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İlk yazımın telifini alamamanın gönül kırıklığıyla olmalı, hatıratlarda, denemelerde
yazarların, şairlerinde telif konusuna dair
bahsettiklerine hep dikkat kesildim. Hemen
hemen bütün satırlarda, Türkiye’de telif ücreti
meselesinin bir yazarı nasıl tükettiğini, günden güne erittiğini anlatan hikayeler okudum.
I.
İlk gençlik yıllarımın başındaydım. İşe yeni girmiştim. Birkaç gün oldu olmadı yani…
İşe girmemde referans olan
bir hocam aradı, bir dergiye
acilen falanca konuda şu kadar uzunlukta bir yazı yazıp
yazamayacağımı sordu. O güne
kadar aklım sadece okumakta,
daha çok okumaktaydı. Yazmak
için vaktimin henüz gelmediğini düşünüyordum. Birkaç
gün önce sayesinde ekmek
sahibi olduğum hocama hayır
diyemezdim. Üstelik tanınan,
bilinen bir dergiydi. Belki de
artık yazma vaktim gelmiştir,
dedim ve oturup yazdım. Yazdım ama siz bir de bana sorun
nasıl yazdım… Neyse, yazıyı
vaktinde gönderdim dergiye.
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Heyecanlı bir bekleyiş… Aybaşı
geldiğinde hemen koşup aldım.
Adımı dergide gördüğüm andaki mutluluğumu tahmin edin!
Birkaç gün sonra mutluluk yerini yavaş yavaş bir beklentiye
bıraktı. Acaba bu yazım için
bana bir telif verirler miydi?
Telif ücretleri aşağı yukarı neydi
acaba? Hemen bu işleri bilen
yayıncı bir arkadaşımı aradım:
Evet, yazdığım dergi yazarlara
telif veriyordu, üstelik o zamana göre de iyi bir paraydı bu.
Elim telefonda, gözüm e-posta
kutumda beklemeye başladım:
Telif için benden bazı bilgileri
almaları gerekiyordu. O günlerde telefonum her çaldığında yabancı numaraları büyük
bir ciddiyetle açtım. E-posta
kutuma yarım saat aralıklarla
göz attım. Ama bir türlü “Ben

falanca derginin editörü ya da
muhasebecisi” tarzında girişle
başlayan bir telefon almak yahut üç beş satır okumak kısmet
olmadı.
Böylece anladım ki ilk telif hikayem hüsranla sonuçlanmıştı.
O Beş Lira Beni Çok
Sevindirdi
II.
Herkes ilk yazı denemesinde
telif konusunda benim kadar
şanssız değildi. Mesela usta öy-

kücü Haldun Taner: İlk hikayesini reddedilme ihtimalini düşünerek müstear ile döneminin
ünlü dergisi Yedigün’e gönderir.
Taner’in çekine çekine gönderdiği ilk hikayesi bir ay sonra
çok güzel bir desenle derginin
sayfalarında görünür. Derginin
patronu Sedat Simavi, yeteneği fark etmiş olmalı ki, şöyle
der genç yazara: “Hikayenizi
beğendim. Başka hikayeler de
yazarsanız basarım. Muhasebeye uğrayın, telif ücretinizi alın.”
“Basıldığı yeteri kadar büyük

