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«Gerçekten özgür bir ortam 
kamplaşmayı önler»

BARLAS — Hepimizin tanıyıp, oku
duğumuz çağdaş edebiyatımızın pek çok 
temsilcisi, sizin yönettiğiniz YAZKO’nun 
üyeleri... YAZKO'yu, son günlerde deği
şik seminerleri düzenlerken de görüyoruz. 
YAZKO nedir, anlatır mısınız?

AĞAOĞLU -  Tabiî. Kısa adı YAZKO 
olan Yazarlar ve Çevirmenler Yayın 
Üretim Kooperatifi 1980 yılında kuruldu. 
1980 Nisanı'nda Demek ki iki yıl. iki 
yılda neler yapıldı? Bir kere, yayma 
ancak kuruluştan birkaç ay sonra başla
yabildik İlk yılda 26 kitap ve bir dergi 
yayımladık. YAZKO EDEBİYAT, ikinci 
yılda 2. bir dergi: YAZKO ÇEVÎRÎ ve 78 
kitap, içinde bulunduğumuz bu üçüncü 
yılımızda ise iki yeni dergi ile 140 kitaplık 
bir programımız var. YAZKO’nun üyele
ri, Türkiye’nin önde gelen roman, öykü, 
şiir, deneme, anı ve inceleme, araştırma 
yazarları ile çevirmenlerinden ve her türlü 
grafik işlerimizi yürüten grafikerlerden 
oluşuyor, isterseniz üyelerimizden birkaç 
ad vereyim.

BARLAS — Tabiî çok iyi olur.
AGAOGLU — Sizin yakın çevreniz

den, yani gazeteci üyelerimizden başla
yalım. Turhan Ay tul, Mehmet Ali Bi • 
rand, sonra Çetin Altan, Recep Bilginer. 
Yine bir gazeteci Fikret Otyam, sonra 
Oktay Akbal, Kemal Sülker, Adnan öz- 
yalçıner. Geçelim şairlere: Meselâ Ilhan 
Berk, Necati Cumah, Arif Damar, özde- 
mir İnce, Can Yücel, Cengiz Bektaş, 
Mehmet Başaran, Enver Gökçe, Ataol 
Behramoğlu, Ali Yüce, Kemal özer. 
Aramızda genç şairler de var: Erdal 
Alova, Abdülkadir Bulut, Seyyit Nezir, 
Mehmet Kıyat, Yaşar Miraç, Barış Pir- 
hasan gibi. Sonra, bir ara, "Aranızda hiç 
kadın yazar yok" gibi bir eleştiri ile karşı
laşmıştım. Oysa var. Azra Erhat, Pınar 
Kür, Nezihe Meriç, Aysel özakın, Işıl 
Ozgentürk, Tomris Uyar, Alev Serin, 
Neşe Yaşın, Leyla Uçansu, Sennur Sezer, 
Şirin Tekeli gibi.

BARLAS — Dergileriniz de var değil 
mi?

Mustafa Kemal 

Ağaoğlu
1939'da İstanbul'da doğdu... 

Ankara Maarif Koleji'nde, ilkoku
lu, Ankara Atatürk Llsesi'nde 
ortaokul ve Eskişehir Lisesi'nde 
liseyi bitirdi. Sınırlı Sorumlu 
yazarlar ve Çevirmenler Yayın 
Üretim Kooperatifi Yönetim Ku
rulu Başkamdir. İngilizce ve 
Fransızca bilmektedir. Ağaoğlu 
yayınevinin de kurucusudur.

AGAOGLU — Biraz önce de değindi
ğim gibi, kooperatif sadece kitap yayım
lamıyor. 18. sayısına geldiğimiz Memet 
Fuat yönetimindeki YAZKO EDEBİ
YAT, alanının en etkin dergisi olma 
niteliğini sürdürüyor. Yine kooperatifi
miz yayınlarından iki ayda bir yayım
lanın YAZKO ÇEVİRİ, Ahmet Cemal in 
yönetiminde 6. sayısını hazırlamakta.

FELSEFE YAZILARI ise bildiğiniz gibi 
bir kitap dizisi. Selahattin Hilav’m yö
nettiği bu dizi üç ayda bir yayımlanan 
kitaplardan oluşuyor. Bilmem bu anlat
tıklarım size YAZKO konusunda bir fikir 
verebildi mi?

BARLAS — Şimdilik. Sonra tekrar 
YAZKO’ya dönmek üzere size başka bir 
soru yöneltmek istiyorum. Kooperatifleş
me gereğini neden duydunuz?

AĞAOĞLU — Şundan Sayın Barlas. 
Biliyorsunuz 1979 yılı Türkiye’nin son 
yıllarda gördüğü en büyük ekonomik 
bunalım yıllarından biridir. Bu bunalım, 
tabiî ki bütün kesimler gibi yayım 
dünyasını da derinden etkiledi. 1980 
yılına girdiğimizde yayın dünyasının 
manzarayı umumiyesi kısaca şöyleydi: 
Kâğıt yokluğu ve ithal imkânsızlıkları 
nedeniyle karaborsa almış yürümüş, 
resmî döviz tahsisi yokluğunun sonucu 
tüm dış kaynaklı matbaa girdileri Tahta- 
kale’den iki, üç misline sağlanan döviz
lerle karşılandığı için, baskı fiyatları hızla 
tırmanmış, yayımcı ise bir yandan kâğıdı 
karaborsadan sağlamaya çalışır, diğer 
yandan matbaalarla boğuşurken, her gün 
artan maliyet giderlerini dengeleyebilmek 
için yazarın ve çevirmenin telif hakkını 
kısmakta. Yine de kitap yayımlaması 
nerdeysc olanaksız, işte YAZKO’yu do
ğuran, bu koşullardır. Yazarın, bildiğiniz 
gibi, aslî işlevi ve görevi yazı üretmektir. 
Bir romancı için bu roman üretmek, bir 
şair için şiir, öykücü için öykü, denemeci, 
incelemeci için deneme inceleme üretmek. 
Ancak, bu üretim kitaba dönüşmedikçe 
yaratıcısı bakımından maddî ve manevî 
hiçbir anlam taşımaz.

BARLAS — Siz bu üretimi kitaba 
dönüştürecek bir şirket modeli mi yarat
tınız?

AGAOGLU — Ööyle bir yol bulunma
lıydı ki, yazar, çevirmen hem kitabını 
bastırabilsin hem de emeğinin karşılığını 
tam olarak alabilsin. Bir de bütün 
bunların üzerinde, yazarın, çevirmenin

yani düşünen kişinin yıllardır verdiği bir 
başka savaş daha var. özgürlük savaşı. 
Piyasadan özgür, yayıncıdan özgür, her 
türlü düşünsel ve politik baskıdan özgür 
yazabilme olanağı, öylesine özgür ki, 
yapıtını satabilmek, okutabilmek için, şu 
ya da bu akımın, şu ya da bu ideolojinin 
yandaşı olmak ya da gözükmek zorun
luluğunu duymasın. Bir ödünler yumağı 
içinde yitip gitmesin. Kısacası yazarın 
kendi göbeğini kendisinin keseceği bir 
yapıya gerek vardı, işte bu, YAZKO’dur.

BARLAS — Kooperatif deyince hepi
mizin bir fikri var. Yararın, bir kooperatif 
bünyesinde, sizin ifadenizle “piyasadan 
özgür, yayıncıdan özgür” olabileceğini 
düşünebiliyoruz. Ancak yine sizin ifade
nizle “her türlü düşünsel ve politik 
baskıdan özgür, şu ya da bu akımın, şu ya 
da bu ideolojinin yandaşı olma ya da 
gözükme zorunlugunu duymaması” , bu
nu nasü sağlıyorsunuz?

AĞAOĞLU — Bunu sağlamanın iki 
yolu var, Sayın Barlas. Birincisi uygar, 
demokratik bir tartışma platformunu 
sağlamak ve korumak. Yazar; ister 
roman, ister şiir, ister inceleme ya da 
araştırma yazsın, önce düşünen kişidir. 
Altını çiziyorum, düşünen kişidir. Göz
lediğini, algıladığını yorumlamadan ve 
düşünmeden yazmaya imkân varmı? Dört 
duvar arasının, salonların, meyhane 
köşelerinin üç-beş kişilik dar ve kendi 
üstüne kapalı ortamlarında hangi düşün
ce üretilebilir? Düşünmek her ne kadar 
bireysel bir çaba ise de, bu çabanın 
verileri, başkalarının bireysel düşünme 
çabalarında hazırlanır. Demek ki düşüne
bilmek, doğru düşünebilmek ve doğru 
sentezlere varabilmek için tartışmak 
zorundayız.

BARLAS -  Siz YAZKO olarak, bu 
özgür düşünce ortamını, yazara maddî 
bağımsızlık sağlayarak oluşturmak isti
yorsunuz. Ayrıca, serbest tartışma orta
mı sağlamaya çalışıyorsunuz, değil mi?

AGAOGLU — Nasıl mı? Panellerle, 
sempozyumlarla, açık oturumlarla, kon
feranslarla. Hatta sanat günleriyle. Sade
ce Türkiye'den değil, dışardan da sanat
çıları, düşünürleri bu tartışmalara kata
rak. Yaptığımız yeterli mi? Tabiî ki değil. 
Etimiz ne, budumuz ne? Daha iki yıllık 
bir kurumuz. On yıllık olsak tek başımıza 
gücümüz yeter mi? Tabiî yetmez. Ama 
çaba görevimizdir. Yolu açanz, yolunun 
açümasma yardımcı oluruz. Şunu unut
mamak gerekir Sayın Barlas. YAZKO, 
yazarların bir araya gelerek kurdukları 
bir kooperatiftir. Yani düşünmeden ken
dini yeniden üretemeyen kişilerin. Çekin 
demokratik, uygar tartışma platformunu 
altlarından, sudan çıkmış balığa dönerler.

BARLAS -  Tekrar YAZKO’ya döne
lim. Demin YAZKO üyelerini sayarken 
roman, öykü, deneme yazan; inceleme,

Yazar ve maddî bağımsızlık
BARLAS— Yazar için maddî sı

kıntı sorununu çözmek çok önem
li!..

AĞAOĞLU—Sayın Barlas, ya
zarlar da insandır. Yani yemek, iç
mek, bannmak, ısınmak gereğini 
duyarlar. Kimisi evlidir, çocuğu 
vardır. Kimisi anne ya da babasıy
la yaşar. Çok kez anne ve babası
nın geçimini sağlamak durumun
dadır. Ve bu yazar, ne yazık kİ, o- 
turup yazacağına orda burda çalış
mak, geçimini temin etmek zorun
dadır. Oysa özlemi, yazı İle geçin
mektir. Dışarda çalıştığı İçin yaza
maz, yazamadığı için geçimini ya
zıdan sağlayamaz. Tabiî istisnalar 
var. Ama geneli böyledlr. Yazar ne 
yapacaktır da başka İşlerden kur
tulup sadece yazı İle geçimini 
sağlayacak duruma gelecektir? 
Bunun yollarından biri şu; Başka 
İşlerde çalıştığı İçin okumaya, dü
şünmeye, yazmaya zamanı sınırlı, 
öyleyse öyle temalar İşlemeli, öy
lesine bir üslûp kullanmalı kİ, ba
zı çevreleri, hatta düşünsel olarak 
tam da katılmadığı çevrelerin, a- 
kımların da görüşlerine paralel ya
pıtlar üretsin ve bu yolla o çevrele

rin desteğini sağlasın. Bu bir ö- 
dündür. Yazarı bu ödünü vermek
ten kurtaracak tek yol, ona yazısı 
ile geçimini sağlayacak olanağı 
yaratmaktır. Bu olanak yazara hiç
bir zaman tanınmamıştır. Sadece 
ülkemizde değil, Batı’da da bu böy
le.

BARLAS— YAZKO bu konuda 
ne yapıyor?

AĞAOĞLU- YAZKO örneğin
de, yazar, kendi göbeğini kendi 
keser ve YAZKO'yu kurar. YAZKO 
daha İkinci yılında, kooperatifte 
kitaba çıkan üyelerine toplam 5.5 
milyon lira telif hakkı dağıtmıştır. 
Bu, kitabı basılan kişi başına orta
lama 100.000 lira demektir. Üçün
cü, dördüncü, beşinci yılında bu 
sayı 500.000, 700.000 lira olunca 
artık yazar kimseye ödün vermek 
zorunda kalmayacaktır. Nitekim 
YAZKO örneğinden çıkarak, Anka
ra ve İzmir’de altı benzer koopera
tif daha kurulmuştur. Aynı örnek 
müzisyenlerin, filmcilerin, hatta 
tiyatrocuların da İlgisini çekmiş 
ve kooperatifleşme yolunda bu ke- 
slmleıde du girişimler başlamıştır.

araştırma yapan yazarlardan bahsetme
diniz. Birkaç ad verebilir lirsiniz?

AGAOGLU — Tabiî. Romanda Kemal 
Bilbaşar. Mustafa Balel, Erhan Bener, 
Muzaffer Hacıhasanoğhı, Attilâ Ilhan, 
Selim tleri, Samım Kocagöz, Hakkı 
Özkan, Mahmut Maka], Güven Turan, 
Erol Toy, Ayhan Hünalp, Dinçer Sümer, 
Demir Ö tü, Talip Apaydın, öyküde ise; 
Demirtaş Ceyhun, Necati Güngör, Necati

Haksun, üm it Kaftancıoğlu, Yüksel 
Pazarkaya, Mehmet Semih, Zeyyat Se- 
limoğlu, Salim ŞengU, Bekir Yüdız gibi 
adlar var.

Deneme, inceleme, araştırmaya gelin
ce: Asım Bezirci, Enis Batur, Ahmet 
Oktay, Afşar Timuçin, Vecihi Ttmtıroglu, 
Salah Birsel, Murat Belge, Suat Taşer, 
Reşit Can beyti başlıca adlar.

Taha Toros Arşivi


