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Bilişim Dergisi olarak, yazarların 
kitaplarını kısa videolarla, 
okuyucuları ile paylaşmasını 

amaçlayan web sitesi yazarindandinle.
com’un kurucusu Nezir Yücesoy ile bir 
söyleşi gerçekleştirdik. 

Uzun zamandır aklında olan bu fikri, yakın 
dostu ve çalışma arkadaşı Cem Altuğ ile 
faaliyete geçirdiğini anlatan Yücesoy, 
sitenin kitap yazarlarını tanıma gibi temel 
bir ihtiyacı karşıladığını söyledi. Yücesoy,  
yazarları ölümsüz kılan kitaplarının 
görüntü, konuşma ve resimlerle bu 
ölümsüzlüklerinin desteklendiğini 
vurguladı.

Yaptıkları sitenin Türkiye ve dünyada henüz 
bir benzeri bulunmadığını belirten Yücesoy, 
“Araştırıldığında bu şekilde yazarların 
kitaplarını anlatmış oldukları birkaç video 
bulunuyor ancak bu videoları bir platform 
üzerinde toplayan ve sadece videosu 
olan kitapları yayınlayan başka bir site 
bulunmuyor” dedi. 

Henüz yeni olan sitenin geliştirilme ve 
duyurulmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen 
Yücesoy, tasarımın geliştirilmesi ve sosyal 
medyada duyurulmasıyla ilgili profesyonel 
firmalarla görüştüklerini, ayrıca yeni kitap 
ve yazarların tanıtımı ile ilgili çekimlerin 
devam ettiğini bildirdi. Yücesoy, ilerleyen 
zamanlarda ise yabancı kökenli kitapların 
tanıtımı için çevirmenlerin videolarına da 
sitede yer vermeyi düşündüklerini açıkladı.

Bir kitabı 
yazarından 
daha iyi,

k i m 
anlatabilir ki?
Yazarların kitaplarını, kısa 
videolar aracılığıyla okuyucularıyla 
paylaşmasını sağlayan 
yazarindandinle.com’u kuran Yücesoy, 
“Yazarları ölümsüz kılan aslında 
kitaplarıdır, peki neden görüntüleri, 
konuşmaları ve resimleri ile de bu 
ölümsüzlük desteklenmesin?” diyor.

Makbule Kandakoğlu
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- İş hayatımdaki ilk çalışma arkadaşım ve 
ilk oda arkadaşım olarak böyle başarılı bir 
projeyi yapmış olman beni çok sevindirdi. 
Nereden aklına geldi böyle bir fikir? 

- Teşekkürler Makbule, öncelikle siteden 
kısaca bahsetmek gerekirse; yazarindandinle.
com, yazarların kitaplarını kısa videolar 
vasıtasıyla okuyucuları ile paylaşmasını 
amaçlayan bir web sitesidir. Bu şekilde 
okuyucular, kitapları satın almadan önce 
bizzat yazarlarından kitap hakkında bilgi 
alabilmektelerdir. 

Fikrin çıkış noktasına gelince; aslında uzun 
zamandır aklımızda olan bir fikirdi, yakın 
dostum ve çalışma arkadaşım Cem Altuğ ile 
yapmış olduğumuz çeşitli görüşmeler sonrası 
henüz faaliyete geçirme fırsatı bulduk. Aslında 
bu fikrin ortaya çıkma sebepleri, hepimizin 
temelde duyduğu ihtiyaçları karşılamaya 
yönelikti. 

Evet kitap okuyoruz ancak kitapların 
yazarlarını ne kadar tanıyoruz? Bir kitabın 
yazarını İnternet’te aradığımızda ne kapsamda 
bir bilgiye, belgeye veya resme erişebiliyoruz? 
Bu soruların cevapları, yazarlar çok medyatik 
olmadığı sürece ne yazıkki tatmin edici 
olmuyor. 

Diğer bir sebep ise yazarları ölümsüz 
kılmak, evet hepimizin malumu, yazarları 

ölümsüz kılan aslında kitaplarıdır, peki neden 
görüntüleri, konuşmaları ve resimleri ile de bu 
ölümsüzlük desteklenmesin?
 
Basit bir televizyon programına çıkan bir kişi 
bile yolda yürürken tanıdık geliyor ise, çok 
değerli yapıtlar ortaya koyan yazarlarımızı 
bizler neden tanımıyoruz? Bu tür daha birçok 
soru sonrası yazarindandinle.com ortaya 
çıktı. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, 
yapmış olduğumuz araştırmalara göre, 
bu sitenin Türkiye ve dünyada henüz bir 
benzeri bulunmamakta, evet araştırıldığında 
bu şekilde yazarların kitaplarını anlatmış 
oldukları birkaç video bulunuyor ancak bu 
videoları bir platform üzerinde toplayan ve 
sadece videosu olan kitapları yayınlayan başka 
bir site bulunmuyor. 

-Dijital dünyanın edebiyat dünyası ile 
ilişkisini nasıl görüyorsun? 

- Aslında her iki dünya da kendi eksenlerinde 
çok hızlı bir şekilde gelişmekte. Son 
zamanlarda bu iki eksen birbirleri ile 
kesişmeye başladı. Bu kesişme daha 
çok e-kitap, sesli-kitap vb. teknolojilerin 
hayatımıza girmesi sayesinde gerçekleşti. 
Bana göre, bu entegrasyon henüz çok 
ileri seviyelere ulaşmış değil. Mevcut 
kitap sitelerine baktığınızda, teknolojinin 
kitap satışından çok da öteye geçmediğini 
görebilirsiniz. Çoğu insan, fiziksel olarak bir 
kitabı elinde tutmadan kitap okumaktan çok da 
keyif almadığını belirtiyor. Ancak teknolojinin 
ilerlemesi sayesinde, görüntü olarak 
gerçek kitaplara yakın görüntülerin dijital 
olarak oluşturulabilmesi ve dijital kitapların 
saniyeler içerisinde temin edilebilip okunmaya 
başlanabilmesinin büyük faydalar getirdiğini 
düşünmekteyim. 

Sesli kitaplar sayesinde görme engelli 
insanlarımızın da ihtiyaçları aynı şekilde 
karşılanıyor ve bütün bu olumlu adımlar 
sürekli gelişen teknolojiler sayesinde atılıyor.  

-Yazarların projeye yaklaşımı nasıl? 

- Projeyi anlattığımız yazarların hemen 
hemen tamamı projeyi çok olumlu bir şekilde 
karşıladılar. Fikrimizi çok orjinal bulduklarını 
ve projenin çok hızlı bir şekilde gelişeceğine 
olan inançlarının tam olduğunu belirttiler. 
Çekimini yapmış olduğumuz yazarlar, 
sitemizi ve gerçekleştirilen çekimleri diğer 
yazarlara inan ki bizden daha güzel bir 
şekilde anlatmaya başladılar. Bu şekilde 
birçok yazar ile iletişim kurup yeni çekimler 
gerçekleştirebiliyoruz. Bu arada konusu 
açılmışken bahsetmek isterim, Ankara’da 
ikamet eden yazarlarımız için çekimleri bizzat 
kendimiz gerçekleştiriyoruz. İstanbul ve diğer 
şehirlerden kendi çekimlerini gerçekleştiren 
yazarlarımızın videolarını da sitemize 
ekleyebiliyoruz. 

- Peki, okuyucu/ izleyicilerden aldığın geri 
bildirim nasıl?

-Henüz izleyicilerden olumsuz bir geri 
bildirim almadık genelde olumlu görüşler 
ile karşılaşıyoruz. Ancak yeni bir site ve 

yeni bir fikir olduğundan daha net sonuçlar 
alabilmemiz için biraz daha zaman geçmesi 
gerektiğini düşünüyorum.

- Site ve ilerideki işleyişi hakkında 
planların nelerdir? 

- Site henüz çok yeni, geliştirilmeye ve 
duyurulmaya ihtiyacı var. Site tasarımının 
geliştirilmesi ve sosyal medyada duyurulması 
ile ilgili profesyonel firmalar ile görüşüyoruz. 
Ayrıca yeni kitap ve yazarların tanıtımı ile 
ilgili çekimlerimiz devam ediyor. İlerleyen 
zamanlarda yabancı kökenli kitapların tanıtımı 
için çevirmenlerinin videolarına da sitemizde 
yer vermeyi düşünüyoruz.
 
Umarım edebiyat ve teknoloji dünyasına 
ufacık bir katkımız olmuştur. İlgilenenler 
ve kitaplarının sitemizde yer almasını 
isteyen yazarlarımız için iletişim bilgilerimizi 
paylaşmak isterim. 

Web sitesi: http://yazarindandinle.com/
e-posta adresi: iletisim@yazarindandinle.com
twitter hesabı: @YazarindanDinle
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