-
sızlık makamlara şikâyet konusu olabiliyor. Nefret dolu 
cümleler çok daha kolay kurulur, kurulduklarına kıyasla 
daha az kınanır oldular. Dolayısıyla her yayıncı, kendi 
argümanlarına ve arkasında durabileceğini düşündüğü 
örnek durumlara bağlı olarak belli ayıklamalara, belirsiz-
leştirmelere gidebiliyor. Kimisi bunu üzülerek yapıyor, 
kimisi övünerek. Bunun sınırını çizmek ne yazık ki zor.

Nihal Ünver: Tepkiler eğer metnin içeriğini geliştirici, 
hatamızla yüzleşmemizi sağlayan tepkilerse bu bizi etkili-
yor ama bazı değer yargıları üzerinden yapılıyorsa, yayın 
çizgimizi oluşturan değerlere saldırıyorsa dikkate almı-
yoruz. Savunamadığımız bir içeriği basamayız çünkü. 
Edebiyatı bir özgürlük alanı olarak değerlendirirsek, argo 
kullanılıyorsa bir metinde, çok da müdahale etmiyoruz. 
Bunun sınırı yok çünkü. Kişisel kaygılar ve çocukları için 
kitap alan ebeveynler ne düşünür diye toplumsal baskıyı 
dikkate alırsak kitaplar çocukların zevk alacağı edebi 
alanlar olmaktan çıkar. Tepki çekeceğini düşündüğümüz 
her şeyi bu durumda elememiz gerekir. Otosansürün en 
tehlikeli yanı da bu; soyut bir alanda sınırı kaybedebilir-
siniz. Çeviri metinler için de aynı şey geçerli. Burada en 
büyük belirleyici, okullar ve dolayısıyla müfredat oluyor. 
Ama her kitap da okul programına entegre olmak zorun-
da değil. 

Yakın zamanda özellikle çocuk yayıncılığı ala-
nında, kitap seçimlerinde “yerel ve milli olma” 
kaygısını dile getiren kimi yayıncılar oldu. Siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? Buradan devamla, 
benzeri gerekçelerle sık sık kitap yasaklamalarla 
gündeme gelen “Muzır Kurulu” gibi sansür me-

kanizmalarının varlığı kitap seçimlerinize etki 
ediyor mu?

Özlem Akcan: Bu konunun, çocukları ve çocuk edebiya-
tını hafife alan zihnin tezahürü olduğunu düşünüyorum. 
Her iktidar çocukları kendi tornasından geçirmek için 
çeşitli yöntemler geliştirmiş ama günün sonunda su akıp 
yolunu bulmuştur. Sanat eserinin “yerli ve milli” olama-
yacağını bir kenara bırakarak internet çağına doğan, 
evrensele bir tık uzakta yetişen çocukların “yerli ve milli” 
kalacağını da sanmıyorum. Ama evet, Türkiye’nin karan-
lık iklimi, kitapların muzır neşriyat ilan edilip poşete so-
kulması, yayıncıların davalarla karşı karşıya gelmesi bazı 
konu başlıklarına temkinli yaklaşmamıza neden oluyor. 
Ve bu da çocukların okuma özgürlüğünden çalıyor.

Hülya Dayan: Sadece “yerel ve milli” kavramları, insan 
etkinliklerinin en evrenseli olan sanatta, konumuz bağla-
mında edebiyatta işin doğasına aykırı değil mi? Edebiyat-
ta “yerel ve milli” bir çeşit olarak yer alabilir, ama sadece 
o kadar.

Milyarlarca yıllık bir dünya tarihimiz var. Anlatılacak, 
ilham verecek o kadar çok malzemesi var ki bu tarihin… 
Dil, yaşam şekli, kültürel farklılıklar ve zenginlikler… Hoş-
görüyü benimsetecek, merakı tetikleyecek, farklı bakış 
açıları kazandıracak bu malzemeler çocuk edebiyatında 
mahrum bırakılmamalı.

Muzır Kurulu gibi sansür mekanizmalarının varlığı kitap 
seçimlerimize etki etmiyor. Çünkü en önemli kriterimiz 
“çocuğa görelik”. Çocuğun gerçekliğine ve yaşına uy-
gunluk. Irk ve cinsiyet ayrımcılığı yapan, nefret söylemi 
içeren ya da çocuğun dünyasına uygun olmayan eserleri 
eliyoruz. 

Gökçe Gökçeer: Tam adı Küçükleri Muzır Neşriyat-
tan Koruma Kurulu olan bu kurul bizi pek etkilemiyor. 
Bugüne kadar seçtiğimiz kitaplarla ilgili böyle bir kaygı 
taşımadık. Bu ve benzeri kurullar, eğer isterlerse hiç 
ummadığınız ayrıntılar için bile küçükleri korumaya 
teşebbüs edebiliyor. Ne yazık ki severek okuduğumuz 
birçok kitabın poşette ya da KÜÇÜKLERE ZARARLIDIR 
etiketiyle satıldığını üzülerek takip ediyorum. Bu, her 
an her yayıncının başına gelebilir. Yerel ve milli olma 
kaygısına gelince; yayınevimizin en başından beri böyle 
bir kaygısı olmadı. Biz edebiyatı yerel değil evrensel bir 
bakışla ele alıyoruz.

Mehmet Erkurt: Türkiye’de sansür ne yazık ki ne yeni ne 
de uzun bir süre daha eskiyecek gibi. Çocuk edebiyatı 
zaten sürekli kısıtlamalarla “yapılmaması” gerekenlerle 
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ve sonu gelmeyen bir otosansürle yoluna devam etmeye 
çalışıyor. Nicelikte hızlı ama içerikte ve nitelikte ağır 
aksak bir işleyişle. Çocuk kitaplarını çocukları için alan 
pek çok yetişkin, gayet yoğun ve dertli hayatında bir de 
çocuğunun okuyacağı kitap için endişelenmek istemiyor. 
Çelişkiye yol açmayan, evde öğretilene ters düşmeyen, 
dolayısıyla “kafa karıştırmayan” kitapların güvenli toprak-
larına sığınmayı tercih edebiliyor. 
Dolayısıyla çocuk edebiyatı konu-
sunda yetişkin tarafımız sadece 
önerilere, kitap listelerine değil, 
otoritelere, kurullara ve uyarılara, 
yer yer sorgusuzca açık olmaya 
meyilli. Oysa edebiyat sadece yerli 
ya da milli değil, hiçbir sınırlama-
yı kaldırmaz. Bugün yazarların da 
yayıncıların da cesaretini kıran bir 
bağlamda olduğumuzu üzüle-
rek kabul ediyorum. Dolayısıyla 
yayımlama özgürlüğüne getirilen 
kısıtlamalar, evet, bugün kitap 
seçimlerinde ciddi bir rol oynuyor.

Nihal Ünver: Kültürel olarak 
çocuğun okuduğu kitapta kendine 
yakın bir şeyler bulması kıymetli 
bence. Yaşadığı şehir, çevre, bitki 
örtüsü, coğrafyası ve elbette insanları… Ama milli olma-
sına gerek yok özellikle. Kültüre, dine ve milli değerlere 
uygun kitaplar, edebiyatın en zengin getirisi olan hayal 
gücü ve başka dünyaları tanıma özelliğini sunamazlar. 
Üstelik bu kaygı ve ısrar, kitapları eğitim ve öğretim 
aracı olarak gören bir bakış açısıyla birleşince nitelik çok 
düşüyor. Muzır Kurulu’nun benzer kaygıları taşıdığını 
ve toplumda ayrıksı olabilecek, konuşulmayan ve üzeri 
kapatılan pek çok konuyu bir radar gibi tespit edip kitabı 
etiketlemesini elbette doğru bulmuyoruz ve bu yaklaşım-
ları seçimlerimizi etkilemiyor. 

Türkiye’de yayıncılığın geleceğine dair olmasını 
istediğiniz, hayal ettiğiniz değişimler neler?

Özlem Akcan: İfade ve yayımlama özgürlüğünün olduğu, 
yayınevi emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştiği, 
okur sayısının arttığı ve nitelikli eserlerin yayımlanıp hak 
ettiği ilgiyi gördüğü, düşün dünyasının zenginleştiği bir 
ortam düşlüyorum.

Hülya Dayan: Özellikle uluslararası bir yer edinmek. 
Türkçe edebiyatı, çevrilmiş olarak başka dillerde görmek. 

“Sansür”, “argo kullanımı” gibi konuları tartışmak yerine, 
zihin açıcı, ileriye dönük tartışmalar yapmak. Nitelikli 
eserlerin çoğaldığını görmek; alana yeni ve yetenekli 
yazar, çevirmen, illüstratör ve tür kazandırmak ya da 
kazanmak. 

Gökçe Gökçeer: Düşlerimizi yaşadıklarımızla kıyaslayın-
ca hayal kırıklığı ve küskünlükle doluyor içimiz. Ancak 

yayıncılığı seven ve buna gönül 
veren herkes, imkânları elverdiği 
sürece bu işi yapmaya, direnmeye 
devam edecek. Kâğıt ve baskı 
maliyetlerinin içler acısı duru-
mundan kurtulacağımız, bağımsız 
yayınevlerinin ve kitabevlerinin 
artıp ayakta kalabileceği, dağıtım 
sorununun çözüldüğü, eserlerin 
ve onu üretenlerin niceliği kadar 
niteliğinin de arttığı, çocuk yayın-
cılığının talep gördüğü kadar say-
gı da gördüğü, herkesin hak ettiği 
karşılığı aldığı bir yayın dünyası 
hayal ediyorum. 

Mehmet Erkurt: Kendi alanımdan 
yola çıkarsam, bizi boğan bu san-
sür ortamından bir an önce çıkma-

mızı diliyorum. Yetişkinlerin kendilerini hem birer okur 
hem de çocukla birlikte her türlü soruyu göğüsleyebile-
cek birer yetişkin olarak özgüvenli hissettiği bir ortamda, 
ne iktidarlar sansürü bu kadar kolay yayabilir ne de çıkar 
grupları bu korkuları körükleyebilir. Sadece okurluğun 
değil, kitap kültürünün yaygınlaşmasının da yayıncılı-
ğa çok yararı olacağını düşünüyorum. Bir yayınevinde 
yapılan çalışmanın bilinmesi, kitabın arkasındaki emeğin 
ve insan gücünün farkına varılması, korsana yönelimin 
de bu denli kolay olmasını bir nebze olsun önleyecektir. 
“Elimizde tuttuğumuz kitap nereden gelir?” diye bir soru 
niçin okullarda sorulmasın ki?

Nihal Ünver: Yayıncılığın ekonomik bağlarından daha 
bağımsız olması gerekiyor. Ticari kaygılar azalınca genel 
nitelik de yükselecektir. Ülkemizin kütüphanecilik ve 
yayıncılıkla ilgili bir vizyonu olması gerekiyor. Bahsetti-
ğim şey içerik açısından değil ama. Kütüphanelere kitap 
alımları, her devlet okulunda kütüphane olması, rekabet 
unsurunun gözetilmesi ve sabit indirim oranlarının 
uygulanması gibi önlemlerin alınması yayınevlerini eşit-
leyecektir. İçerikler zenginleştikçe ve iyileştikçe okuma 
kültürü de yükselecektir diye düşünüyorum. 

“İfade ve yayımlama 
özgürlüğünün olduğu, 
yayınevi emekçilerinin 
çalışma koşullarının 

iyileştiği, okur sayısının 
arttığı ve nitelikli eserlerin 
yayımlanıp hak ettiği ilgiyi 
gördüğü, düşün dünyasının 

zenginleştiği bir ortam 
düşlüyorum.”

Özlem Akcan
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Grafik tasarımcı kimdir, ne iş yapar? Yayıncılık 
süreçlerinde katkıları nelerdir?

Burak Tuna (Tudem Yayın Grubu Görsel Yönetmeni): Ya-
yıncılık alanında çalışan bir grafik tasarımcı yazar, yayın 
yönetmeni, editör ve çizerden gelen tüm içeriği birleşti-
rir; kitabı ya da dergiyi, gazeteyi, kataloğu oluşturur. Bunu 
tasarım kabiliyetini ve teknik bilgisini kullanarak yapar. 
Çalışmasını hatasız üretilecek şekilde formatlar. Süreç 
içinde, içeriğin fiziksel olarak nasıl görüneceği ile ilgili 
çalışmaları yürütür diyebiliriz.

Serkan Yolcu (Doğan Yayınları Görsel Yönetmeni): 
Grafik tasarımcı, bir mesajı, bir düşünceyi görselleştiren 
yaratıcı kişidir. Yayıncılık dünyasında tasarımcı kitapla 
bir inşaat yapar. Kitabı açarsınız, kâğıda dokunursunuz; 
her kâğıdın, her boyutun, her cildin, her yazı karakterinin, 
her yazı büyüklüğünün, kullanılan her görselin ayrı bir 
duygusu vardır. 80 gr. kâğıt ile, 115 gr. kâğıt arasında, kuşe 
ile grenli kâğıt arasında tat farkları vardır. Bütün bunlar 
algıyı etkiler, dolayısıyla okunan metni de etkiler. Tasa-
rımcı tüm bunlarda büyük rol oynar.

Grafik tasarımcılar için iş alanları yeterli mi? Bir 
yayınevinde ya da freelance çalışarak geçimle-

rini sağlayabiliyorlar mı? Gençlere bu mesleği 
tavsiye eder misiniz?

Burak Tuna: Bir yayınevinde grafik tasarımcıya farklı 
departmanlarda, farklı alanlarda her zaman ihtiyaç du-
yuluyor. Ancak ülkemizin yaşam koşullarında bir grafik 
tasarımcının geçimini sağlaması maalesef çok zorlaştı. 
Yayınevlerinin şartları mümkün olduğunca düzeltmeye 
çalışması da yeterli olmuyor. Bunca çabanın boşa çıkması 
çok üzücü.

Serkan Yolcu: Günümüzde grafik tasarım için iş alanları 
oldukça geniş bir skalada ilerliyor. Reklam ajanslarında, 
dijital-event ajanslarında, yayınevlerinde, kurumsal şirket-
lerde ya da freelance olarak çalışabilirler. Yayınevlerinde 
tam zamanlı çalışarak geçimlerini sağlayabilirler. Güçlü 
markalarla freelance olarak ortak işlere imza atabilirler.

Grafik tasarımcı olmak için nasıl bir eğitim gör-
mek gerekiyor? Bu işi yapmak isteyen gençler 
nasıl bir yol izlemeli?

Burak Tuna: Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde 
değerli tasarımcılar yetişiyor. Bunun dışında benim gibi 
kendini yetiştirmek ve tecrübe edinmek de mümkün. 

Grafik tasarım, yayıncılık dünyamızda uzun süre teknik ağırlıklı bir iş olarak görüldü. Yayınevlerimiz kurumsallaştıkça 
ve yayıncılık daha çağdaş normlara ulaştıkça, bu algı değişime uğradı. Bugün artık tasarım departmanları, yayınevleri-
nin en önemli bölümlerinden biri. Kitap yayımlama süreçlerinde grafik tasarımcıların rolünü, iki deneyimli tasarımcıyla 
konuştuk. Burak Tuna ve Serkan Yolcu, bize iş tanımlarından karşılaştıkları sorunlara, grafik tasarım eğitiminin içeriğin-
den işin teknik gerekliliklerine değin önemli bilgiler verdiler. 

Grafik tasarım cephesinde 
neler oluyor?

Burak Tuna Serkan Yolcu
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Ancak şunu belirtmekte fayda var: Teknik bilgi grafik ta-
sarım yapabilmek için yeterli değil. Kısa süreli kurslarda 
grafik programlarını ancak “yeni başlayan” seviyesinde 
kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Serkan Yolcu: Ülkemizde eğitime verilen değer ortada 
ama iyi bir grafik tasarımcı olmak için güzel sanatlar eği-
timi bana göre mutlaka alınmalı. Tasarımcı olmaya giden 
ilk adım okul zamanlarında atılıyor. Tabii ki mesleğinde 
çok iyi, “alaylı” olarak adlandırdığımız tasarımcılar da var. 
Ama bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda…  Genç-
ler, sanatın tüm disiplinlerinden beslenmeye çalışsınlar, 
bunun için çaba sarf etsinler. Sadece programları bilmek, 
iyi bir tasarımcı olmaya yeterli değil.

Bir yayınevinde en çok kiminle etkileşimli çalışır 
bir grafik tasarımcı? Bu çalışmada yaşadığı so-
runlar nelerdir?

Burak Tuna: Grafik tasarımcı bulunduğu departmana 
göre yoğun olarak editör, koordinatör, iletişim-pazarlama 
direktörü ile çalışır. İletişimin iyi kurulması birçok sorunu 
ortadan kaldırıyor. Her iki tarafın birbirini dinlemesi ve 
anlaması önemli. Kararsızlık sorun yaratabilir.

Serkan Yolcu: Yayınevinde tasarımcının en çok etkileşim-
li çalıştığı kişiler editörler ve varsa pazarlama departmanı 
olur. Ufak tefek sorunlar doğal olarak oluyordur, olacaktır. 
Asıl olay, birlikte çalıştığımız herkese koçluk yapmalı ve 
onların heyecanını yükseltmeliyiz. Tabii bu karşılıklı bir 
süreç. O zaman ortaya çıkan sonuçlar da herkesi mutlu 
edecek düzeyde oluyor.

Kitap üretim sürecinde yazarın ya da illüstratö-
rün özel istekleriyle karşılaştığınız oluyor mu?

Burak Tuna: Nadiren oluyor, uygulaması zor bir istekle 
karşılaşmadım.

Serkan Yolcu: Evet, oluyor. Yayınevi ya da editör, yazarın 
isteklerini karşılanabilir boyutta buluyorsa, tasarımcı o 
zaman devreye giriyor. Ama her özel istek yapılamaz, bu 
işin doğasına aykırı.

Grafik tasarım çeşitli teknik imkânların kullanı-
mını da gerektiren bir meslek. Gelişmiş bilgisa-
yar sistemleri ve özel yazılımlar gibi. Bu alanda 
ülkemiz yayıncılığı ne durumda? Sorunlar, eksik-
likler yaşanıyor mu?

Burak Tuna: Çalıştığım yayınevinde yazılım ve donanım 
ile ilgili güncel gelişmeleri takip ediyor ve hayatımıza 
geçiriyoruz. Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran yazılım ve 
kurulumlar pandemi döneminde oldukça hızlı bir şekilde 
ele alındı ve gerçekleştirildi. Dünyanın farklı yerlerinde 
olsak dahi senkronize çalışabilecek durumdayız.

Serkan Yolcu: Yayınevleri gözlemlediğim ve deneyimle-
diğim kadarıyla daha iyisini yapabilirler. Ama bir alışma 
durumu var. Sorunlar, eksiklikler ortaya çıktıkça düzel-
tiliyorsa güzel ama göz ardı ediliyorsa orada sıkıntılar 
başlıyor demektir.

İş süreçlerinde yapılması teknik açıdan imkânsız 
ya da verilen zaman içinde yapılması mümkün 
olmayan taleplerle karşılaşıyor musunuz? Bu tür 
durumlarda tavrınız ne oluyor?

Burak Tuna: Teknik olarak imkânsız taleplerle karşılaş-
madım hiç. Öncelikli işlerimiz için ise çalışma planımızı 
revize ediyoruz.

Serkan Yolcu: Bahsettiğiniz tarzda taleplerle tabii ki karşı-
laşıyorum. Ama bu talepleri zenginlik olarak görüyorum. 
Yani ne kadar kısıtlanırsam tasarımcı olarak o kadar yara-
tıcı olabileceğime inanıyorum. Özgür kalmak tasarımcılar 
için ciddi bir sorun, uçsuz bucaksız bir dünyanın içine 
girdiğinizi düşünürseniz ne yapsanız olacak gibi, tehlike 
çanları çalıyor o anda. Onu da yapsan olacak bunu da 
yapsan olacak. Bu bir tehlike. Güvende hissettiğiniz za-
man, o güvenin konformizmi ile vasat işler de yapılabilir.

Zaten tasarımcı kendi bariyerlerini koymak durumunda-
dır, müşteri söylesin veya söylemesin, işin içine girdiği-
nizde kendinizi kısıtlamanız gerekiyor ki odak noktanızı 
bulun. Tabii müşterinin baskısıyla istemediğiniz boyut-
lara erişen işler de olmuyor değil, ama sonuçta hamur 
bizim elimizde.

Türkiye’de yayıncılığın geleceğine dair olmasını 
istediğiniz, hayal ettiğiniz değişimler neler?

Burak Tuna: Türkiye’de nitelikli yayıncılığın çeşitlenme-
sini/zenginleşmesini ve medeni dünya ile daha yakın bir 
alışveriş içerisinde olmasını isterim.

Serkan Yolcu: Öncelikle kitapların, dergilerin içi görül-
meyen “poşet” ya da “zarf” içinde satılmadığı günleri 
görmek. Ardından diğer hayallerimiz mutlaka gerçekle-
şecektir. 



İllüstrasyon: Zülal Öztürk
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Kaç Türkçe çocuk kitabı sizin aracılığınızla yurt 
dışında yayımlandı? Kitaplarımızın özellikle 
tercih edildiği ülkeler var mı?

Göksun Bayraktar (The Black Cat Agency): Haklarını 
temsil ettiğimiz 32 çocuk kitabı yurt dışında yayımlandı, 
örnek kopyalar bize ulaştı. Hakları satılan ve yayımlanma-
sını beklediğimiz kitaplar bunun dışında tabii. Özellikle 
Kore ile iyi ilişkiler geliştirdiğimizi düşünüyoruz, en çok 
satış yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Okul öncesi 
resimli kitaplarla birlikte 9+ yaş okul çağındaki çocuklara 
hitap eden hikâye kitaplarına da ilgi gösteriyorlar ki bu 
çocuk kitapları hak satışında daha zor bir kategori.

Burcu Ünsal (Kalem Ajans): Kalem Telif Hakları Ajansı 
2005 yılında kuruldu. O günden bu yana, Kalem Ajans 
bine yakın çocuk kitabının farklı dillere çevrilmesine ara-

cı oldu. Hem uluslararası kitap fuarları sayesinde hem de 
e-posta yoluyla birçok farklı ülkeden yayıncı ile görüşü-
yoruz. Yapılan çeviri sözleşmeleri Nepalceden Kırgızcaya 
kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Son iki yılda Make-
donya, Çin, Güney Kore, İran ve Lübnan’daki yayınev-
lerinin çocuk kitaplarımıza ilgisi büyük. Bu ülkelerden 
özellikle Güney Kore’ye bir parantez açmak gerekiyor 
çünkü son zamanlarda Koreceye yapılan satışlar iyice 
arttı. Türkiye, 2017 Seul Kitap Fuarı’nın onur konuğuydu. 
Bu fuar sayesinde Koreli yayıncılar, Türkiye’den meslek-
taşlarıyla ilk kez buluşup çocuk edebiyatımızı tanıma 
şansı yakaladı. Koreceye yapılan telif satışların artması-
nın bir diğer nedeni de iki ülkenin çocuk edebiyatının 
birbirine yakın olması. Son yıllarda çocuk edebiyatımızda 
müfredat odaklı, tematik kitapların çoğaldığını görüyo-
ruz. Koreli ebeveynler de bu tip eğitici kitapları çok tercih 

Soruşturmamıza katkı veren edebiyat ajanlarının yanıtlarına baktığımızda, çocuk ve gençlik edebiyatımızın, yurt dışına 
açılım sürecinin başında olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Görünen o ki yabancı yayıncılar, yazar ve çizerlerimizin üretim-
lerine hak ettikleri ilgiyi göstermiyorlar. Göksun Bayraktar’ın (The Black Cat Agency) bu konudaki tespiti dikkat çekici. 
Bayraktar, yabancı yayıncının sadece kitaba, yazara, çizere ya da yayıncıya değil ülkeye de odaklandığını belirtiyor. 
Buradan hareketle şu belirlemeyi yapıyor: “Ülkenin demokratik alandaki gelişmişliği, evrensel değerleri benimsemiş olup 
olmaması, çevre bilinci, bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusundaki yetkinliği gibi birçok gösterge belirleyici olabiliyor. 
Maalesef Türkiye bu süzgece takılıyor.”

Telif hakları satışı alanında yurt dışı fuarlarının ve TEDA gibi destek projelerinin önemine dikkat çeken ajans yetkilileri, 
edebiyatımıza ilgi gösteren ülkelerin başında Güney Kore’nin geldiğini belirtiyorlar.

Telif ajanslarının yayıncılık dünyamızın geleceğine dair beklentileri ise iki ana başlıkta özetlenebilir: Düşünce ve yayım-
lama özgürlüğü ile kitap yayımlama maliyetlerinin düşürülmesi.

Yurt dışı telif hakları 
satışında ne durumdayız?

Göksun Bayraktar Burcu Ünsal Beste Bal
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ediyorlar. Hâl böyle olunca, benzer türden kitaplar arayan 
Koreli yayıncıların dikkatini Türkçe çocuk kitapları çek-
meye başladı.

Kitaplarımızın çok tercih edildiği ülkelerin yanı sıra bir 
de zorlandığımız diller var. Hem yetişkinlere yönelik 
kitaplarda hem de çocuk kitaplarında en az telif satışının 
olduğu diller Rusça ve Japonca. 

Beste Bal (Kovan Ajans): Kovan Ajans, illüstrasyon ve 
telif hakları ajansı. Çocuk ve gençlik yayınları alanında 
çalışıyoruz. Temsil odağımız hak sahibi değil de eserin 
kendisi, yani bizim temsil ettiğimiz yazar ya da yayınevi 
değil de doğrudan kitabın kendisi oluyor. Listemizi de 
daha ziyade çizim haklarını temsil ettiğimiz illüstratör-
lerimizin eserlerinden oluşturmaya gayret ediyoruz; ama 
elbette hem evrensel tadı hem de kendi içinde biricikliği 
taşıyan eserleri de keyifle temsil ediyoruz. Kitapların 
yolculuğu aslında illüstratörlerimizin görünürlüğünü ve 
bilinirliğini de oldukça artırıyor. Kovan’ı kurma motivas-
yonumuzun ardında da bu vardı aslında; illüstratörlerimiz 
uluslararası nitelikte işler yapıyor ama çeşitli bariyerler 
nedeniyle müşteri kitlesini geliştiremiyordu. Türkçe 
çocuk eserlerinin farklı dillere hak satışı gerçekleştikçe, 
yayınevlerine sunuldukça ve fuarlarda bu eserler görünür 
oldukça illüstratörlerimizin tarzları da kıymet görmeye 
başlıyor. Özellikle resimli çocuk kitaplarında, çeviriye 
gerek olmadan çizimlerle bütün hikâyeyi bir çırpıda 
sunabilirsiniz. Ve orada çizimler eğer anlatılan duyguyu 
veriyorsa metni satırı satırına okumadan yayıncının kal-
binde küçük bir çarpıntı yaratabiliyoruz. 

Kitaplarımız, içerik açısından benzer yayıncılık refleks-
lerine ve okur kitlelerine sahip ülkelerde daha çok ilgi 
görüyor. Asya ülkeleri son yıllarda oldukça ilgili, keza 
Brezilya pazarı aslında Türkiye ile çok büyük benzerlikler 
gösteriyor. Elbette Balkan ülkeleri ve içerik üretme konu-
sunda çok da telaş içinde olmayan Arap ülkeleri bizim 
eserlerimizi keyifle yayımlıyor, heyecanla temsil listele-
rimizi inceliyorlar. Kanada, İtalya, İspanya, ABD, Fransa, 
Almanya... diye uzun uzun saymayayım ama dünyanın 
her yerinde kendine yeni bir yuva bulabilecek nitelikte 
çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerimiz var, yaşayarak 
görüyoruz. Bu sadece ajansların kurduğu ağın başarısı 
değil, o evrensel tadı yakalayan yazarın, eğer resimli be-
timleme varsa illüstratörün ve elbette en nitelikli hâliyle 
yayımlanmasını sağlayan yayınevinin de başarısı. Asla 
unutmamak gerekir ki tanıtım materyallerinin çevirisini 
sağlayan kişi de bir o kadar kıymetli. Her ne kadar eser 
bazında konuşsak da elbette arkada dev bir kadro var bu 
başarıyı sağlayan.

Türk çocuk edebiyatı, çeviri hakları satışı konu-
sunda dünyanın neresinde? Bu alanda karşılaş-
tığınız sorunlar ve çözüm önerilerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?

Göksun Bayraktar: Türkiye, çocuk kitapları çeviri hakları 
satışı konusunda avantajlı ülkeler arasında değil, hatta 
çok boyutlu engelleri olan bir ülke. Buna rağmen yazarlar, 
çizerler ve yayıncılar ellerinden geleni yapıyorlar ki bu 
çok değerli. 

Hak satışı için ulaştığımız, hak satın alma kapasitesi olan 
yabancı yayıncı ve editörler süreçte karşılaştıkları en iyi 
kitapları değerlendirmek istiyorlar. O iyi kitabı oluşturan 
aktörler yazar, çizer ve yayıncı üçgeninden oluşuyormuş 
gibi gözükse de o arka planda bir ülke var. Dolayısıyla 
bir kitap, editörler tarafından değerlendirilirken o kitabın 
geldiği ülkeyle ilgili bir süzgeçten de geçiyor. Ülkenin 
demokratik alandaki gelişmişliği, evrensel değerleri 
benimsemiş olup olmaması, çevre bilinci, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler konusundaki yetkinliği gibi birçok 
gösterge belirleyici olabiliyor. Maalesef Türkiye bu süzge-
ce takılıyor. 

Bu süzgece takılmamak için teması, hikâyesi ve çizimle-
riyle “daha farklı”, “daha ilgi çekici”, “daha eğlenceli” ola-
nı arıyoruz. Bunlarla birlikte uluslararası manada standart 
hâle gelmiş bazı teknik özelliklere (okul öncesi resimli 
kitaplarda sayfa sayısının 32 olması, metin yoğunluğunun 
az olması gibi) de dikkat ediyoruz. Temsil ettiğimiz her 
kitabın yetkin bir çevirmen tarafından yapılmış İngilizce 
çevirisini istememiz de bu bariyeri aşma çabasından 
geliyor. İyi bir çeviri, kitabın başka dillere ulaşma şansını 
artırıyor. Kitabımızla ilgilenen editörün inceleme süre-
cinin pürüzsüz olması için bütün olanakları en baştan 
sağlamaya çalışıyoruz, iş birliği yaptığımız yayıncılar da 
aynı çaba ile bize yardımcı oluyorlar.

Burcu Ünsal: 2000’li yıllarda Türk çocuk edebiyatının 
yurt dışına açılımı epey hız kazandı. Eskiden pek akla 
gelmeyen telif satışı konusu, artık çoğu yayıncının gün-
deminde. Yayıncılar, Frankfurt Kitap Fuarı ve Bologna 
Çocuk Kitapları Fuarı gibi uluslararası fuarlara katılarak 
kitaplarını tanıtıyor ya da bu alandaki ajanslarla çalışı-
yorlar. Bu da çocuk edebiyatımızın yurt dışına açılımını 
hızlandırıyor, çünkü ne kadar farklı kollardan eserlerimizi 
ve yazarlarımızı tanıtırsak o kadar bilinirlik kazanıyoruz. 

Resimli kitaplar yurt dışındaki yayıncıların en çok tercih 
ettiği tür. Kısa metinli bu eserlerin tanıtım için İngiliz-
ceye çevrilmesi nispeten daha kolay olduğundan bu 
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tür kitaplar, romanlara kıyasla daha kolayca incelemeye 
alınıyor. Son yıllarda güzel sanatlar bölümlerinden mezun 
olan, yetenekli illüstratörlerimizin sayısı arttı. Yeniliğe 
açık yazarlar ve editörler, bu illüstratörlerle uluslarara-
sı düzeyde ses getirecek resimli kitaplara imza attılar. 
Böylece biz de ajanslar olarak bu resimli kitapların farklı 
coğrafyalara ulaşmasına aracı olduk. Romanlar ve hikâye 
kitaplarındaysa en büyük sorun dil engeli. Eserlerin tanı-
tım için tamamının İngilizceye çevrilmesi çoğu zaman 
mümkün olmuyor. Yurt dışındaki yayıncılar maalesef 
Türk çocuk edebiyatı hakkında pek fikir sahibi değil ya 
da yeni yeni Türkçeden çevrilen kitaplarla tanışmışlar. 
Dolayısıyla yazarlarını ve edebiyatını iyi tanımadığı bu 
dilden romanlar seçerken, eserin tamamını okumak 
istiyorlar. Yapılan kısmi çeviriler ilgiyi satışa dönüşme-
de yetersiz kalıyor. Ancak resimli kitaplarımızın farklı 
ülkelerdeki sayısının gittikçe artmasıyla birlikte, yayıncı-
ların önyargıları da yavaş yavaş kırılmaya başladı. Çeviri 
eserlerde İngilizcenin baskın olduğu coğrafyalarda birkaç 
yıldır, küreselleşmeyle birlikte yayıncılar artık farklı ülke-
lerden yeni yazarlar keşfetmeye daha hevesli. Bu da biz 
telif ajanslarının işini bir nebze kolaylaştırıyor.

Bahsedebileceğimiz diğer bir sorun tür çeşitliliğinin 
azlığı. Kurgu dışı eserler ya da çizgi roman ve grafik 
roman türü, çocuk edebiyatımızda genellikle çeviri 
eserlerde rastladığımız türler. Elbette telif eserlerde de 
güzel örnekler var ancak nicelik bakımından yurt dışında 
edebiyatımızı temsil etmeye yeterli değil. Resimli kitap ve 
romanlarla sınırlı kalmak yurt dışında bağlantı kurabile-
ceğimiz yayınevi sayısını kısıtlıyor.

Son olarak yarışma ve ödüllerin azlığı karşılaştığım bir 
diğer sorun. Çocuk edebiyatımızda, yayımlanmış eserler-
le başvurulabilecek yarışma ve ödül sayısı çok az. Yurt 
dışındaki yayınevleri, Türk çocuk edebiyatı hakkında 
bilgi sahibi olmadıkları için çoksatan ya da ödül almış 
eserleri inceleyerek bu yeni dilin edebiyatıyla tanışmak 
isteyebiliyorlar. Bu yüzden verilen ödüller hem yazarların 
hem de eserlerin uluslararası platformda tanınmasını 
kolaylaştırıyor. 

Beste Bal: Türkiye gittikçe daha iyi bir yerde konumla-
nıyor bu açıdan. Özellikle çocuk ve gençlik edebiyatı 
alanında faaliyet gösteren, faaliyetlerini daha yoğun bir 
şekilde bu alanlara çeken telif hakları ajansları bu görü-
nürlüğü pekiştirici güçte. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
çeviri ve baskı desteği olan TEDA’nın payına da vurgu 
yapmak lazım. Dünyanın her yerinde yayımcılık zor 
ve maliyetli. O nedenle tüm yayıncılar ne kadar destek 

alabiliyorlarsa bir eser için, yayımlama konusunda mo-
tivasyonları da o kadar yüksek oluyor. Keşke bu konuda 
farklı destek fonları da oluşturulabilse. Farklı ülkelerin 
çeviri destek fonları arasında kitaptan bir bölüm çevirisi 
için ve kitabın okunup raporlanması için de destekler 
bulunuyor. Bunlar çok anlamlı gerçekten. Türkçe eserler, 
illaki bir köprü dil aracılığıyla tanıtılıyor. Bu da İngiliz-
ce oluyor. Teknoloji çok gelişti, evet ama hâlâ nitelikli 
çeviri maliyetli ve olmazsa da olmaz bir faktör. Bazen hak 
sahiplerinden öyle çeviri metinler gelebiliyor ki “Bıra-
kın, metni anlattığımız kadarıyla bilsinler,” diyerek eseri 
kurtarmaya çalıştığımız oluyor. Tanıtım materyallerinin 
niteliği çok önemli. Hak satışı yaparken de “koşullu” sa-
tışlar yapmak durumunda kalabiliyoruz, örneğin “TEDA 
çeviri desteğinin çıkması hâlinde yürürlükte olacaktır,” 
diyoruz sözleşmemizde. Elbette böyle bir desteğin olması 
motive edici ama aynı zamanda sonuçlanmasını bekle-
mek, neticede olumsuz sonuç alınırsa bir dildeki hakları 
o bekleme süresince boşuna rezerv etmiş olmak ve başka 
teklifleri hâliyle reddetmek anlamına da geliyor. Ama 
elbette denemeye değiyor. Ayrıca bir tür olarak kurgu dışı 
artık çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinde de gittikçe 
popülerleşiyor. Yani burada devreye metin ve tasarımıyla, 
bir bütün olarak eser giriyor. Türkçe çocuk edebiyatı eser-
lerinin tanıtımında içerik ilgilerini çekmese bile çizerle-
rimiz keşfedilmiş oluyor. Resimledikleri Türkçe eserlere 
referansla Simon & Schuster, Hachette Antoine, Storytime 
Mag, Britannica Books, IlluSalon ve daha pek çok yayın-
cıyla ve ajansla çalışma imkânı bulan illüstratörlerimizle 
büyük bir heyecanla çalışıyoruz. İllüstratörlerimiz kendi 
başına bir katma değer sağlıyor sektöre ve bu çok mutlu-
luk verici. Nasıl resimledikleri kitaplar üzerinden onlara 
ulaşıyorlarsa aynı şekilde onların portfolyosu üzerinden 
resimledikleri kitaplara ulaşmaya da çalışıyorlar. Çok 
kıymetli sirkülasyon var diyebilirim bu anlamda.

Türk yazar ve illüstratörlere yurt dışına açılmak 
konusunda önerileriniz nelerdir?

Göksun Bayraktar: Yaratıcılıklarını kendi önerilerimle sı-
nırlandırmak istemem, bu nedenle temsil ettiğimiz kitap-
larda biz ne arıyoruz sorusuna cevap vereyim. Çocuğun 
merakını canlı tutacak hikâyeler, ilgisini çekecek illüstras-
yonlar ve yormayacak, mesaj karmaşasına düşürmeyecek 
sade metinler arıyoruz. Bu anlamda yazar ve çizer kadar 
editöre de çok iş düşüyor. 

Hikâyede düğümün merak uyandıracak şekilde kurgu-
lanmış olmasını ve son sayfada net bir şekilde çözül-
müş olduğunu görmek istiyoruz. Özellikle okul öncesi 
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kitaplarda metni yoğun bir hikâyeyi, heyecanı yoğun bir 
hikâyeye çevirmek önemli. 

Çeviri hak satışına yoğunlaşmak isteniyorsa en baştan 
evrensel bir kitap yapılacağına dair bir çıta koymak 
iyi olabilir. Bunu hedefleyen yazar, çizer ve editörlerin 
dünyada ön plana çıkan, çok dile çevrilmiş kitapları en 
ince ayrıntısına kadar analiz etmesi çok şey kazandırır. 
Cinsiyet rollerinden olabildiğince arınmış, kapsayıcı, çok 
çeşitli ve çok kültürlü bir zeminde yaratılan hikâyelerin 
ve çizimlerin (çizerlerin bu anlamda dokunuşları çok 
önemli) hak satışı süreçlerine çok büyük katkısı olur.

Okul öncesi resimli hikâye kitaplarından bahsettiğimizde, 
yazar ve çizerin takım olarak uyumlu çalışabilmeleri, bir-
birlerini yönlendirecek şekilde metinle ilişkili, hikâyenin 
sesi ile uyumlu, görsel iletişim gücü yüksek bir çalışma 
ortaya çıkarmak için birlikte zaman harcamaları iyi olur 
diye düşünüyorum. 

Hak satışı için odaklandığımız kitapların orijinal bir 
konuya eğilmiş olmasını önemsiyoruz. Orijinal bir konu 
bulmak çok kolay olmayabilir ama en tanıdık konuları 
bile ilgi çekici, komik ve sade bir şekilde anlatmış olmak 
da bu orijinalliğe dâhil. 

Okul öncesi resimli kitaplarda metnin az olmasını tercih 
ediyoruz. Hikâyede ve sayfalarda her şeyin ne eksik ne 
fazla olduğundan emin olunması için yetkin bir editörün 
kitap üzerinde zaman harcaması her şeyi çok değiştirir. 
Bu anlamda kitaba dokunması için editöre izin vermek, 
onunla iş birliğine açık olmak gerekli. Yazar ve illüstratör 
birlikte çalışmaya ne kadar açıksa ve editörün yetkin 
mentorluğuna ne kadar güveniyorlarsa ortaya o kadar 
iyi iş çıkar. Ama tabii bu üç ayağı kurmak kolay iş değil. 
Sadece hak satışı için değil, tüm iyi kitapların olmazsa 
olmazı daha fazla özen, daha fazla çalışma ve daha fazla 
sabır. Bu, hak satışında başarılı olabilmek için ajans ola-
rak bizim için de geçerli.

Burcu Ünsal: Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte 
yazar ve illüstratörlerin uluslararası platformda kendile-
rini tanıtmaları epey kolaylaştı. Nasıl ki resimli kitaplar 
romanlara kıyasla yurt dışı tanıtımda öne çıkıyorsa, 
illüstratörler de görsel dilin evrenselliği sayesinde 
yazarlara kıyasla daha şanslılar. İllüstratörler eskisi gibi 
kocaman portfolyolar hazırlayıp yayınevlerini dolaşmak-
tansa kendilerine farklı çevrimiçi mecralarda vitrinler 
hazırlayabiliyorlar. İllüstratörlere yurt dışı tanıtım için 
tavsiyem sosyal medya hesaplarını aktif kullanmaları ve 
mümkünse kendilerine çok basit dahi olsa bir İnternet 
sitesi hazırlamaları. 

Yazar ve illüstratörlerin yurt dışında isimlerini duyur-
malarının bir başka yolu da uluslararası yarışmalara 
katılmak. Yayıncılar, çeviri eserlerde ödüllü kitaplara ve 
sanatçılara ağırlık verebiliyor. Ülkemizde çocuk edebiya-
tına yönelik yarışma ve ödüller uluslararası platformda 
pek tanınmadığı için, uluslararası yarışmalara katılmak 
yazar ve illüstratörlerin isimlerini duyurmaları için iyi bir 
yol.

Bir başka tavsiyem uluslararası kitap fuarlarına katılmak. 
İllüstratörlerin doğrudan yurt dışındaki yayınevleriy-
le tanışabilmeleri için fuarlar güzel bir fırsat sunuyor. 
Örneğin, Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nda düzenlenen 
yayıncı-illüstratör görüşmelerinde sanatçılar, tanınmış 
editörlerle görüşüp portfolyolarını değerlendirmeye 
sunabiliyorlar.

Yazar ve illüstratörlere son tavsiyem ise bir telif hakları 
ajansıyla çalışmaları. Yurt dışı tanıtımlarda çoğu yayı-
nevi doğrudan sanatçı ile görüşmeyi pek profesyonelce 
bulmadığından tercih etmiyor. Ajanslarla görüştüklerinde 
ise farklı türden eserleri bir arada inceleyebiliyorlar. 

Beste Bal: Her şeyden önce bol bol okumalarını öneririm. 
Hangi türde eserlerin parçası olmak istiyorlarsa, yerli ve 
yabancı bol bol eser okumalarını, incelemelerini, yeni 
çıkanları en azından çevrimiçi ortamlarda takip etmele-
rini öneririm. Popüler olanın ağına takılmak için değil, 
haberdar olmak için takip etmekten bahsediyorum elbet-
te. Anlatılan hikâye ne kadar özgün olursa olsun içinde 
evrensel öğeler taşıdığında, bu dile yansıdığında ve eğer 
illüstrasyonluysa o bütünlük görsel olarak sağlandığında 
aslında ilk görüşte yaşanan heyecan da evrensel oluyor. 
Yurt dışına açılmak isteniyorsa, yazarlar açısından ele 
aldıkları konuları nasıl işleyeceklerine potansiyel okur 
kitlesini de göz önünde bulundurarak karar verilmesi 
kıymetli olur diye düşünüyorum. Bunu dengeli yapmak 
lazım elbette, yurt dışına da satacağım motivasyonuyla 
kendi ülkesindeki okura bile duyguyu geçiremeyen bir 
anlatıya da düşmemeli. Ve tanıtmak istedikleri eserlerin 
iyi bir çeviriyle tanıtım metnini oluşturduklarından emin 
olsunlar. Evet maliyetli ama değiyor. İllüstratörler için 
görünür olmak çok büyük mesele. Artık sosyal medya 
mecraları, onların istemleri dışında da olsa, müşteriler ta-
rafından birer portfolyo gibi algılanıyor. Ben bir yayıncıya 
portfolyosunu gönderiyorum çizerimin, o bana bir sosyal 
medya gönderisiyle geliyor “bu tarzını beğendim” diye. 
Burada handikaplar var, benim elimdeki güncel tarzı, 
onun gönderdiği artık çizerimin epey geçmişte bıraktığı 
bir tarz örneğin. Bu noktada çevrimiçi ortamlarda görü-
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nürlüğünüzü sağladığınız her işinizin aslında “referans” 
olarak algılandığını unutmamak gerekiyor. Eğer artık o 
sizin referansınız değilse, sırf ben şu kadar kitap resim-
ledim demek için şişkin bir portfolyo sunmamak gerek. 
Elbette illüstrasyon yarışmaları, çeşitli dergi ve İnternet 
portallarının yaptığı seçki çağrıları, minimum maliyetle 
görünür olmaya çabalayanlar için birebir. Ama gayret 
etmek gerekiyor. Çok çalışmak, çok üretmek, ürettiğiniz 
her şeyin sizin referansınız olacağının farkında olarak 
adım atmak gerek. Dünyada çok sayıda yazar ve çizer 
var. Onların arasında sizi bir yere taşıyacak ama aynı 
zamanda özgünlüğünüzü de görünür kılabileceğiniz 
yanlarınızı, stillerinizi keşfetmeniz gerekiyor. Bu, yazar 
için anlatım dilidir, çizer için kullandığı renk paletidir, 
fırçadır örneğin. Meselemiz kaybolmadan parçası olmak. 
O nedenle ne kadar çok tanırsanız parçası olmak istedi-
ğiniz dünyayı, siz de kendinize referans yazarlar/çizerler 
bulur ve onların yanında, uzağında, artık kendinizi nasıl 
konumlamak istiyorsanız oraya denk düşecek şekilde 
konumlarsınız.

Türkiye’de yayıncılığın geleceğine dair olmasını 
istediğiniz, hayal ettiğiniz değişimler neler?

Göksun Bayraktar: Türkiye yayıncılığının sansürden ve 
politik baskıdan arınmış, demokratik, çoğulcu ve özgür 
bir ortamda yapılabileceği günleri hayal ediyorum. Bu 
sayede Türk çocuk edebiyatının da çok değişeceğini, ge-
lişeceğini, mizahi olarak daha lezzetli olacağını düşünü-
yorum. Ayrıca çok satış başarısı yakalamış hobi kitapları, 
dünya mutfağı yemek kitapları, gezi, doğa, kültür, sanat, 
tarih, alanlarında araştırma-inceleme kitapları görmek de 
beni çok mutlu eder.

Burcu Ünsal: Kâğıt fiyatlarındaki artışın matbaa maliyet-
lerini artırması ile yayıncılar geçtiğimiz yıldan beri zorlu 
günler yaşıyor. Maliyetlerdeki bu artış maalesef yayımla-
nan eserlerin türlerini de etkiliyor. Üretimi daha maliyetli 
olduğu için resimli kitap, çizgi roman ve grafik romanlar 
yerine romanlar yayın programlarında öne çıkmaya 
başladı. Hâl böyle olunca yayımlanacak kısıtlı sayıdaki 
resimli kitaplar arasında yeni yazarların yer bulması epey 
zorlaştı. Matbaa maliyetlerinin sadece etiket fiyatlarına 
değil, çocuk edebiyatındaki çeşitliliğe de uzun vadede 
yansıyacak olması endişelendirici bir durum. Umuyorum 
yakın gelecekte editörler maliyet kaygısı olmadan yeni 
eserler seçebilir.

Kâğıt fiyatlarındaki artıştan bağımsız olarak, son yıllar-
da yayınevleri biraz daha temkinli seçimler yapmaya 
başladı. Bir eserin üslubundan çok müfredata uygunluğu, 

yayımlanması için önemli bir ölçüt olabiliyor. Çocuk ede-
biyatımız için hayallerimden biri, yayınevlerinin maddi 
kaygılara rağmen biraz daha risk alarak, yenilikçi eserler 
yayımlayabilmeleri. Elbette bu alanda güzel örnekler var. 
Üslup veya biçim olarak alışılmış türlerin dışına çıkan 
eserlerin sayısı çoğaldıkça, yeni yazarlar ve illüstratörler 
keşfedildikçe çocuk edebiyatımız iyice renklenecek ve 
çeşitlilik kazanacaktır. Bu da uzun vadede çeviri hakların 
satışına yansıyacak ve kitaplarımız dünyanın farklı coğ-
rafyalarına daha çok sayıda ulaşacaktır. 

Beste Bal: Tabii hayallerimi yayımlama maliyetlerini 
düşürecek etkenler süslüyor. Başta, kâğıt konusunda bu 
kadar yurt dışına bağımlı olmadığımız, yerel çözümlerin 
üretildiği bir ülke geliyor elbette. Bir de çocuk edebiyatı 
yayıncılığının aslında hak ettiği değeri de görebilmesini 
diliyorum. Pandemiyle birlikte yayınevleri çocuk marka-
larına, listelerine ağırlık verirken, çok sayıda yeni çocuk 
yayınevinin kurulduğuna da tanıklık ettik. Bu motivasyo-
nun arkasında yayıncılık yapmaktan ziyade, başta kendi 
yazdığı kitaplar olmak üzere yılda birkaç kitabı bir şekilde 
yayımlamak yer alıyor aslında. Birkaç kitap yayımladıktan 
sonra silinen çok fazla marka var; yurt dışından yayın-
cı dostlarımız sorduğunda referans olamayacak kadar 
ve aslında bizim de haklarında bilgiye ulaşamadığımız 
yayıncılar. Yayıncılık sektöründe artan marka sayısı kadar 
nitelikli sektör profesyoneli maalesef bulunmuyor. Bu 
konuda da çok büyük bir açık var ve hâl böyle olunca ni-
telikli Türkçe kitap projelerinin hayat bulmasından ziyade 
hazır yabancı eserlerin Türkçe haklarını satın almak daha 
anlamlı oluyor yayınevleri için. Ama bu, bizim edebiya-
tımızın gelişimini de büyük ölçüde engelliyor. Sektöre 
profesyonel katkıda bulunmak üzere çok sayıda atölye 
düzenleniyor aslında, ne kadar faydası oluyor, bilemiyo-
rum. Ama dilerim bu eğitimler de karşılık bulur ve bizler 
de yeni arkadaşlarımızla yolda tanışmaya, çalışmaya 
devam ederiz. Bir de 2020’nin başında, olabilecek en zor 
zamanda ajans kurmuş iki ortak olarak aslında sektörel 
dayanışmanın kıymetini iliklerimizde hissettik. Elbette 
rekabet kaçınılmaz ama biz hem telif hakları alanında se-
nelerdir faaliyet gösteren ajans sahibi dostlarımızın, hem 
uluslararası ağımızdaki yayıncılık profesyonellerinin, ama 
en çok temsil ettiğimiz yazar, çizer ve yayıncılarımızın 
büyük desteğini, anlayışını gördük. Elimizden geldiğince 
bildiğimiz her şeyi paylaşmaya, yol göstericiliğe ihtiyaç 
duyan genç yeteneklere el uzatmaya ve sektörü birlikte 
büyütmeye çalışmaya gayret ettik, ediyoruz da. Dilerim 
birlikte büyüyeceğimiz ve sektörü de birlikte büyüteceği-
miz algısı daha geniş çevrelerde etki bulur. 



İllüstrasyon: Kıymet Ergöçen
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“Çocuklar kitap okuyor! Okumuyor, ilgilenmiyor, sevmiyor gibi kalıplaşmış ifadeler kesinlikle gerçek değil,” diyor FOM 
Kitap’ın kurucusu Fuat Altay. O, çocuk ve gençlik yayıncılığımızdaki olumlu gelişmelere işaret etmeyi tercih eden yayın-
cılarımızdan. Eğitimcilerimizin ve ebeveynlerin giderek bilinçlendiğini, bunun yayıncılık dünyamıza olumlu yansıdığını 
düşünüyor.

Soruşturmamıza katılan yayıncıların hepsinin meslekle ilişkilerinin, önce iyi bir okur olmakla başladığını söylememiz 
yanlış olmaz. Kelime Yayınlarından Asya Çağlar, yayınevinin kuruluş aşamasındaki düşüncesini şöyle dile getiriyor: 
“Çocukken okuduğum kitaplar benim için çok değerli. İyi ki bu kitapları okumuşum, dediğim kitaplardır çoğu da. Ben de 
Kelime Yayınlarını kurarken dedim ki kitaplarımızı okuyan okurlarımız, yetişkin olduklarında iyi ki bu kitapları çocukken 
okumuşum, desinler.”

Meraklı Tilki Kitaplığı’nın kurucusu Esra Şanal da tüm yayıncı konuklarımızın da katılabileceği bir tanımla yayın politi-
kalarını özetliyor: “Çocuk haklarına saygılı; barış, özgürlük, adalet, eşitlik, hoşgörü gibi evrensel değerlere bağlı; umut 
dolu bir yol çizen; çocukların duygularına önem vererek yalnız olmadıklarını hissettiren; onların doğa ve hayvanlarla 
güçlü bağlar kurup doğa sevgisi kazanmalarına yardımcı olan kitaplar seçmeye özen gösteriyoruz.”

Pandemi ve ekonomik kriz koşullarının, kitap yayıncılığını ciddi anlamda zorlaştırdığına dikkat çeken yayıncılar, sabit 
fiyat yasası başta olmak üzere devletten çözücü müdahaleler bekliyorlar.

Yayın ilkeleriniz ve kitap seçme kriterlerinizden 
kısaca bahsedebilir misiniz?

Asya Çağlar (Kelime Yayınları): Çocukken okuduğum 
kitaplar benim için çok değerli. İyi ki bu kitapları okumu-
şum, dediğim kitaplardır çoğu da. Ben de Kelime Yayınla-
rını kurarken dedim ki kitaplarımızı okuyan okurlarımız, 
yetişkin olduklarında iyi ki bu kitapları çocukken okumu-
şum, desinler. Bu bakış açısıyla yayımladığımız kitapların 
nitelikli, zamana ve mekâna direnen kült kitaplar olması-
na özen gösteriyoruz. 

Seçme kriterlerimiz de bu yaklaşımdan beslenir. Metnin 
özenli, akıcı, zengin bir dille kaleme alınması ilk kriterle-
rimizden. Öykünün sürükleyici olması. Hiç yazılmamış 
bir konu olması gerekmiyor, herhangi bir konuyu nasıl 

anlattığı önemli bizim için. Ders vermeden, kıssadan 
hisse sonuçlara varma amacı olmayan, okura farklı yaşam 
deneyimleri ve bakış açıları sunan metinleri kitaplaştırı-
yoruz. 

Esra Şanal (Meraklı Tilki Kitaplığı): Meraklı Tilki Kitap-
lığı olarak 2019 yılından bu yana nitelikli, kaliteli ve iyi 
tasarlanmış, okul öncesi ve okumaya yeni başlayan ço-
cuklar için resimli çocuk kitapları yayımlıyoruz. Bu yıldan 
itibaren, 2-12 yaş aralığına uygun kitaplarımız da olacak.

Resimli kitapların çocukların okuma alışkanlığı kazan-
malarında, yaratıcılıklarının ve sözcük dağarcıklarının 
gelişmesinde büyük önem taşıdığının bilincindeyiz.

Çocuk haklarına saygılı; barış, özgürlük, adalet, eşitlik, 
hoşgörü gibi evrensel değerlere bağlı; umut dolu bir yol 

Yayıncılar anlatıyor...

Asya Çağlar Esra Şanal Selda Çilingir Fuat Altay Sinan Çamİlke Aykanat Çam
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çizen; çocukların duygularına önem vererek yalnız olma-
dıklarını hissettiren; onların doğa ve hayvanlarla güçlü 
bağlar kurup doğa sevgisi kazanmalarına yardımcı olan 
kitaplar seçmeye özen gösteriyoruz. 

Çocukların öğrenmesini değil düşünmesini sağlayan ni-
telikli eserlerin onlara yepyeni ufuklar açacağına inanıyor 
ve bu doğrultuda yayıncılık yapıyoruz.

Selda Çilingir (Tekir Kitap): Kitap hazırlarken önce-
likle çizgilerinin ilginçliğine, vuruculuğuna ve ifade 
gücünün yüksekliğine dikkat ediyoruz. Görsel tasa-
rımında kalitemizi korumak bizim için çok önemli. 
İçerikte ise çocuklar için didaktik olmaktan kaçarak 
eğlenceli olmaya ve korku, neşe, hüzün, heyecan gibi 
her türlü insani duyguyu anlatan eserler oluşturmaya 
çalışıyoruz. 

Fuat Altay (FOM Kitap): FOM Kitap, çocuklara ve 
gençlere sevgiyi, dostluğu, barışı, özgür ve bilimsel 
düşünceyi yani evrensel değerleri anlatan eserler 
yayımlamak için yola çıktı. Doğa sevgisinden, hayvan 
haklarından, eşitlikçi düzenden, adaletten ve ekolojik 
dünya görüşünden ödün vermeden yayın hayatına 
devam ediyor.

Didaktik olmamak şartıyla her türlü edebi metne yayın 
kurulumuz sıcak bakıyor. Yayın takviminde öncelik ya-
yınevimizin yazarlarının oluyor. Pandemi sonrası yeni 
bir yazardan dosya kabul etmek biraz daha düşündü-
rücü ve zor ilerleyen bir süreç. Ama bugüne kadar beş 
yazar, iki çizerin ilk dosyalarını yayımlamış bir yayıne-
vi olarak, bugünlerin geçeceğine inancımız sonsuz.

İlke Aykanat Çam (Tudem Yayın Grubu): Dosya konu-
muz çocuk yayıncılığına odaklandığı için Uçanbalık 
ve Tudem markalarımız adına yanıtlıyorum bu soruyu. 
Genel hatlarıyla ilkelerimiz şöyle özetlenebilir: Düşü-
nen ve sorgulayan çocuklar için çağımızın konularına 
duyarlı, edebi değeri yüksek, toplumsal yönü güçlü, 
çağdaş metinler yayımlıyoruz. Amacımız, herkes tara-
fından kabul gören kitapların yer aldığı bir koleksiyon 
oluşturmak değil; farklı beğenilere hitap eden çeşitli 
türlerde kitaplar yayımlamak.

Türkçe çocuk edebiyatının gelişimine katkıda bulunma 
misyonu taşıdığımız için seçimlerimizi biraz da buna 
göre yapıyoruz. Hatta bu amaca paralel olarak yeni 
yazarları teşvik etmek için 20 yıldır Tudem Edebiyat 
Ödülleri’ni düzenliyoruz. 

Seçim kriterlerini özetlemek ise zor. Disleksili ya da 

okuma güçlüğü çeken çocuklar için hazırladığımız 
“Sen de Oku” koleksiyonunun seçim kriterlerinde dil 
özellikleri ön plana çıkarken, 12-15 yaş grubu için kur-
gunun inandırıcılığı daha önemli bir kriter olabiliyor.

Ama şunu söyleyebilirim, yayımlayacağımız kitapları 
seçerken çok ince eleyip sık dokuyoruz. Çocuk kitapla-
rımızın %40’ı çeviri, %60’ı yerli. İncelediğimiz her yüz 
yabancı kitaptan üçü çeviri esere, her bin dosyadan 
ikisi yerli esere dönüşüyor. Elli yıl sonra da değerinden 
bir şey kaybetmeyecek metinleri bulmaya çalışıyoruz. 

Yazarlarımızın yeni dosyalarını değerlendirirken de 
söz ettiğim kriterler geçerli. Onların da her yazdıklarıy-
la sınırlarını zorlamalarını, kendilerini geliştirmelerini 
bekliyoruz. Yazarlarımızın dosyaları arasından yayım-
ladığımız eserlerin oranı ise %30 civarında.

Sağlıklı işleyen bir yayınevi organizasyonu nasıl 
olmalı? Bu organizasyonda yayınevi sorumlusu-
nun rolü nedir?

Asya Çağlar: Yayıncılar Birliği tarafından AB desteğiy-
le yürütülen ve 2016 yılında gerçekleşen “Mesleğimiz 
Yayıncılık” projesinin sonuçlarına göz atılmasını öneri-
yorum. 15 ay süren bu projede yayıncılık sektöründeki 
organizasyon şeması, iş alanları, görev dağılımları olması 
gerektiği gibi yazılı hâle getirildi. Ben de sık sık, bu 
çalışmaya dönüp bakarım. Buna ek olarak hiç tartışmasız 
yayınevinin olmazsa olmaz birimi editoryal alandır. Bir 
yayınevinin kimliğini, tarzını, çizgisini belirler o bölüm. 
Yayın yönetmenliği çatısı altında farklı türler için birden 
fazla editörün görev alması gerektiğini düşünüyorum. 
Genel Müdür çatısı altında yayın yönetmeni, pazarla-
ma-satış, kurumsal iletişim gibi tüm alanlar farklı çalışan-
lar tarafından yürütülmelidir.

Esra Şanal: Sağlıklı işleyen bir yayınevinin üç önemli, 
olmazsa olmaz bölümünün birlikte ve ahenk içinde çalış-
ması gerekir.

-Üretim (Nihayetinde okura ulaşacak kitabın seçimiyle 
başlayan ve matbaadan basılmış hâlde çıkmasına kadar 
devam eden aşamalar)

-Finans ve Muhasebe (Yapılan harcamaların, vergilerin, 
faturaların vb. düzenlenmesi, takip edilmesi)

-Satış ve Pazarlama (Ürünün okura ulaşması için yapılan 
her türlü anlaşma, reklam vb. yürütülmesi)

Yayınevi sorumlusu, tüm bu bölümler arasındaki ilişkinin 
verimli bir şekilde yürümesini sağlar.
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Selda Çilingir: Yayınevimizde huzurlu ve hak gözetilen bir 
çalışma ortamı oluşturmak en önemli ve öncelikli yüküm-
lülüğümüz. Çalışmalarımızda herkesin söz hakkına sahip 
olduğu; yazar, çizer, editör, çevirmen iş birliğini güçlü ve 
dinamik tuttuğumuz kolektif bir süreç oluşturmaya özen 
gösteriyoruz.

Fuat Altay: Sağlıklı işleyen bir yayınevi için iki konu bi-
zim için vazgeçilmezdir: “Adalet ve bilgi”. Özellikle bizim 
gibi çocuk kitapları içeriği üreten bir yayınevinde bilgi 
en üst düzeydeki ihtiyaçtır. Gelecek konusunda gençlere 
yol çizdiğimize inanıyoruz. Bu nedenle yayın kurulumuzu 
oluştururken, bilgi ve adalet konusuna çok önem veriyo-
ruz.

Yayınevi olarak bilgiye erişimde olabilecek en üst seviye-
de açıklıktan yanayız. Kitaplarımızın künyesinde hangi 
tarihte, ne kadar adet bastığımızı muhakkak yazarız. 
Kitapları resimleyen sanatçılarımızın, çeviren edebiyatçı-
larımızın isimlerine kapakta yer veriyoruz.

Yazarlarımıza pandemi döneminde çok sık yaptığımız 
gibi, bugünlerde ortalama ayda bir defa hem sektörel 
haberlere dair hem de yayınevinin iç işleyişine dair toplu 
ileti gönderiyoruz. Yayınevimizde 1 kitabı olan yazarımız 
da 10 kitabı olan yazarımız da eşit şekilde bizden ve sek-
törden bilgi alıyor. Bu da sanıyorum yazarlarımızda güven 
duygusunu arttıran bir olgu.

Sinan Çam (Tudem Yayın Grubu): Mutlaka yetkin ve 
ağırlıklı olarak kadrolu çalışanlarla yol alınmalı. Özellikle 
editör, düzeltmen, grafiker, telif uzmanı, üretim sorum-
lusu gibi pozisyonlar kadrolu ve tam zamanlı bir şekilde 
kurum içinde yer almalı. Bu çalışma arkadaşlarımızın 
eğitimleri, birden fazla dile hâkimiyetleri ve öğrenme 
becerileri çok önemli. İyi bir yayınevi okul gibidir. Kendisi 
bir yandan gelişir ve evrilirken çalışma arkadaşlarının da 
eş zamanlı olarak gelişmesi gerekir. Deneyimliler, kuruma 
yeni katılanlara birikimlerini sağlıklı biçimde aktarabil-
melidir. Bunun dışında elbette yöneticinin adil ve makul 
iş dağıtımı yapması, temel ve yan hakların doyurucu 
olması, ödemelerin zamanında yapılması, bulut sistem-
lerinin aktif olması, evden veya hibrit çalışmaya uygun 
altyapının oluşturulması ve çalışma kültürünün adapte 
edilmesi gibi konularda etkin rol üstlenmesi gerekiyor.

Türkiye’de yayıncılığın sorunları nelerdir? İçinde 
bulunduğumuz krizin de etkilerini göz önünde 
bulundurursak, yakın gelecekte bizi nasıl bir 
tablo bekliyor?

Asya Çağlar: Yayıncılık, ülkemizde biraz daha itibar 
kazanması gereken bir sektör olmalı. Söz gelimi sektör sı-
ralamaları arasında yayıncılığı göremediğimiz çok oluyor. 
Bizim alanımızda çalışabilecek her branşa uygun, nitelikli 
istihdama da çok ihtiyacımız var. Bu konuda üniversite-
lerde bölümler açılmasının ve yayıncılık özelinde teorik 
ve uygulamalı derslerin verilmesinin faydalı olacağını 
düşünüyorum. Kâğıda ulaşım ve fiyatlandırma en büyük 
sorunlar arasında son zamanlarda. Döviz kuruna bağlı 
kâğıt fiyatları -hem dövizin hem kâğıt fiyatının artışıyla- 
basım maliyetlerini her geçen gün artırıyor. Yayıncılar 
da yeni yazar ve yeni dosyalara eskisi gibi basım sırası 
veremiyor. Hatta nispeten yavaş satılan kitaplara veda 
ediliyor maalesef. Sürekli satabilen, bir satış döngüsü olan 
kitaplara eğilmek işten değil. Benden sıklıkla kitap listesi 
isteyen kurumlar var, son yıllarda şunu söylüyorum: “Bu 
listedeki her kitabın baskısı var mı, önce bunu soralım.” 
Böyle değildi. Kitaplar tükenmeden yeni baskısı yapılı-
yordu. Şimdi, sipariş gelmeden baskı yapılmıyor. Girdi 
maliyetleri çok arttı.

Her ilçede kitabevlerinin de olmaması kitapların görünür 
olmasını engelliyor. Yine kitabevleri özelinde mağaza 
maliyetlerinin yüksekliği, bu işi yapmamalarına da neden 
olacak gibi duruyor. 

Her durumda dijital kitap dediğimiz sesli kitap ve e-ki-
tap kurtarıcı olabilir yakın zamanda, diye düşünüyorum. 
Ancak korsanın bu zor zamanlarda tekrar artışa geçtiğini 
üzüntüyle karşılıyoruz.  

Esra Şanal: Kurulur kurulmaz pandeminin etkileriyle 
yüzleşen bir yayınevi olarak, bizim için en önemli sorun 
“satış ve pazarlama” konusunda yaşadığımız zorluklardır. 
Çevremizdeki daha tecrübeli yayıncıların da bu konudan 
şikâyetçi olduklarını biliyoruz.

Bizce yayıncılığın “satış ve pazarlama” sorunlarının teme-
linde kitapçıların “konsinye çalışma” alışkanlığı yatıyor. 

Konsinye satışın yayınevlerine katkısı “sıfır”dır. Fakat de-
zavantajları çok fazladır: Yayınevleri kitap üretmek için şir-
ket olmanın gerektirdiği her türlü düzeni kurmak zorunda-
dır. Bunun aksini düşünemeyiz. Yayınevleri kitap basmak 
için eleman çalıştırmaktadır. Vergi, sigorta ödemektedir; 
şirket merkezi için kira, stopaj, aidat ödemektedir, depo 
tutmaktadır; kargo maliyetleri vardır. Tüm bu masraflara, 
son zamanlarda fiyatı her hafta değişen kâğıt ve basım 
maliyetleri eklenmektedir. Bu masrafların tamamı peşin (!) 
olarak ödenmektedir.
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Bütün ödemelerden sonra karşınıza konsinye satış engeli 
çıkmaktadır.  
Kitapları ücretsiz gönder. (Tek başına şirket batırmak için 
yeterli! ) 
150 gün vade yap. 
En az %50-55 iskonto yap.

Peki vade sonunda paranı aldın mı, hayır! Ne oldu? 
Kitaplar satılmadı, iade! (Üstelik bu iadeler hasarlı ve 
tekrar satılamayacak şekilde gelebiliyor. Özellikle üretim 
maliyetleri yüksek olan, genellikle ithal kâğıt kullanılan 
resimli kitaplarda bu tam bir zarar oluyor.)

Bu şekilde hiçbir firma ayakta kalamaz, yani yayıncılık 
sektörü problemlerinin başı da sonu da konsinye satıştır.

Selda Çilingir: Hepimizin bildiği dağıtım, kâğıt gibi so-
runlar dışında en büyük problem haksız rekabet yaratan 
banka yayınevleridir. Banka yayınevleri, sahipleri olan 
bankaların geniş sermaye olanaklarını kullanarak piya-
sayı domine edebilmeleri sonucunda, kendi satışlarıyla 
var olmaya çalışan orta ve küçük yayıncıların yaşama 
olanaklarını yok ediyorlar. Buna benzer şekilde son yıllar-
da zincir okulların da yayıncılığa başlaması, yayıncılığın 
geleceğini çok kötü etkileyecek gibi görünüyor.

Fuat Altay: Açıkçası birçok panelde, oturumda, ufacık 
buluşmalarda bile, neredeyse zevk alırcasına yayıncılığın 
sorunlarına değinen meslektaşlarımız var. Onlar bu mü-
lakatlarda da uzun uzun bu soruya cevap vereceklerdir. 
Dolayısıyla ben çok detaya girmek istemiyorum. Türki-
ye’de kâğıt fabrikalarının yok olması ve dışa bağımlılık en 
büyük sorun gibi duruyor yayıncılık için. Bu, maliyetleri 
artırsa da benim üzerinde durmak istediğim ve en çok 
üzüldüğüm konu kültürel çeşitliliğe çok büyük zarar 
veriyor olması. Yayıncıların çoğu şu anda riske girmek 
istemiyor ve bu da yeni yazarların ilk dosyalarının yayım-
lanmasında yayıncıların isteksizleşmesine sebep oluyor.

Sinan Çam: Temel konu finansal. Daha doğrusu satın 
alma sözleşmeleri ile satış sözleşmeleri arasındaki finan-
sal uyumsuzluk. Satın alma tarafında telif, maaş, SGK, 
vergi ve kira gibi giderleri zaten peşin olan sektöre bir de 
kâğıt gideri peşin olarak eklendi, hem de eğitim yayıncılı-
ğında 6 kat, kültür yayıncılığında 4 kat artmış olarak. Yeni 
baskılarda azalma yaşanmasının ya da tekrar baskılardaki 
gecikmelerin sebebi aslen budur. Yayıncıların bunu öz 
kaynakları ya da kredi kullanımı ile finanse etmesi ge-
rekiyor. Bu noktada da iyi bir finansman becerisi mutlak 
bir zorunluluk hâline dönüştü. Benzer bir şekilde maliyet 

muhasebesi becerileri de kritikleşti. Maliyetlerin sürekli 
değiştiği bir ortamda fiyatlama süreçleri, fiyatların ne 
kadar süre ile geçerli olacağı stratejik konulara dönüştü. 
Özellikle telifli olmayan klasikler ya da eğitim yayınları 
gruplarında benzer ürünlerin fiyatları arasındaki makas 
ciddi olarak açıldı. İki uçta da fiyatlama görüyoruz. Yani 
satış baskısı ile fiyatlarını makul tutanlar ve maliyet 
baskısı ile yüksek tutanlar. Henüz net bir dengeden söz 
edemiyoruz.  

Satış tarafında ise konsinye sözleşmelerin tamamı yayıncı 
açısından paradoksal bir hâl aldı. Devam etmesi zor, 
vazgeçmesi imkânsıza yakın. Resmi tüketici enflasyonu 
%70, üretici enflasyonu %120. Bunları reel olarak 1,5’la çar-
pabiliriz. Bu ortamda konsinye sözleşmenin maliyeti de 
ciddi boyutlara ulaşıyor. Yıllık toplam cirodan yapılan kâr, 
yayıncıları memnun ediyor ama konsinye bölümün mali-
yeti, yapılan kârı geçiyor. Üstelik bu ticari alıcılar fiyatlar 
arttığında aldıkları fiyat ile yeni fiyat arasındaki farkın 
kendilerine fatura edilmesini de kabul etmiyorlar. Tam 
bir nalıncı keseri hikâyesi. Ben bu sözleşmeleri sürdürü-
lebilir bulmuyorum. Aynen sürdüren ya da tadil etmeyen 
yayıncıların daha fazla finansman sorunu yaşayacaklarını 
öngörebiliriz. 

Yakın gelecekte bazı yayınevlerinin faaliyetine maalesef 
devam edememe ihtimali artmış durumda. 2023 yılında 
birleşme, satın alma ya da iflas haberlerinin artacağını 
düşünüyorum. 

Yayıncılık sektörünün sorunlarına dair çözüm 
önerileriniz nelerdir? Devletin çözüm konusun-
da nasıl bir rol üstlenmesini beklersiniz?

Asya Çağlar: Öncelikle daha çok kütüphane olmalı. Her 
mahalleye bir kütüphane, her okula bir kütüphane gibi 
artmalı. Kamunun her kitabın ilk baskısını bu kütüpha-
neler için yayıncıdan satın almasının önemli bir katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. Yayıncılığa özel desteklerin 
artması, hibe ve okuma kültürü çalışmalarının yoğunlaş-
ması ne güzel olur. 

Devletin kütüphanesiz okul kalmayacak şekilde destekle-
yici çalışmalar yapmasını isteriz. Yazarların ve yayıncıla-
rın rahatlıkla devlet okullarına erişmelerini de bekliyoruz. 

Yayıncıdan bağış yoluyla kütüphane kurma çalışmaları 
yerine, şirketlerin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsa-
mında destek olmalarını bekliyoruz. 

Okuma kültürüne dair hem kamu hem de özel sektörde 
çalıştaylar yapılmalı, yazar söyleşileri artmalı, kitabın her 
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çocuğun hakkı olduğu bilinci yaygınlaşmalı ve yerleşme-
lidir. Ülkemizde 13 milyona yakın genç nüfus var. Bu genç 
nüfusun büyük bir kısmının yetişkin olana kadar kısıtlı 
şekilde çocuk kitabına erişim sağladığını okuyoruz. Erişim 
sorununu çözmek de önemli bir adım olacaktır. 

Esra Şanal: Bir önceki sorunuzda “konsinye satış” soru-
nundan bahsetmiştik. Bize göre çözüm, normal ve olması 
gereken bir ticari faaliyettir. Nedir o?

Siparişe göre uygun iskonto ve vade ile faturanı kes, kitap-
ları yolla, vade sonunda fatura bedelinin tamamını eksiksiz 
ve düzenli olarak tahsil et. 

Satılmadı yok, iade yok. Neden? Çünkü dağıtımcılar her 
yere kitapları dağıtır, kitabevleri de rafları doldurursa, ki 
böyle oluyor, o zaman ülkedeki 
tüm kitabevlerini, yayıncılar 
finanse etmiş oluyor. Burada taşın 
altına elini koyan da eli taşın 
altında ezilen de ne yazık ki yayı-
nevleridir.

Konsinye çalışma şekli haksızlık-
tır ve bile bile devam etmek, için-
de bulunduğumuz kriz ortamını 
da düşünürsek ticari intihardır. 
Bu sistemin değişmesi gereklidir. 
Özellikle bizim gibi küçük ve 
bağımsız yayınevleri için bu konu, 
çok daha önemli bir sorun teşkil 
ediyor.

Devletin yayıncılıkla ilgili yapabi-
leceği  en etkili çalışma ise okuma kültürünün yayılmasını, 
kitap sevgisinin artmasını sağlayan yatırımlardır. Kütüpha-
nelerin artırılması (bu çocuk kütüphaneleri için de geçerli), 
sık sık yayınevlerinin ve halkın ücretsiz faydalanabileceği 
festivaller ve fuarlar düzenlenmesi, reklamlar verilmesi, 
etkinlikler yapılması hem okuma oranının artmasına hem 
de zaman içinde kitap satışlarına faydalı olacaktır.

Selda Çilingir: Sabit fiyat yasasının yayıncılık sektörü üze-
rindeki sorunların bir kısmını hafifleteceğini düşünüyoruz. 
Ayrıca dağıtıcılara verilen iskonto oranlarının tüm yayıncı-
lar için sabit ve makul düzeye getirilmesi de özellikle orta 
ve küçük yayıncılar için bir çözüm sunacaktır. 

Fuat Altay: Geçtiğimiz yıllarda kitaptan KDV kaldırıldı. 
Ancak bu durum tahminlerin aksine ne kitap fiyatlarına 
yansıdı ne de yayıncıların kârlılığını artırdı. Dolayısıyla 
devletten vergi, stopaj vb. indirimler talep etmekten öte, 

her yayımlanan kitabı (eğer içeriği ve kullanım durumu 
uygunsa) etiket fiyatından satın almasını ve tasarrufta 
bulunmasını bekliyorum. Yayıncı her yayımladığı kitabın 
bir bölümünü devletin satın alacağını bildiğinde bu, bir 
önceki soruda da değindiğim gibi yayıncıyı yeni kitap 
çıkarmakta teşvik eden, dolaylı yoldan da kültürel çeşitli-
liğe katkı sunan bir destek olur. 

Sinan Çam: Sabit fiyat yasası taslağı Türkiye Yayıncılar 
Birliği liderliğinde, sektörün diğer dernek ve meslek 
birlikleri bileşenlerinin de katkıları ile son hâlini aldı ve 
bürokrasiye sunuldu. Kısa vadede yasalaşmasını beklemi-
yorum ama olursa yayıncılık ve bağlı gruplar için harika 
bir gelişme olacaktır. Yayıncılar olarak kâğıda %8 (hatta 
kuşe karton grubunda %18), matbaaya %18 KDV ödüyo-

ruz ve kitap satışında KDV yok. 
Hâliyle, sürekli olarak maliyeden 
alacaklıyız. Bir nevi maliyeyi 
valör olarak finanse ediyoruz 
diyelim. Devlet buna bir çözüm 
bulmalı. Bir de sorumlu sıfatı ile 
ödenen 2 no’lu KDV ve stopaj 
konusu var. Burada bir sonraki 
soruya da kısmen cevap vermiş 
olacağım. %18 KDV ve %17 stopaj 
ödeniyor hak sahibi adına. Brüt-
ten hesaplanan oranlar bunlar. 
Netten bakılınca %42’ye geliyor. 
Yani şöyle düşünelim: Diye-
lim ki bir illüstratöre 5000 TL 
ödendi. Buna karşılık yayınevi, 

illüstratör adına 2100 TL vergi ödüyor. İnanılmaz yüksek 
bir oran. Biz uzun süredir maliyeye şunu söylüyoruz: Hak 
sahibi yabancı ise stopaj %10, T.C. vatandaşı ise %17; bu 
kesinlikle yerli/milli bir tutum değil mesela. Telif üstün-
deki hem stopajın hem de KDV’nin acilen düşürülmesi ve 
bunun yayıncılar tarafından hak sahiplerine yansıtılması 
gerekiyor. Son olarak Muzır Kurul’un hukuk dışı uygula-
maları acilen son bulmalı. Söz ettiğimiz kurullar hâkim, 
savcı ya da polis gibi çalışıyor, bu asla kabul edilemez. 
Sesimizi bu konularda daha çok yükseltmemiz lazım. 

Kitap üretiminde rol alan aktörlerin (yazar, çe-
virmen, illüstratör, editör vb.) genellikle çalışma 
koşullarından ve aldıkları ücretlerden şikâyet-
çi olduklarını biliyoruz. Bu tür tartışmalarda 
eleştiri okları yayınevi yöneticilerine yöneliyor 
doğal olarak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu 
sorunları?

“Sabit fiyat yasasının yayıncılık 
sektörü üzerindeki sorunların 

bir kısmını hafifleteceğini 
düşünüyoruz. Ayrıca dağıtıcılara 
verilen iskonto oranlarının tüm 
yayıncılar için sabit ve makul 

düzeye getirilmesi de özellikle orta 
ve küçük yayıncılar için bir  

çözüm sunacaktır.”
Selda Çilingir
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Asya Çağlar: Yapılan sözleşmelere göre bu durum de-
ğişir aslında. Her baskı için telif alma koşulu ve kitabın 
çok baskı yapmasıyla bu sorunların azalacağını düşünü-
yorum. Kitabın yayıncının elinden çıkıp okura ulaşın-
caya kadar birçok kişinin emeği olduğunu, çok aşama-
lardan geçtiğini biliyoruz.  Her aşamada da üzerine bir 
maliyet ekleniyor.

Esra Şanal: Kurulduğumuzdan beri, emekçinin alın teri 
kurumadan hakkını verme düşüncesinde olduk. Birlikte 
çalıştığımız, emeğinden faydalandığımız kişilerle anlaş-
tığımız ücreti iş tesliminde peşin olarak ödüyoruz. Şu 
ana kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Yaşamamayı 
diliyoruz.

Selda Çilingir: Bazı yayınevlerinde suistimaller yaşa-
nabiliyor. Yayınevleri çeviri bir 
kitap yayımladıklarında telif 
ücretlerini peşin olarak ödüyorlar. 
Yerli kitap yayımladıklarında ise 
yüz yüze görüşebildikleri yerli 
telif sahibine güçlerinin yettiği 
oranda az veya gecikmeli ödeme 
yapmak yoluna gidebiliyorlar. Ya 
da maaşlı çalışanlarına fazladan iş 
yükleyebiliyorlar. Biz yazar, çizer 
ve çevirmenle telif usulü, editörle 
de parça başı çalışıyoruz. Her biri 
gerçekten kalifiye olan bu insan-
ların hak ettikleri parayı kazana-
bilmeleri bizim için önemli.

Fuat Altay: Bu soru şikâyet edilene sorulduğunda, sa-
vunma gibi bir cevap gelir. Bence sorunun muhatapları 
şikâyet edenler olmalı. Konunun sadece ücret olduğu-
nu düşünmüyorum. Bu sebeple biz de hangi konulara 
odaklanarak kitap üretiminde rol alan aktörlerin çalışma 
şartlarını iyileştirebiliriz diye kafa yorabiliriz.

Sinan Çam: Yukarıda açıkladığım vergi meseleleri 
haricinde hak sahiplerinin ücretlerinin, sözleşmeleri ile 
uyumlu oran ve vadelerde ödenmesi gerekiyor. Ya-
yıncıların bu konuda kesinlikle sorumluluğu var. Hak 
sahiplerinin de takip etmeleri gerekiyor. E-devletten ya 
da Telif Hakları Genel Müdürlüğünün ekranlarından 
eserlerin baskı durumunu takip edebilirler. Bir de elbet-
te bu konuda hassas olan ve düzgün çalışan yayınevleri-
ni tercih etmeleri daha mantıklı olacaktır.

Kitap üretiminde, işin mutfağında sizi zorlayan 
şeylerden bahsedebilir misiniz? Örneğin yazar-ya-
yınevi ilişkileri sağlıklı ilerliyor mu? Nitelikli çevir-
men, illüstratör gibi iş gücüne ulaşmakta zorluklar 
yaşanıyor mu?

Asya Çağlar: Mutfak kısmında zorlanmamak için hak sa-
hipleriyle henüz sözleşmeler imzalanmadan, değerlendirme 
ve yorumlara açık olup olmadıklarını soruyorum. Dosyaları 
ve çizimleri üzerinde yoğun bir editoryal çalışma olacağını, 
editörlerden gelen notları acı eleştiriler olarak görmemeleri 
gerektiği konusunda ön bir konuşma yapıyorum mutlaka. 
Bu sürecin basıma kadar şeffaf yürütülmesinin hepimiz için 
sağlıklı olacağının altını çiziyorum, şu ana kadar olumsuz 
bir durumla karşılaşmadım.  Nitelikli illüstratörler ve çevir-
menlerin sayısının artmasını diliyorum. Çok sayıda yayınevi 

var ve çok sayıda eser yayımlanıyor, 
o nedenle sektörün hâlâ çok ihtiyacı 
var. 

Esra Şanal: Pandemi etkisiyle 
başlayan zorluklardan dolayı kitap 
üretimimiz çok yavaş ilerliyor. Bir 
program çerçevesinde hareket ede-
miyoruz. Özellikle son dönemdeki 
kâğıt ve matbaa maliyetleri, her hafta 
gelen zamlar kaliteli üretimden ödün 
vermek istemeyen bizleri çok zor du-
ruma düşürdü. Satışların da verimli 
olmaması bu sıkıntıyı katlıyor. 

Nitelikli editör, çevirmen gibi iş gü-
cüne ulaşmakta şu ana kadar zorluk 

yaşamadık.

Selda Çilingir: Biz yazarla ve çizerle, kitabın editör düzen-
lemesiyle oluşturulacağı konusunda baştan anlaşarak işe 
başladığımız için önemli bir problem yaşamıyoruz. Çizer 
dünyasına yakın olduğumuz ve çizgi kalitesi yüksek kitapla-
rımızla kendimizi kanıtladığımız için çizer bulmakta da bir 
problemimiz yok.

Fuat Altay: Bizim sürekli temasta olduğumuz on sekiz yaza-
rımız var. Açıkçası yazarlarımızla ilişkilerimizde hiçbir zor-
luk çekmiyoruz. Çok güzel bir üretim sürecimiz oluyor. Biraz 
önce de dediğim gibi her zaman açıklıktan yanayız. Kitabın 
hazırlanış sürecine olabildiğince dâhil ediyoruz yazarları-
mızı. Çok farklı çevirmenlerle çalışmadığımızdan (genelde 
ana dilden çeviri yaptırıyoruz, o sebeple bazı dillerde zaten 
seçenek az) o konuda da bir sorunumuz olmuyor.  

“Hak sahiplerinin 
ücretlerinin, sözleşmeleri ile 
uyumlu oran ve vadelerde 

ödenmesi gerekiyor. 
Yayıncıların bu konuda 

kesinlikle sorumluluğu var. 
Hak sahiplerinin de takip 

etmeleri gerekiyor.”

Sinan Çam
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İllüstratörler konusundaysa ilk defa çalıştığımız bir sanat-
çıysa biraz kaygılanabiliyoruz. Ama genelde onlarla da 
sorunsuz ilerletiyoruz üretim sürecini.

Nitelikli bir yayın yapmak istiyorsanız ne yazar, çizer ve 
çevirmenden ne de baskıdan ödün vermemeniz gereki-
yor. Bazı zamanlarda bütçemizin karşılamadığı çok bü-
yük işler de yaptık. Her zaman niteliğe öncelik verdiğimiz 
için de destek gördük. Bazen öyle bir metin geliyor ki, şu 
çizerden başkası asla çizemez hissi uyanıyor yayın kuru-
lunda. Bazen öyle güzel bir kitap hazırlanıyor ki ne olursa 
olsun en üst kalitede kâğıt kullanma ihtiyacı hissediliyor. 
Dolayısıyla ben bu süreçte iyi niyet ve dürüstlükle işlerin 
çok kolaylaştığı kanısındayım.

İlke Aykanat Çam: İnsan ilişki-
lerinin olduğu her yerde elbette 
sorunlar olabiliyor. Bu sorunları, 
dokumuzun, anlayışımızın uy-
duğu, işini bizim kadar ciddiye 
alan, sorumluluklarının bilin-
cinde olan insanlarla çalışmaya 
devam ederek, onları bırakmaya-
rak, bu kriterleri yerine getir-
meyen kişilerden ise kaçarak 
çözdük. Yoksa, bir çeviri beş kez 
editlenebilir ya da bir kitap on 
ay resimlenmeyi bekleyebilir. 
Teknik bilgi ve beceri, estetik 
kaygı ve sanatsal bakış gerektiren bu işlerde bile en 
önemli özelliğin iyi karakterli olmak olduğunu çok uzun 
yıllar içinde defalarca gördük.

Yayımladığınız kitapların dağılımını gözetti-
ğinizde telif eserler mi yoksa çeviri eserler mi 
sayıca öne çıkıyor? Yayınevi olarak çeviri eser 
seçiminde özel kriterleriniz var mı? Çeviri eser 
seçiminde ajanslar etkin rol oynuyorlar mı?

Asya Çağlar: Haziran 2021’den bu yana yoğunluğu çeviri 
esere vermeye başladık. Bu bir tercihti benim için. Kelime 
Yayınlarının ilk yıllarında yerli yazarlara kapımızı açık 
dedik. Birçok yazarın ilk eserini yayımladık. Ancak deği-
şim, dönüşüm hepimiz için kaçınılmaz. Daha çok çeviri 
esere yönelmemizin nedeni, farklı kültürlerdeki kitapları 
ülkemiz çocuklarına ulaştırma ve bir köprü olma isteğidir. 
200’e yakın ülke, sayısız dil ve her ülkenin vazgeçilmez 
çocuk edebiyatının peşindeyim şu sıralar.  
O nedenle her dilden çeviri yapacak nitelikli çevirmenle-
re ulaşmaya çalışıyorum.

Esra Şanal: Şimdiye kadar yayımladığımız kitapların 
yarısı çeviri eserlerden oluşuyor. Çeviri eserlerde de 
yine ilk sorunuzda belirttiğimiz, yayıncılık ilkelerimize 
uygun eserleri almaya gayret ediyoruz. Sadece resimli 
çocuk kitapları yayımladığımız için, metnin niteliği kadar 
görsel kalitesi de etkileyici ve dengeli olan eserleri seçme 
gayretindeyiz. Çeviri kitapların alınmasında her zaman 
ajanslarla çalışıyoruz.

Selda Çilingir: Yayıncılığa çeviri eserlerle başladık ama 
şu an sayıları eşitlendi. Otuz çeviri otuz yerli olmak üzere 
altmış kitabımız var. Çeviri kitaplarda, yayın yelpazemiz-
de eksikliğini hissettiğimiz konulara ya da yaş aralığına 

yönelik, çizgileri etkili kitaplarla 
ilgileniyoruz. Ajansların önerile-
rini değerlendiriyoruz.

Fuat Altay: Aslında bakarsanız 
kurulduğumuz dönemde yayın 
çizgimizi üçte bir telif, üçte bir 
çeviri, üçte bir çocuk klasikleri 
olarak belirlemiştik. Ancak kâr 
amacı gütmeyen bazı yayıncı-
ların, neredeyse zararına çocuk 
klasikleri yayınlamasıyla o 
alandan biraz uzaklaştık ve o 
payı da telif eserlere aktardık. Şu 
anda çocuk klasiklerinden seçip 
yayımladıklarımız tamamen 

kendi zevkimiz için hazırladıklarımız. Dolayısıyla üçte iki 
telif, üçte bir çeviri olarak devam ediyoruz.

Çocuk ve gençlik yayıncılığı söz konusu oldu-
ğunda ülkemiz yayıncılığı ne durumda sizce? 
Dünya çocuk edebiyatıyla kıyasladığımızda nasıl 
bir tablo ortaya çıkıyor? 

Asya Çağlar: 2000’li yılların başı itibariyle Türkiye’deki 
çocuk yayıncılığının hem niteliksel hem de niceliksel 
olarak gelişmeye, ayrı bir alan olarak görülmeye başlan-
dığını gözlemliyoruz. Kelime Yayınları gibi, sadece çocuk 
kitabı yayımlamak üzere yeni yayınevleri kurulurken 
yıllarca yetişkin kitabı yayımlayan yayınevleri de bu alana 
girdiler. Sevilerek okunan yazarlar çocuklar için de yaz-
maya başladılar. Yayınevleri içinde yeni istihdam alanları 
çıktı. Sektör büyümeye devam ediyor ve edecek gibi de 
duruyor. 

Özellikle resimli kitaplar konusunda çok değerli çabalar 
ve eserler var. Yaratıcı fikirler,  atölyeler, yenilikçi okuma 

“Doğrusu çeviri kitap 
seçerken otosansür ve satış 
kaygısı yaşadığımız zamanlar 
oluyor. Cinsiyetçiliği, ırkçılığı, 
ayrımcılığı, şiddeti öven, insan 

ve çocuk haklarına aykırı
öğeler içeren kitaplar yayın 

programımıza zaten giremez.”
Esra Şanal
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modelleri, disiplinlerarası yaklaşımlar, düşünme biçimleri 
ve farklı içerikte bolca kitap gözlerimi kamaştırıyor. Her 
geçen gün dünya ile eş değer yeni kitaplar yayımlanıyor. 
Dünya yayıncılık sektöründe olanları yakından takip 
eden çok sayıda yayıncı var. Henüz tam olmasa da buna 
yaklaşan bir durumdayız, diye düşünüyorum.

Dünya standartlarında işler yapan birçok yayıncı, yazar, 
çizer olduğunu düşünüyorum.

Esra Şanal: Ülkemizde okuma alışkanlığının yeterli dü-
zeyde olmadığını biliyoruz. Çocuklar, ebeveynlerini örnek 
alarak büyüyorlar. Okuyan, kitap talep eden bir yeni 
nesil için, önce yetişkinlerin iyi okur olması gerekli. Aynı 
zamanda bu kaliteli ve edebi değeri yüksek kitapların da 
ortaya çıkmasında itici güç oluyor.

Ayrıca daha önce belirttiğim maliyet, satış ve pazarlama 
konusunda yaşanan zorluklar zaten yayıncıların elini 
kolunu bağlıyor. Yine de tüm sıkıntılara rağmen ülkemiz-
deki çocuk ve gençlik yayıncıları özveriyle çalışarak çok 
iyi, zengin içerikli kitaplar üretiyorlar.

Selda Çilingir: Dünya genelinde kitap okuma alışkanlığı, 
eğlenmeyi ve güzel vakit geçirmeyi içeren bir kültür. Biz-
de ise kitap okumak sadece çocuğun bir şeyler öğrenmesi 
için bir araç olarak görülüyor. Yabancı yayınlar korku 
edebiyatıyla, çizgi romanıyla, mizahıyla çok zengin; fakat 
bizim anne babalarımız “Aman bu kitap çocuğumuza 
yanlış şeyler öğretecek,” çekincesi taşıdığı için, yerli ço-
cuk kitabı kültürümüzün zenginleşmesi maalesef çok zor.

Fuat Altay: Öncelikle güzel bir haber vermek isterim. 
Çocuklar kitap okuyor! Okumuyor, ilgilenmiyor, sevmiyor 
gibi kalıplaşmış ifadeler kesinlikle gerçek değil. Bunda 
önce eğitimcilerin sonra da ailelerin bilinçlenmesi en 
büyük faktör. Çocuk ve gençlik yayınlarında okura ulaşım 
ve talep artışı kaliteyi de yanında getiriyor. Çok güzel 
çalışmalar oluyor, yayıncılar çok farklı alanlarda uzman-
laşıyor. Her yıl bir önceki yıla göre akılda kalan iş sayısı 
artıyor. 

Gördüğüm, takip edebildiğim kadarıyla dünyada iki yılda 
bir yeni konu akımları oluyor. Güncel konu etrafında 
çocuk kitapları toparlanıyor. Ülkemizde bunun böyle 
olmaması dünyadan da bir tık önde olduğumuz hissi 
yaratıyor bende. Çok memnun oluyorum. Yine de kabul 
etmemiz gereken bir gerçek, dünya edebiyatında çocuk 
kitabı sadece bir kitaptan ibaret değil. Onlardan özellikle 
pazarlama ve okura çok yönlü ulaşım konularında öğre-
necek çok şeyimiz var.

İlke Aykanat Çam: 1990’ların sonundan itibaren çocuk 
edebiyatını önemseyen, bu alanda uzmanlaşan yayınev-
leri arttıkça nitelik de eskiye göre elbette yükseldi. Ancak 
şimdi de fazla üretim nedeniyle, bir zaman önce erişmiş 
olduğumuz nitelik standartları düşüyor. Yayınevlerinin 
daha fazla yorulup iyinin peşinde koşmaya devam etme-
leri gerekiyor. 

Dünya çocuk edebiyatında da durum aynı aslında. İyi 
ve kötü kitaplar bir arada yayımlanıyor. Ama ödüller, 
seçkiler, bu alana odaklanmış dergiler, çocuklar için kitap 
seçen yetişkinlerin seçimlerinde etkili oluyor. Sadece bu 
yetişkinler değil, dünyaca ünlü ödülleri bizler de takip 
ediyoruz. Üst çıtayı biraz bu kitaplar belirliyor. Bu neden-
ledir ki 13 yıldır uğraş veren İyi Kitap’ı çok önemsiyoruz.

Kitaplarınız yurt dışına satılabiliyor mu? Ül-
kemizdeki ajansların bu alandaki çalışmalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Asya Çağlar: Henüz herhangi bir kitabımızı yurt dışına 
satmadım. Yayıncılar telif hakkı almak için fuarlara katı-
lırdı yıllar öncesinde. Ancak şimdilerde öyle değil, hem 
almak hem de satmak için fuarlardayız artık. Ajanslar 
aynı zamanda yazar ajanslığı da yapıyor. Yayınevlerinde 
bu alanlar için birimler kuruldu ve istihdam sağlanıyor.  
Yurt dışı bağlantıları, fellowshipler çok verimli geçiyor. 
Ajansların çok aktif çalıştığını görüyorum, çok ümit veri-
ci sonuçlara ulaşılacağını düşünüyorum.

Esra Şanal: Henüz ajanslarla bu yönde bir çalışma yap-
madık. Ama zaman içinde elbette biz de ajanslar yoluyla 
kitaplarımızın yurt dışına satılmasını, farklı dillerde 
yayımlanarak oradaki çocuklara ulaşmasını isteriz. Ajans-
larla hem çeviri eser almak hem de kitap satmak için 
çalışmak, köprü görevi gördükleri için kolaylık sağlıyor. 
Anlaşmalar hızlı ve güvenli oluyor.

Selda Çilingir: Bir ajansla çalışıyoruz fakat henüz dışarı-
ya satılan bir kitabımız olmadı. Yurt dışına çocuk kitabı 
satışı henüz yeni bir konu, önümüzdeki yıllarda daha iyi 
olacaktır.

Fuat Altay: Şu an için sınırlı da olsa bazı ülkelere telif 
hakkı satışlarımız oldu. Çin’e doğrudan, İran’a TEDA ara-
cılığıyla, Avrupa ülkelerine ise ajanslar üzerinden ulaşıyo-
ruz. Görüyorum ki son üç yılda pandemiye rağmen, yurt 
dışı satışları oldukça arttı. Ajanlarımızın tamamı fedakâr 
birer edebiyat elçisi. Hepsine minnettarım.
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Sinan Çam: Evet, bugüne kadar 30’un üstünde kitabımız 
farklı dillerde yayımlandı. Ancak bunun için çok uzun 
süre uğraşmamız ve doğru insanları bulmak için dene-
meler yapmamız gerekti. Ülkemizdeki ajansların çoğu 
satın alma ajansı. Bir tür ithalat olarak düşünebiliriz bunu, 
çünkü ana ciro ve kârlılık orada. Telif hakkı satışı üzerine 
yoğunlaşan ajanslar doğmalı ya da mevcut ajanslarda 
yayınevleri tarafından finanse edilen satış odaklı çalış-
ma arkadaşları istihdam edilmeli diye düşünüyorum. 
İllüstratörlerimiz çok yetenekli, kendilerine yurt dışından 
işler arıyorlar, hâlbuki resimli kitaplarımız yurt dışına iyi 
sunulursa onlar için de bir fırsat olacaktır. 

Yayımladığınız herhangi bir kitapta, devletin 
ya da okurun olumsuz tepkisinden çekinerek 
otosansür yoluna gittiniz mi? Genel çerçevede 
sansür ve otosansür konusundaki görüşünüz 
nedir?

Asya Çağlar: Yayımlayacağım çocuk kitaplarını, farklı 
disiplinler ve müfredatla bağlantılı okuduğum doğru-
dur. Okulların ihtiyaçlarına ve çocuk okurun gündelik 
sorunlarına, beklentilerine bakmaya çalışırım. Ancak bir 
otosansür uygulaması değil bu çalışmalar.

Esra Şanal: Kurulduğumuzdan bu yana 2-8 yaş aralığında-
ki çocuklar için resimli kitaplar yayımladık. Özellikle bu 
yaş grubunu sorumluluk isteyen bir alan olarak görüyo-
ruz. Doğrusu çeviri kitap seçerken otosansür ve satış kay-
gısı yaşadığımız zamanlar oluyor. Cinsiyetçiliği, ırkçılığı, 
ayrımcılığı, şiddeti öven, insan ve çocuk haklarına aykırı 
öğeler içeren kitaplar yayın programımıza zaten giremez. 
Çocuklar kitaplarımızdan faydalanırken ebeveynlerinin, 
eserlerimizin içeriği konusunda rahat olmalarını isteriz. 
Yayıncılık ilkelerimiz bunu sağlıyor.  Genel anlamda ise 
insan haklarına aykırı olmadığı sürece bir edebiyat ese-
rinde sansüre karşıyız.

Selda Çilingir: Çeviri kitaplarımızın içeriğine, kimi zaman 
gereken editör imzasıyla gerçekleştirdiğimiz yerelleştir-
meler dışında hiçbir zaman müdahalede bulunmuyoruz. 
Devletin ya da okurun tepki gösterebileceğini düşündü-
ğümüz kitapları en baştan zaten seçmiyoruz. Buna da bir 
açıdan otosansür denebilir.

Fuat Altay: Devletin olmasa da okurun olumsuz tepkisi 
her kitap için olacaktır. Çok kalabalık bir ülkede, çok fark-
lı kültürler iç içe yaşıyoruz. Bilgiye olduğu gibi kitaba da 
ulaşmak artık çok kolay. Bugün yayınlanan bir kitap 3-4 
gün içinde Türkiye’nin her yerine ulaşabiliyor. Dolayısıyla 

kozmopolit okur kitlemizi (daha doğrusu ailelerini) tama-
men memnun edemeyeceğimizin farkındayız. Bu sebeple 
bize okurlarımızdan (daha doğrusu ailelerinden) gelen 
tepkiler olduğunda, bu tepkinin gerçek okurumuzdan 
yani çocuklardan mı, yoksa ailelerden mi geldiğini öğren-
mek istiyoruz. Çocuklardan gelen eleştirileri çok önemsi-
yoruz. Ama diğerleri için elimizden çok bir şey gelmiyor. 
Dolayısıyla, eleştiri ve okur tepkisine soğukkanlı yaklaş-
mayı biliyoruz. Bundan dolayı da rahat hissediyoruz.

İlke Aykanat Çam: Çeviri kitaplarımızda, sayısı çok az 
da olsa, yazarından izin alarak sözcük değiştirdiğimiz 
oldu. Örneğin, Cary Fagan’ın Şapkada Eriyen Bay Karp 
adlı kitabında bira kapağı koleksiyonunu, gazoz kapağı 
koleksiyonu olarak değiştirdik. Kurguyu etkileyen bir 
durum yoktu, yazarı izin vermişti. Bir çocuğun bu kitabı 
okumasına bir yetişkinin bunu konu ederek engel olması-
nı istemiyorduk. 

Yerli eserlerde ise bu artık pek gündemde olmayan bir 
konu çünkü bizimle aynı ülkede yaşayan yerli yazarla-
rımızın çoğu otosansür mekanizmasını içselleştirmiş 
durumda. 

Domuz, haç gibi unsurlar yabancı kitapların ülkemize 
girişinde her zaman bir engel olmuştur. Ancak bunlar dı-
şında saçma boyutlara ulaşan sansür uygulamaları da var. 
Duyduğumuz, bildiğimiz örnekler çok fazla: Resimlerde 
etek boylarının uzatılması, argo sözcüklerin metinden 
temizlenmesi, boşanmış ebeveyn karakterlerin ya da tek 
ebeveynli aile kurmacalarının değiştirilmesi gibi. 

Sırf popüler bir ismin kaleminden çıktığı için, 
çoksatar olma olasılığı nedeniyle bir kitabı 
yayımlar mısınız? Raflarda gördüğümüz bu tür 
örneklere dair düşünceleriniz nedir?

Asya Çağlar: Fazla eleştirel bakmıyorum bu duruma. 
Zaman içinde beğenilirse okunur ve raflarda kalmaya 
devam eder, beğenilmezse zaten devamı olmaz. Süreklilik 
sağlıyorsa çocuk okurun gözüne girmeyi başarmıştır diye 
düşünmek gerekir. 

Metin, temel çıkış noktamızdır. Eserin basılmaya değer 
olup olmamasına göre yayımlama kararı alıyoruz. Çocuk 
okurun çok seçici olduğunu ve iyi birer eleştirmen oldu-
ğunu düşünüyorum. Yazarın popüler olma durumu yetiş-
kin okuru etkileyebilir ancak çocuk okur beğenmiyorsa 
okumuyor kitabı. En güzel yanıtı onlar veriyorlar. 
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Esra Şanal: Yayımlanması için bir eserin mutlaka “nitelik-
li” olması gerekir. İyi yayıncılık sadece kazanmak değildir, 
olmamalıdır. Bu tip örnekler uzun dönemde yayınevi için 
prestij kaybına yol açabilir.

Selda Çilingir: Bizim şu anki yayıncılık politikamız bu 
doğrultuda değil ama prensipte yanlış bulmuyoruz. Bu 
tür kitaplara her zaman talep olacaktır, bu talebi karşıla-
mak da yayıncılığın bir işlevidir.

Dijital yayıncılık olanaklarını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? E-kitabın bugünü ve geleceği hakkın-
daki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Asya Çağlar: Sesli kitap hazırlayarak bu alana adım attık. 
Hem sesli hem de e-kitabın şu sıralar yayıncılar ve hak 
sahipleri için türev gelir oluşturduğunu ancak zaman 
içinde bu mecraların daha da yaygın ve tercih edilebi-
lir durumda olacağını düşünüyorum. O nedenle farklı 
senaryolarda yayıncılık yapmak, yeniliklere açık olmak 
gerektiğine inanıyorum.

Esra Şanal: Dijital yayıncılık sayesinde kitaplar çok farklı 
kitlelerden okuyucuyla buluşabiliyor. Resimli çocuk ki-
tapları aynı zamanda görsel oldukları için, e-kitap olarak 
ancak tablet ya da bilgisayarda zevkle okunabiliyorlar. 
Yayıncılar için, kitabı e-kitap olarak yayımlamak daha 
kolay ve maliyeti az. Fakat dijital kopyanın indirilebildiği 
programlarda, e-kitaba çevrilen kitaplar korsan tehdidiy-
le karşılaşabiliyor. Hızlıca, üstelik yayımlandığı kalitede 
İnternette yayılıyor. Bu durumu 
önleyen, güvenli programlar kul-
lanılarak e-kitabın zaman içinde 
yükseleceğine inanıyoruz.

Selda Çilingir: Kitaplarımızı sesli 
kitap formatında yayımlıyoruz. 
Çocuk kitapları, özellikle küçük 
yaş aralığında zaten çocuğu 
tablet ve telefon ekranından 
uzaklaştırmanın bir yolu olarak 
görüldüğü için çocuk kitabı 
yayıncılığında e-kitabın çok şansı olduğunu düşünmü-
yoruz.

Fuat Altay: E-kitap ilk konuşulmaya başlandığında ben 
henüz yayıncı değildim. O dönemde basılı yayıncılığı bi-
tirecek diyenler, şimdi yanıldıklarını düşünüyorlar. Kitap 
kokusu gibisi var mı, diyenler ise öngörülerinin isabetli 
olduğu kanısındalar. Ben şu anda e-kitabın bugününün 
olmadığını söyleyebilirim. Ama bu, yarını olmayacağı 

anlamına gelmez. Yayınevi olarak biz şu anda bu konuya 
hâlâ yönelmiş değiliz. Önceliğimiz sesli kitaplar…

Sinan Çam: An itibarı ile bu konu sektörümüz için maa-
lesef büyük bir hayal kırıklığı. Ülkemizde dijital okuma 
ancak korsan olursa talep oluşturuyor. Resmi hesapla-
rımızda kitabın PDF’i var mı sorusuyla karşılaşıyoruz. 
PDF’i şuna benzetiyorum: Spotify, Apple Music, YouTube 
Music yokken MP3 vardı. Tamamen korsan bir teknolo-
jiydi. Hatta MP3 Playerlar vardı, satılıyordu. Önce iTunes 
çıktı, sonra buralara evrildi; artık hiçbirimiz MP3 peşinde 
değiliz, çok büyük oranda legal dinleme yapılıyor. Aynı 
evrimi yayıncılığın da e-kitabın da geçirmesi lazım. 
E-kitap bir ürün değil, bir hizmet. Satın almana gerek yok, 
yasal erişimin olması yeterli. Netflix, Spotify gibi e-kitap 
abonelik sistemlerinin oluşması lazım.  Bu oluşursa yayın-
cıların, hak sahiplerinin ciddi anlamda rahatlayacağını, 
yeni bir gelir modeli oluşacağını düşünüyorum. Dijital 
çağda kâğıda ve kargoya bu derecede bağımlı olmamız 
saçma geliyor. 

Türkiye’de yayıncılığın geleceğine dair olmasını 
istediğiniz, hayal ettiğiniz değişimler neler?

Asya Çağlar: En başta hayalini kurduğum, özellikle eği-
tim fakültelerinde ve çocuk gelişimi bölümlerinde çocuk 
edebiyatı derslerinin yer alması. Öğretmen adaylarının 
daha ilk yıllarında çocuk edebiyatına ilişkin bilgi sahibi 

olmalarının meslek yaşamların-
da, okuma kültürü ve disiplinle-
rarası yaklaşımlarda kitabın hep 
başucu aracı olması açısından 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
İletişim ve Eğitim Fakültelerinde 
ayrıca Yayıncılık Bölümlerinin de 
açılmasının hayalini kuruyorum. 
Mesleğimiz Yayıncılık projesinde 
yer alan mesleklerin eğitimle-
rinin verilmesi, buna ek olarak 

yayınevlerinde, basılı ve görsel basında öğrencilere staj 
olanaklarının sağlanması sektörümüze donanımlı kişiler 
kazandıracaktır. 

Ayrıca, yayıncılığın her durumda sosyal bir girişim 
olarak görülmesini isterim. Bir ticari meslek gibi görünse 
de temelinde tutkuyla yapılan bir iş olduğunu, okuma 
kültürüne katkısı açısından önemli bir alan olduğunu 
düşünüyorum.

“Ülkemizde dijital okuma ancak 
korsan olursa talep oluşturuyor. 

Resmi hesaplarımızda kitabın 
PDF’i var mı sorusuyla 

karşılaşıyoruz.”
Sinan Çam
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Esra Şanal: Yayıncılık, her aşamasında 
çok emeğin olduğu bir sektör. Gerek 
okuma oranlarının yeterli olmama-
sı gerekse yayıncılık maliyetlerinin 
fazla olması ve satış problemleri biz 
küçük yayıncıları zorluyor. Birbirinden 
değerli pek çok kitap yeterli okura 
ulaşamıyor. Kitap talebinin yüksek 
olduğu bir Türkiye’de, büyük emeklerle 
hazırlanan kitapların değerini bulması, 
okura ulaşması bizim gibi sanırım tüm 
yayıncıların hayali olsa gerek.

Selda Çilingir: Okurların kültürel çeşitliliği sahiplenecek-
leri ve her türlü kitabın çok satacağı bir gelecek arzulu-
yoruz.

Fuat Altay: Yayıncılığımızın çok yol katettiğini, bu alanda 
çok güzel gelişmeler olduğunu görüyoruz. Benim bir 
yayıncı olarak hayallerim üretim konusunda toplanıyor. 
Yurt dışı fuarlarında gördüğümüz bazı kitaplara bakıp da 
“Ahh, bizim ülkemizde bu kitabı basacak matbaa yok,” ya 

da “Bu kâğıdı Türkiye’de bulamayız,” 
dediğimiz günlerin geride kalmasını 
umuyorum. Bunun için de bakanlıkların 
ve üniversitelerin araştırma merkezle-
rinin yayıncılığın üzerine titremeleri 
gerekiyor.

Sinan Çam: Dijitalleşme birinci hayalim, 
umudum. Yayıncılığın kanı çok yavaş 
akıyor. Bu dijital evrimi nasıl hızlandıra-
bileceğimiz konusu üzerine çok düşü-
nüyorum. Kitapçıların sayısının, alanı-

nın ve niteliğinin artması lazım. Ben İzmir’de yaşıyorum; 
Güzelyalı, Hatay gibi İzmir’in yoğun kalabalık semtlerinde 
bir tane kitapçı yok. Türkiye genelinde örnekler artırılabi-
lir. Bu, tüm sektör için bir derttir, benim içinse kesinlikle 
çok önemli bir mesele. Kitapçı arkadaşların okurlara kitap 
anlattığı, arananın bulunduğu, âdeta bir kulüp gibi, lokal 
gibi, sürekli imzaların ve etkinliklerin yapıldığı kitabevleri 
düşlüyorum. 

“Okurların 
kültürel çeşitliliği 
sahiplenecekleri

ve her türlü kitabın 
çok satacağı bir 

gelecek arzuluyoruz.”

Selda Çilingir

İllüstrasyon: Mavisu Demirağ
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