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Nasıl Korsan 
Olunur?
Her ne kadar denizlerde korsanlık yapanlar 

ile korsan kitap basanların yaptıkları işler ilk 

görüşte birbirine benzemese de aslında çok 

da farkları yok. Hatta biri tanımadığı kişilerin 

malını alırken, diğeri oturup kalktığı, hoş beş 

ettiği kişinin malına tevessül ediyor.

Korsan Nedir?

Korsanlık yapan kişinin 
tek gözünde bandaj, 

bacağında tahta protez, om-
zunda gösterişli bir papağan, 
saçı sakalı birbirine karışmış 
insan irisi biri olması zaruri mi-
dir? Yoksa şık giyimli, naif ve 
güzel konuşan, itibarlı, kültürlü 
beyefendiler ve hanımefendiler 
de korsanlık yapabilirler mi? 

Öncelikle korsan kelimesinin 
sözlükte yer alan manalarına bir 
göz atmakta fayda var. Korsanın 
sözlükteki ilk anlamı her ne 
kadar “Gemilere saldıran deniz 
haydudu, deniz hırsızı” olsa da 
“İzinsiz olarak çoğaltılan kitap, 
kaset, oyun, film vb. şeyler”
manasında da sıkça kullanıyo-
ruz. Bu farklı manaların ortak 
özelliği ise korsanlık yapanların 
başkalarına ait olan şeyleri zorla 
yahut hile ile ve sahibinin rızası 

dışında ele geçirmeleri. Elbette 
yazıda ilgilendiğimiz korsanlar, 
masallardan ve romanlardan 
aşina olduklarımız değil; o ro-
manları hak sahibinin hakkını 
hiçe sayarak basanlar.

O vakit bu ifadeyi daha kap-
samlı tanımlamamız gereki-
yor. Ülkemizde, telif hakları 
sisteminin işleyişini sağlamakla 
mükellef Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Telif Hakları Genel Mü-
dürlüğü korsan kelimesini dar 
ve geniş anlamda olmak üzere 
iki şekilde ele alıyor.

Genel müdürlük korsanı dar 
anlamda, sahibinden izin al-
maksızın, orijinal bir fikir veya 
sanat eserinden, doğrudan veya 
dolaylı şekilde çoğaltma yapıla-
rak elde edilen ürünler olarak 
tanımlarken; geniş anlamda ise 
telif hakkı sahibinden izin alın-
maksızın veya belirlenen izin 

koşulları aşılmak suretiyle ese-
rin, icranın, yapımın, yayının 
kullanılması olarak tanımlıyor.

Korsanı Nasıl Tanırsın?

Orijinal yayını korsanından 
ayırmanın öncelikli yolu band-
rol kontrolüdür. Peki bandrol 
nedir, ne işe yarar, hak sahibini 
nasıl korur?

Bandrol kavramı, fikir ve sanat 
eserlerinin izinsiz çoğaltılmala-
rının ve taklit edilmelerinin ön-
lenmesi amacıyla; fikir ve sanat 
eserlerinin çoğaltılmış nüshala-
rı ile süreli olmayan yayınların 
üzerine yapıştırılan, sökülmesi 
halinde parçalanan ve yapıştı-
rıldığı malzemenin özelliğini 
kaybettiren nitelikte güvenlik 
şeridi içeren holografik özel-
likli bir güvenlik etiketini veya 
dijital olarak üretilen güvenlik 
etiketini ifade eder. Süreli olma-
yan yayınlar ve dolayısıyla ki-
taplar için bandrol uygulaması 
kanunen zorunludur.1

Yani yayıncı eğer bir kitabı 
basmak istiyorsa, içinde eser 
sahibinin mali haklarının yahut 
kullanma yetkilerinin devrine 
ilişkin sözleşmenin; eser çeviri 
ise, çevirmen  sözleşmesinin bu-
lunduğu bir dizi belge ile Telif 

Hakları Genel Müdürlüğü’ne 
bandrol talebinde bulunmalı ve 
Yayımcı Meslek Birlikleri Fede-
rasyonu’na (YAYFED) giderek 
bandrolünü alıp, basılacak kita-
bın üstüne yapıştırılmak üzere 
matbaaya teslim etmelidir.

Hasılı eğer bir kitapta bandrol 
yoksa kitap korsan kitaptır. 
Ayrıca bandrol söküldüğünde 
tek parça halinde ve tamamen 
kitaptan ayrılıyorsa bandrol 
sahte; kitap ise korsandır. Kaldı 
ki ortalama bir okuyucu kor-
san kitabı baskı tekniğinden, 
kağıdından, harflerin duru-
şundan, basılışından ve sayfa 
dizilişlerinden yola çıkarak da 
ayırt edebilir.

Seçkin Kitapçı Korsan Satar 
mı?

Baskısı muntazam, bandrolü 
yerli yerinde, güvenilir bir ki-
tapçıdan yahut internet sitesin-
den aldığımız kitabın korsan 
olacağı aklımızın ucundan geç-
mez. Biliriz ki korsan kitap-
lar merdiven altı matbaalarda 
basılır, kuytu köşede satılır.  
Ama öyle bir yöntemle korsan 
kitaplar piyasaya sürülebiliyor 
ki, benim diyen haydut şapka 
çıkarır. 
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