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İlk kitap şifahanesi kuruluyor 

Türk Dil Kurumu, Pekin Millet-
ler Üniversitesi iş birliğiyle 21-25 Ekim 
2013’te dünyada yazma eserlerin top-
landığı kütüphanelerin yetkililerinin bir 
araya geldiği, yazma eserlerin korunma-
sından sergilenmesine, içerikleri ve dün-
ya mirasına katkılarına ilişkin bilgilerin 
paylaşıldığı Milletlerarası El Yazmaları 
Toplantısı düzenlemişti. Burada uzman-
larca sıkça dile getirilen yazma eserlerin 
korunması ve onarımı meselesi Kültür ve 
Turizm Bakanlığının girişimi ile çözüm 
bulacak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığınca hazırlanan 
projeyle Türkiye’nin ilk yazma eser şifa-
hanesi kuruluyor. Daha önce Süleymani-
ye Yazma Eserler Kütüphanesinde belirli 
olanaklarla yürütülen çalışmalar artık bu-
rada sürdürülecek ve kurulan şifahanede, 
laboratuvarlar, restorasyon atölyeleri, te-
mizleme ile belgeleme odaları bulunacak. 
Öncelik Bakanlığın korumasındaki yazma 
eserlere verilecek olsa da bu hizmetlerden 
üniversiteler ve şahıslar da yararlanabi-
lecek. Ayrıca Nisan ayı sonunda hizmete 
açılacak olan  Süleymaniye Kitap Şifa-
hanesinin, Türkiye ile sınırlı kalmayarak 
yurt dışından gelecek taleplere de cevap 
vermesi hedefleniyor.

Daha Berlinale’in Kitapları arasında
Berlin Film Festivali’nin Berlinale’in 

Kitapları (Books at Berlinale) bölümü 
Frankfurt Kitap Fuarı iş birliğiyle 2006 
yılından bu yana düzenleniyor. Berlin 
Film Festivali’nin dünyanın en büyük te-
lif alışverişinin yapıldığı Frankfurt Kitap 
Fuarı’yla yıllardan beri sürdürdüğü kitap-
ların uyarlama haklarının tanıtım progra-
mı Berlinale’nin Kitapları’nda ilk defa bir 
Türkçe kitap sergilenecek. Bu yıl yirmi 
beşten fazla ülkeden 120’nin üzerinde 
eser Berlinale’nin Kitapları bölümü için 
aday gösterildi ve seçilen on bir kitaptan 
biri Hakan Günday’ın Daha’sı. 

Festivalin bu bölümünde davetli ya-
pımcılar; beyaz perdeye uyarlanabilecek 
eserlerin hak sahipleri, uluslararası yayın-
cılar ve edebiyat ajanslarıyla bir araya ge-
lerek edebiyat dünyasıyla iletişim kurma 
fırsatı buluyor ve film haklarını doğrudan 
elde etme şansını elde ediyor.
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Bu kitap size sesleniyor

Türkiye’de artık yazarların sesle-
rinden kitaplarını dinleyebileceğiniz bir 
dükkân var: Seslenen Kitap. 

Artık seslenenkitap.com Genel Ağ 
sayfasından dilediğiniz sesli kitabı satın 
alabilir, iOS, Android ve Windows işletim 
sistemlerini kullanan telefon ve tabletleri-
nizde; ayrıca Windows ve Mac OS tabanlı 
bilgisayarlarınızda rahatlıkla dinleyebilir-
siniz. 

Seslenen Kitap’ta şu an aralarında 
Buket Uzuner Uyumsuz Defne Kaman’ın 
Maceraları: Su, Murat Menteş Ruhi Mü-
cerret, Ayşe Kulin Dönüş, Hasan Ali Top-
taş Heba, Canan Tan Piraye’nin de yer al-
dığı 15 kitap yer alıyor. Seslenen Kitap’ın 
kurucu ortağı Berk İmamoğlu sesli kitap-
ların; kitapseverler, kitap okumaktan hoş-
lanan, güncel yazarları ve güncel eserle-
ri takip edenler, yolda, arabada, trafikte, 
seyahatte ve spor yaparken geçirdikleri 
vakitlerini iyi değerlendirmek isteyenler, 
yazar hayranları, eserleri yazarlarının se-
sinden dinlemekten keyif alan, yazarlar 
ile bağ kurmak isteyenler ve yazılı kitap-
ları okumakta güçlük çeken insanlar tara-
fından ilgiyle takip edileceğini söylüyor. 

Her kitap ortalama sekiz saat sürüyor 
ve ayrıca kitapları sayfa üzerinden hediye 
olarak da gönderebiliyorsunuz.

Dünya belleğine üç aday
UNESCO Millî Komisyonu 31 Mart 

2014’te UNESCO Genel Direktörlüğüne 
sunacağı teklif ile Divanü Lugati’t-Türk, 

Kültepe Tabletleri ve Abdülkadir Meragi 
yazmalarını Dünya Belleği programına 
önerecek. 

Millî Komisyon yaptığı açıklamada 
Divanü Lugati’t-Türk’ün kültür bilimci-
ler ve dil bilimciler için çok önemli bir 
kaynak olduğunu, dünya haritası, Türkçe 
ve Arapça olarak kaleme alınan bilgilerin 
yaklaşık 80 ülkeyi yakından ilgilendiren 
bir kültürel hafıza oluşturduğunu, Kültepe 
Tabletleri’nin ise Anadolu’daki kadim uy-
garlıkların izlerinin yer aldığı tabletlerde, 
insanlık tarihini aydınlatacak önemli bil-
giler, anlaşmalar ve yazışmaları kapsadı-
ğını ve bu yönüyle bütün insanlığı ilgilen-
diren bir miras olarak önem kazandığını 
kaydetti. Ayrıca, Abdülkadir Meragi’nin 
Câmi ül-Elhân, Mekâsıd ül-Elhan, Kenz 
ül-Elhan, Şerh ül-Edvâr ve Kitab ül-
Edvâr adlı eserlerinin yazma nüshalarının 
bulunduğu ülkelerin katılması durumunda 
ortak dosya olarak sunulmasının planlan-
dığı belirtildi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar 
Birliği

TÜRKSOY ve Avrasya Yazarlar Bir-
liğinin ortaklaşa düzenlediği Türk Dünya-
sı Edebiyat Dergileri Kongresi’nin altın-
cısı 16-18 Şubat tarihlerinde Eskişehir’de 
gerçekleştirildi. 

16 ülkeden 33 edebiyat dergisinin 
genel yayın yönetmeni veya temsilcileri-
nin katıldığı kongrede Türk Dili Konuşan 
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Ülkeler Yazarlar Birliği kuruldu. TÜRK-
SOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, 
Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
Yakup Ömeroğlu, Azerbaycan Yazarlar 
Birliği Başkanı Anar Rzayev, Kırgızis-
tan Millî Yazarlar Birliği Başkanı Omor 
Sultanov tarafından imzalanan protokolle 
kurulan birliğin dönem başkanlığına Anar 
Rzayev, seçildi.

Daha çok okuyoruz
2013 yılında kişi başına 7,1 kitap 

düştü. 2012’de bu sayı 6,4’tü…

Türkiye Yayıncılar Birliğinin Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı ile 
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlü-
ğünden edindiği bilgilere göre; 2013 yı-
lında Türkiye’de 47.352 başlıkta toplam 
536.259.040 adet kitap yayımlandı. An-
cak bu sayıya Millî Eğitim Bakanlığı ta-
rafından okullarda ücretsiz dağıtılan ders 
kitapları da dâhil ki bu sayı 206.241.635. 
Bu rakamlarla geçen yıla göre yayınlanan 
kitap çeşidinde % 11,6, üretilen kitap ade-
dinde ise % 12’lik bir artış olduğu görü-
lüyor. 
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