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YAZIN KİTABI VE DİĞERLERİ

2008 yılında yayınlanan Yazın’dan Seçmeler kitabı kısa süre sonra internette yayınlanacak.
Uzun zamandır mevcudu tükenen bu kitap sürekli olarak aranıyordu ama örnek olarak birkaç
tane bende kalmıştı, o kadar.

Ek olarak, kitapta yer alan derginin farklı dönemlerine ait değerlendirmelerde belirttiğim gibi,
kitapta daha fazla yazının yer almasını isterdim ama fazla kalın olacağı için vazgeçtim. Zaten
357 sayfa olmuştu…

O yıllarda internette kitap yayını bugünkü kadar gelişmemişti, şimdi ise neden bu olanak
kullanılmasın?

Sayısını bilemiyorum ama 20-25 kadar kitapta yer almayan yazıyı toparlamak gerekiyor.

Taşınamayan Özgürlük adlı 1996’da yayınlanan önceki iki öykü kitabından birkaç tanesi
dışında tüm öyküleri barındıran bir kitabım vardı. Dizgisiyle uğraşıyorum, bu yıl içinde o da
internette yayınlanmış olur.

2015 yılından bu yana 40 Yıl Sonra TDAS ile başlayıp son kitabı TDAS’ın Tarihi olan diziyle
ilgili döküm çıkardım. 1000 tane basılan bir kitap değişik yerlerde toplam olarak 100 taneden az
kalmışsa, tükendi gözüyle bakabilirsiniz.
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40 Yıl Sonra TDAS 50 tane bile bulunmuyor ve internette yayınladık ( www.tdas1.blogspot.com
)

Mülteciler Göçmenler azalmış ve sanırım önümüzdeki yılın ilk yarısında internette yayınlarız.

Che Guevara Kısa Uzun Bir Hayat ile 68’den Ne Kaldı? elde biraz fazla kalmış. Che kitabı
için farklı düşünmüştüm ama ne yapalım, böyleyse öyledir.

Geleceğe Dönüş adından söz ettiren bir kitap olduğu gibi o da azalmış durumda…

Bu yılın Mart ayından beri Almanya’da yayın faaliyetleri çok azaldı, nedeni pandemi… Paneller
ve değişik toplantılar yapılamıyor, dolayısıyla kitapların okuyucuya ulaşması da gecikiyor. Yine
de son kitabın yaklaşık yarısı dağılmış, toplantılar başlayınca oran artacaktır.

Önümüzdeki yılın başlarında Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş konulu kitap yayınlanacak…

Yazın’ın kitap olarak internette yer alması ne zamandır aklımdaydı. Kitap 110 sayıdan fazla
yayınlanan derginin tamamının yerini tutmaz tabii ama ek yazıların da yayınıyla birlikte bu
alandaki boşluğu küçük olmayan bir oranda dolduracaktır. Dergilerin tümünün internete
yerleştirilmesi ise –bakalım ne zaman- yapılmaya çalışılacak…

2/2

