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Türkiye’nin ilk uluslararası edebiyat festivali olan 
İTEF, edebiyatın geniş kitlelere hitap eden bir sanat 
dalı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.
2009 yılından bu yana, kâr amacı gütmeyen bir kurum 
olan Kalem Kültür Derneği tarafından düzenlenmekte 
olan İTEF, yerli yazar ve yayıncıların yabancı yazarlar, 
yayıncılar, editörler ve çevirmenlerle işbirliği 
yapmalarını sağlayan bir platform yaratmaktadır. Bu 
güne kadar 48 ülkeden 467 yazar ve 32 ülkeden 124 
edebiyat profesyonelini ağırlamıştır.
İTEF’in on birincisi “Dalgakıran Edebiyat” temasıyla 
18-22 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenleniyor. 
İTEF kapsamındaki etkinlikler Yapı Kredi Bomontiada, 
KargArt ve Penguen Kitabevi’nde gerçekleşecek. İTEF 
2019 - Dalgakıran Edebiyat teması altındaki festival 
programında yazar söyleşilerinin yanı sıra edebiyat 
panelleri, dijital dergicilik oturumları, çevirmen-yazar 
buluşmaları, Fellowship – Profesyonel Buluşmalar 
Programı ve yazarların DJ kabinine gireceği partiler 
yer alıyor! 

Festival yazarları ve festival programıyla ilgili 
bilgileri internet sitemizden ve sosyal medya 
hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

İTEF - İstanbul Uluslararası Edebiyat 
Festivali 11 Yaşında

ITEF- Istanbul International Literature 
Festival Turns 11

ITEF, the first international literature festival, 
aims to position literature as a branch of art that 
addresses a wide audience. It is organized by 
Kalem Culture Association since 2009. ITEF is a 
platform encouraging collaboration among authors, 
publishers, editors and translators from both Turkey 
and abroad. It has hosted 467 writers form 48 
countries and 124 literature professionals from 32 
countries since 2009.

ITEF is held between 18th and 22th April 2019. The 
theme of 11th anniversary is “Breakwater Literature”. 
The events will be hosted in Yapı Kredi bomontiada, 
KargArt, Penguen Book Shop&Café. There are literary 
panels, digital magazine sessions, translator-writer 
meetings, Fellowship- Professional Meetings and 
“writers in DJ cabins” parties in addition to writer 
interviews in the festival program under the theme 
“Breakwater Literature”. 

Follow ITEF on social media to learn more about the 
events and featured authors. 
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İTEF-İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, 2011 
yılında başlattığı Profesyonel Buluşmalar Programı 
kapsamında sektörel etkinlikler için de çalışmakta, 
yerli yazar ve yayıncıların yabancı yayıncılar, 
editörler, çevirmenler ve yazarlarla işbirliği 
yapmalarını sağlayan uluslararası bir platform 
yaratmaktadır. İTEF, bugüne kadar 34 farklı ülkeden 
124 uluslararası yayıncılık profesyonelini festival 
sırasında İstanbul’da ağırladı. Türk edebiyatının, 
yayıncılığının tanıtılmasında katkıda bulundu. 
Başvurularını her geçen yıl arttıran programa bu yıl 
20 farklı ülkeden 70 başvuru yapıldı. Üç gün sürecek 
bu program kapsamında yayıncılık profesyonelleri 
yayınevlerini ziyaret ederek Türkiye yayıncılık 
dünyasını ve Türkçeden diğer dillere çevrilebilecek 
kitapları yakından tanıma fırsatı elde edecek. 

Katkılarından dolayı Can Yayınları, Epsilon Yayınevi, 
Doğan Kitap ve Timaş Yayınları’na teşekkür ederiz.

ITEF-Istanbul International Literature Festival 
includes international events for professionals 
under name of Fellowship Programme to encourage 
collaboration among authors, publishers, editors 
and translators both from Turkey and abroad. 
Since its first launch in 2011, ITEF has hosted 124 
professionals from 32 countries in Istanbul in 
order to promote Turkish literature and publishing. 
ITEF receives more applications every year and 
this year the Fellowship Programme received over 
70 applications from 20 countries. Professionals 
working in the field of literature and translation will 
visit publishing houses with their Turkish colleagues 
and share their knowledge and experiences in one on 
one meetings throughout the three-day programme. 
At the same time they will be able to observe the 
Turkish literature market closely and the works to be 
translated from Turkish into foreign languages.

We thank Can Publishing, Epsilon Publishing, Doğan 
Book Publisher and Timaş Publishing for their 
contribution to fellowship programme. 

Amanda Qassar
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Natasha Glimore

Vicki Satlow

Amanda Qassar
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Watermark Books & Café
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Collecting Society
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Idlewild Books

Vicki Satlow Agency
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Amerika -USA

İngiltere - UK

Amerika -USA

Brezilya - Brazil

Sırbistan - Serbia

Almanya - Germany

Macaristan - Hungary

İngiltere - UK

Amerika -USA
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İTEF – İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali 2019 ve 2020’de 
Kültürlerarası Diyalog Programı desteğiyle “Birlikteki Çeşitlilik: 
Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog” etkinliklerine ev sahipliği 
yapacak.

Tuna nehrine kıyısı olan ülkelerin, kültürel zenginliklerinin 
ortak tarihle pekişerek birbirine bağlandığı bilinen bir gerçektir. 
Almanya’dan Türkiye’ye kültürlerarası diyalogların aynı sahnede 
buluşacağı etkinlikler İTEF ile başlıyor.

18 – 22 Nisan 2019 tarihleri arasında “Dalgakıran Edebiyat” teması 
ile 11.si düzenlenen İTEF’te bu yıl, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
12 farklı ülkeden 20 yazar, 15 edebiyat profesyoneli ile birçok 
moderatör, çizer ve çevirmen katılımıyla söyleşiler, etkinlikler, 
atölyeler, konserler ve edebiyat partileri düzenlenecek. Ana etkinlik 
mekanı Yapı Kredi bomontiada olup, Karga – KargArt ve Kadıköy 
Penguen Kitabevi festivalin diğer buluşma noktaları seçildi. 
İstanbul Şehir Üniversitesi ile MEF Üniversitesi de kültürlerarası 
diyalogların öne çıkarıldığı etkinliklerin düzenlenecekleri okullar 
olacak.

Kültürlerarası Diyalog Programı Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında 
bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir 
platform olarak projelere destek olmaktadır.
Diversity in Unity: Intercultural Dialogue Through the Waves of 
Danube (Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası 
Diyalog) projesi Kültürlerarası Diyalog Programı kapsamında 
İstanbul Macar Kültür Merkezi önderliğinde Türkiye Avrupa Vakfı 
ve Kalem Kültür Derneği ortaklığında yürütülecek.

İTEF 2019 etkinliklerinden bir seçki:

20 Nisan Cumartesi
@ Yapı Kredi Bomontiada- 16:00 – 17:30
Dalgalarla Tarihin Kalıplarını Yıkmak: Kafka’nın Kedileri ve 
Kapalıçarşı
Katılımcılar / Participants: Gábor T. Szántó & Fuat Sevimay
Moderatör / Moderated by: Elif Tanrıyar

22 Nisan Pazartesi  
@KargART - 21:30 – 02:00
İTEF 2019 Kapanış Partisi – Egri János Jazz Trio Konseri

A selection of the events for ITEF 2019:

Saturday, April 20  
@ Yapı Kredi Bomontiada - 16:00 - 17:30
Breaking the Patterns of History with Waves: Kafka’s Cats and Grand 
Bazaar
Participants: Gábor T. Szántó & Fuat Sevimay
Moderated by: Elif Tanrıyar

Monday, April 22
@KargART - 21:30 - 02:00

İTEF 2019 Closing Party - Egri János Jazz Trio Concert

İTEF - Istanbul International Literature Festival will be hosting 
“Diversity in Unity: Intercultural Dialogue Through the Waves of 
Danube” events with the support of the Intercultural Dialogue Program 
in 2019 and 2020.

It is a known truth that the cultural richness of the countries that 
the Danube river flow through is interconnected via their common 
history and intercultural dialogues. These intercultural dialogues from 
Germany to Turkey will begin to take stage with ITEF.

11th annual ITEF is taking place between 18 - 22 April 2019, with the 
“Breakwater Literature” theme and comprises of interviews, events, 
workshops, concerts and literature parties with 20 authors and 15 
literary professionals, moderators, illustrators and translators from 12 
different countries including Turkey.
While the main venue is Yapı Kredi bomontiada for the events; Karga - 
KargArt and Kadıköy Penguen Kitabevi are also chosen as the places 
where the events will be held. Likewise, Istanbul Şehir University and 
MEF University will be places where the students will participate the 
events based on intercultural dialogues.

Intercultural Dialogue Program is a platform that supports the projects 
through which civil society organisations from Turkey and the 
European Union member countries confer around a common issue, 
in order to encourage the communities to get to know one another, 
exchange knowledge and establish a permanent dialogue.
Diversity in Unity: Intercultural Dialogue Through the Waves of the 
Danube project will be carried out under the leadership of İstanbul 
Hungarian Cultural Center and the partnership of Turkey-Europe 
Foundation and Kalem Kültür Association within the Intercultural 
Dialogue Program.

Diversity in Unity: Intercultural Dialogue Through the Waves of Danube
Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog

Tüm etkinlikler ücretsizdir.
Dili Türkçe olmayan tüm etkinliklerde Türkçeye ardıl veya simultane çeviri yapılacaktır.

Free entrance
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İTEF- İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali 
bünyesinde ilk kez kitap takas şenliği 
gerçekleştirilecek. Yapı Kredi Bomontiada 
avludaki takas masamıza bağışlamak
istediğiniz kitapları getirin, seçtiğiniz kitapları 
yanınızda götürün, kitaplarınız yeni
evlerine doğru yola çıksın!

İTEF- İstanbul International Literature Festival 
is organizing a book swap event for the first 
time. If you want to donate books, bring them 
to our swap desk at the courtyard of Yapı Kredi 
bomontiada, let your books start their new 
journeys home pick the books you want to take 
home!

20 Nisan Cumartesi akşamı 
Yapı Kredi bomontiada’da 
sevdiğiniz yazarların seçtiği 
şarkılar eşliğinde dans etmek 
ister miydiniz? Hakan Akdoğan, 
Aslı Perker ve Tuna Kiremitçi 
seçtikleri en güzel şarkıları İTEF 
katılımcıları için çalacak. Rahat 
ayakkabılarınızı giyin ve dans 
etmeye hazır olun.

Would you like to dance to the 
songs on the playlist of the writers 
you like at Yapı Kredi Bomontiada 
on the evening of Saturday, April 
20th? Hakan Günday, Aslı Perker 
and Tuna Kiremitçi will play their 
best songs of choice for İTEF 
participants. Put on comfortable 
shoes and get ready to dance. 

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Svetlana Aleksiyeviç

     Batılılar bize naif geliyor, çünkü acı çekmiyorlar 
bizim gibi, onların her şeye karşı ilacı var. Ama 
biz kampları gördük, savaşta toprağın üzerini ceset 
dağlarıyla doldurduk, Çernobil'de çıplak ellerle 
topladık nükleer yakıtı. Şimdi de sosyalizmin harabesi 
üzerinde oturuyoruz. Savaş sonrası gibi. Çok yıprandık, 
çok hırpalandık. Kendi dilimiz var. Acının dili.
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Dört Yol Ağzından Öyküler – Çağdaş Bulgar 
Edebiyatı Antolojisi, sizi Bulgar edebiyatının en 
çok okunan, her biri ödüllü on sekiz yazarıyla 
tanıştıracak. On sekiz farklı dünya, zaman, gerçeklik 
ve derinlik… Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve 
zengin bir anlatıma sahip Bulgar edebiyatının 
çağdaş yazarlarının hikâyelerinden oluşan antoloji, 
Sevcan Kence’nin çevirisi ve Ankara Bulgaristan 
Büyükelçiliği’nin desteği ile Kalem Kültür tarafından 
yayımlandı.
 

Stories from Crossroads – Contemporary Bulgarian 
Literature Anthology will introduce you to the eighteen 
most widely read authors of Bulgarian Literature. 
Eighteen different worlds, time, reality and depth… 
With a long history and a rich narrative, the anthology 
is published by Kalem Kültür with the translation 
of Sevcan Kence and the support of the Bulgarian 
Embassy in Ankara.

18 Nisan 2019 / 18th April 2019
14:00 – 16:00

Yer/Place: MEF Üniversitesi

Konuşmacılar/Speakers: Alek Popov, Alexander Spatov, Angel Igov, 
Deyan Enev, Elena Alexieva, Georgi Gospodinov, Kalin Terziyski, Peter 
Chouhov, Peter Delchev, Vesela Lyahova, Vladimir Zarev, Zahari 
Karabashliev

Moderatör/Moderated by: Ece Erdoğuş

Çağdaş Bulgar edebiyatının çok okunan on iki yazarı, Bulgar edebiyatı 
üzerine derin bir söyleşiden sonra okurlarının sorularını cevaplandıracak.
Some of the most widely read writers of contemporary Bulgarian 
literature will answer their readers’ questions after a deep conversation 
on Bulgarian literature.

DÖRT YOL AĞZINDAN ÖYKÜLER 
ÇAĞDAŞ BULGAR EDEBİYATI ANTOLOJİSİ

MEF Üniversitesi Çağdaş Bulgar Yazarları Ağırlıyor
MEF University Hosts Contemporary Bulgarian Authors
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18 Nisan Perşembe 

21 Nisan Pazar

22 Nisan Pazartesi

19 Nisan Cuma

20 Nisan Cumartesi

İstanbul Şehir Üniversitesi 
Dragos Kampüsü 

Yapı Kredi Bomontiada

Penguen Kitabevi

kargArt

Yapı Kredi Bomontiada 

Yapı Kredi Bomontiada 

Mef Üniversitesi

Kelimelerden Köprüler: 
Çevirmenler Sahnede

Geçmişin Kuyusu, İnsanın Kuytusu

Hayalet Dalgakıranlar

Mahir Ünsal Eriş ile Dil Atölyesi: 
DİL (LER) İMİZ 

Psikolojik Gerilim ve Kadın

Dalgakıran Edebiyat Bosphorus 
Review’da!

İTEF 2019 Kapanış Partisi

Defne Kaman’ın Maceraları ve 
Anadolu Dalgakıranları 

Hayatın Öğretilerine Dair Bir 
Söyleşi: “ Acı, Bilginin Bedene 
İnmesidir.” 

Dalgalarla Tarihin Kalıplarını 
Yıkmak: Kafka’nın Kedileri ve 
Kapalıçarşı  

Zamanda Edebi Bir Seyahat: Yazar 
Murat Menteş ve Çizer Hakan 
Karataş Anlatıyor

Ağaçlarda Büyüyen Hikâyeler

Dijital Dalgakıranlar

Yazarlar DJ Kabininde

Yazar – Çevirmen Buluşması: 
Sieben Jahre (Yedi Yıl) Peter 
Stamm ve Regaip Minareci

Minotor ve Hüzün: Doğal Roman 
ve Hüznün Fiziği Romanlarının 
Yazarıyla Buluşma

MEF Üniversitesi Çağdaş Bulgar 
Yazarları Ağırlıyor

Konuşmacılar: Eren Yücesan Cendey, 
Süleyman Doğru, Duygu Akın

Konuşmacı: Defne Suman
Moderatör: Çağlayan Erendağ

Konuşmacı: Yekta Kopan
Moderatör: Sevinç Erbulak

Yazar: Mahir Ünsal Eriş

Konuşmacı: Ruth Ware
Moderatör: Yankı Enki

Konuşmacı: : Burhan Sönmez
Moderatör: Luke Frostick

Macar Müzik Grubu Egri  János Trio 
İTEF’te

-Tüm etkinlikler ücretsizdir.
-“Yazarlar DJ Kabininde” etkinliği öncesi Yapı 
Kredi bomontiada avlusunda düzenlenecek 
olan kitap takasına katılabilmek için yanınızda 
kitap bulundurmayı unutmayın. 
-Dili Türkçe olmayan tüm etkinliklerde 
Türkçeye ardıl veya simultane çeviri 
yapılacaktır.

Konuşmacılar: Buket Uzuner
Moderatör: Özge Ercan

Konuşmacı:  Azra Kohen 
Moderatör: Ebru Kohen

Konuşmacılar:  Gábor T. Szántó  & Fuat 
Sevimay
Moderatör: Elif Tanrıyar

Konuşmacı:  Murat Menteş & Hakan 
Karataş

Konuşmacılar:  Paola Peretti & Şebnem 
İşigüzel
Moderatör: Nazlı Gürkaş

Konuşmacılar: Halil Türkden, Safter 
Korkmaz, Seçil Epik
Moderatör: Elif Doğan

Konuşmacılar:  Aslı Perker, Hakan 
Akdoğan, Tuna Kiremitçi

Konuşmacılar: Peter Stamm, Regaip 
Minareci

Konuşmacı: Georgi Gospodinov
Moderatör: Ertuğ Uçar

Konuşmacılar: Alek Popov, Alexander 
Spatov, Angel Igov, Deyan Enev, Elena 
Alexieva, Georgi Gospodinov, Kalin 
Terziyski, Peter Chouhov, Peter Delchev, 
Vesela Lyahova, Vladimir Zarev,  Zahari 
Karabashliev
Moderatör: Ece Erdoğuş

14:00 
15:30

11:30 
13:00

11:00 
14:30

16:00 
17:30

19:00 
20:00

20:00 
21:30

21:30 
22:30

14:30 
16:00

15:30 
17:00

16:00 
17:30

17:00 
18:30

17:30 
19:00

19:00 
20:30

21:00 
23:00

19:00 
20:30

20:30 
22:00

14:00 
16:00

www.kargamecmua.org

Facebook: 

kargartsalon

kargakadikoy

kargamecmua

Twitter: 

kargart

kargabar

kargamecmua

Instagram: 

kargart

kargakadikoy
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Kelimelerden Köprü Kurmak: Çevirmenler Sahnede 
Building Bridges Out of Words: Translators on the Stage

MEF Üniversitesi Çağdaş Bulgar Yazarları Ağırlıyor
MEF University Hosts Contemporary Bulgarian Authors

Hayatın Öğretilerine Dair Bir Söyleşi: “Acı, Bilginin Bedene İnmesidir” 
A Talk on the Teachings of Life: “Pain is the Bodily Reflection of Knowledge”

Konuşmacılar / Speakers: Duygu Akın, Eren Yücesan Cendey, Süleyman Doğru

Konuşmacılar / Speakers: Alek Popov, Alexander Spatov, Angel Igov, Deyan Enev, Elena, Alexieva, Georgi Gospodinov, 
Kalin Terziyski, Peter Chouhov, Peter Delchev, Vesela Lyahova, Vladimir Zarev, Zahari Karabashliev

Konuşmacı / Speaker: Azra Kohen – Moderatör / Moderated by: Ebru Kohen

Çevirmenler, kültürlerarası köprüler kurarak, edebiyatın 
dünyanın uzak köşelerine ulaşmasını sağlıyorlar. 
Sanatın, edebiyatın, kelimelerin değiştiren, dönüştüren 
gücünü düşündükçe yaptıkları işin önemi daha da ön 
plana çıkıyor. İtalyanca çevirmen Eren Yücesan Cendey, 
İspanyolca çevirmen Süleyman Doğru ve İngilizce 
çevirmen Duygu Akın, İTEF- İstanbul Uluslararası 
Edebiyat Festivali kapsamında Şehir Üniversitesi Dragos 
Kampüsü’nde bir araya geliyor. 

Çağdaş Bulgar edebiyatının en çok okunan on üç yazarı, 
Bulgar edebiyatı üzerine derin bir söyleşiden sonra 
okurlarının sorularını cevaplandıracak.

Dünyaya çiftçi olmak için geldiğini düşünen, edebiyatta 
ektiğini binlerce okur olarak toplayan, günümüzün en 
çok okunan yazarı Azra Kohen ile; yolları Fi,Çi,Pi ile 
kesişen, iş ortaklıkları dostluğa dönüşen Ebru Kohen 
bu defa İTEF-İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali 
sahnesinde buluşuyor. 

Translators, by building cross-cultural bridges, allow 
literature to reach the far corners of the world. When we 
consider the importance of art and literature as a force to 
make one think, change and transform, the importance 
of their work become even clearer. Italian translator Eren 
Yücesan Cendey, Spanish translator Süleyman Doğru 
and English translator Duygu Akın will meet at the Dragos 
Campus of Şehir University as a part of the İTEF-Istanbul 
International Literature Festival.

Some of the most widely read writers of contemporary 
Bulgarian literature will answer their readers’ questions 
after a deep conversation on Bulgarian literature.

Azra Kohen, the most read writer of our time, who thinks 
that she has come to the world to become a farmer 
and reaps what she sows in literature in the shape of 
thousands of readers meets with Ebru Kohen, who she 
has met thanks to Fi, Çi, Pi and formed a partnership and 
friendship with on the stage of İTEF-İstanbul International 
Literature Festival.

14.00 
15.30

14.00 
16.00

15.30 
17.00

17.00 
18.30

Yazar Menteş ve Çizer Karataş Anlatıyor : Zamanda Edebi Bir Seyahat
A Literary Journey through Time: A Talk with the Author Murat Menteş and the İllustrator Hakan Karataş
Konuşmacılar / Speakers: Hakan Karataş & Murat Menteş 

Geçmişin yazarlarını bugüne taşıyan, bugünden o 
yazarların zamanına yolculuk yapan Murat Menteş 
ve Hakan Karataş hayali söyleşiler kitabı Derde Deva 
Randevu’yu anlatıyor. Başka zamanların edebiyat 
dalgaları bugüne nasıl vuruyor, edebi gelgitler arasında 
bugünün yazarı geleceğe nasıl bakıyor? Disiplinlerarası 
bir sohbete davetlisiniz.

Murat Menteş and Hakan Karataş, who carry the writers 
of yesterday to today and journey back to the times 
of those writers speak about the book of imaginary 
conversations, Derde Deva Randevu. How do the waves 
of literature from different times hit today, and how does 
the author of today’s literary tide look to the future? You 
are invited to an interdisciplinary conversation.

Minotor ve Hüzün: Doğal Roman ve Hüznün Fiziği Romanlarının Yazarıyla Buluşma
Minotaurs and Sorrows: Meeting with the author of The Physics of Sorrow and Natural Novel
Etkinlikte Bulgarca / Türkçe simultane çeviri olacaktır. Event in Bulgarian / Turkish Simultaneous interpretation will be available 

Etkinlikte Macarca / Türkçe simultane çeviri olacaktır. Event in Hungarian / Turkish with simultaneous translation.

Etkinlikte İtalyanca / Türkçe simultane çeviri olacaktır. Event in Italian / Turkish Simultaneous interpretation will be available.

Dalgalarla Tarihin Kalıplarını Yıkmak: Kafka’nın Kedileri ve Kapalıçarşı 
Breaking the Patterns of History with Waves: Kafka’s Cats and Grand Bazaar 

Konuşmacı / Speaker: Georgi Gospadinov - Moderatör / Moderated by: Ertuğ Uçar

Konuşmacılar / Speakers: Gábor T. Szántó & Fuat Sevimay - Moderatör / Moderated by: Elif Tanrıyar, Ertuğ Uçar

Konuşmacılar / Speakers: Şebnem İşigüzel & Paola Peretti  - Moderatör / Moderated by: Nazlı Gürkaş

Gospodinov ve Uçar, Gospodinov’un romanlarındaki 
ögeleri masaya yatıyor. Yazarın kitaplarından pasajların 
da okunacağı etkinlikte mitoloji, mimari, nostalji ve 
doğalcılık akımı sınırlarında dolaşacağız. Minotor’un 
yerine labirente girmeye var mısınız?

Bir yanda Kafka’nın aslında 1921 yılında ölmediğine dair 
duyum alan ve bunun peşine düşen bir akademisyenin 
yolculuğunu anlatan Kafka’nın Kedileri romanının sahibi 
Macar yazar Gábor T. Szántó öte yandan Kapalıçarşı’nın 
resmi tarihini tersyüz edip yepyeni, masalsı bir forma 
dönüştüren Fuat Sevimay. Dinlerin ve düşünce tarihinin 
sosyolojik boyutuyla hayatımızda nasıl dalgakıran 
etkisi yarattığını irdeleyen ve yeni bir dalga, farklı 
bir algı yaratmak isteyen bu iki roman, Elif Tanrıyar 
moderatörlüğünde konuşulacak. Metne yabancılaşma, 
yakın tarih ve yurtsuzluk gibi çeşitli konuları bu iki 
yazardan dinleyeceğiz.

Gospodinov and Uçar will discuss elements in 
Gospodinov’s novels. Passages from the author’s books 
will be read during the event that will host a variety of 
topics including mythology, architecture, nostalgia and 
naturalism. Dare change places with Minotaur and enter 
the labyrinth?

Hungarian author Gabor T. Szanto, in his novel Kafka’s 
Cats, tells about an academician’s interesting journey 
who starts to search for Kafka after finding out Franz 
Kafka actually didn’t die in 1921. Fuat Sevimay, in his 
magical novel “Grand Bazaar”, goes deep into Grand 
Bazaar’s history, reversing the official history and 
transforming it into an enchanted tale. Both novels 
investigate the history along with the sociological 
aspects. How do they create the breakwater effect? Do 
they want to create a new wave, a new point of view? Elif 
Tanriyar will moderate the event which brings together 
Szanto and Sevimay on the same stage. Homelessness, 
recent history and alienation to the context will be some 
of the highlights of the event.

20.30 
22.00

16.00 
17.30

17.30 
19.00

Ağaçlarda Büyüyen Hikâyeler
The Stories Growing in the Trees

Edebiyatın hayatımızdaki yerini sorguladığımızda 
kitapların bir nevi sığınak olduğunu ve oraya saklanma 
ihtiyacı içerisinde olduğumuzu fark ederiz. Şebnem 
İşigüzel ve Paola Peretti, Calvino’nun Ağaca Tüneyen 
Baronu’ndan aldıkları ilhamla, kurtuluşu ağaçların

While we interrogate the position of literature in our 
life, we come to realize that books are real shelters, we 
often feel the need of bursting ourselves into it. Sebnem 
Isiguzel and Paola Peretti, inspired by Calvino’s The Baron 
in the Trees, tell the stories of protagonists who seek

19.00 
20.30

Yazar – Çevirmen Buluşması: Yedi Yıl, Peter Stamm ve Regaip Minareci 
The Translator Asks the Author: Sieben Jahr, Peter Stamm and Regaip Minareci
Etkinlikte Almanca / Türkçe simultane çeviri olacaktır. Event in German / Simultaneous interpretation will be available
Konuşmacılar / Speakers: Peter Stamm, Regaip Minareci

İsviçre’nin son yıllarda en çok konuşulan yazarlarından 
biri olan ve eserleri otuz yedi dile çevrilen Peter 
Stamm, kitabın çevirisi ile Dünya Kitap tarafından 
“Yılın Çeviri Kitabı” ödülünü alan Türkçe çevirmeni ve 
aynı zamanda etkinliğin moderatörü Regaip Minareci 
ile bir araya geliyor. Modern hayatın çarkları arasında 
kendini keşfetmeyi geciktiren ruhları mercek altına 
alan bu çarpıcı ve cesur romanı konuşacak olan yazar 
ve çevirmen, söyleşinin ardından okurların sorularını 
cevaplayacak.

Peter Stamm, one of the most popular Swiss writers 
in recent years whose books have been translated into 
thirty-seven languages, joins the moderator Regaip 
Minareci, whose translation of Stamm’s book “Seven 
Years” was named “Best Translated Book of the Year” by 
Dünya Kitap magazine. The author and the translator will 
discuss this bold and impressive novel which zeroes in 
on people stuck in the cogwheels of modern life, delaying 
self-discovery. The conversation will follow a question 
and answer session with readers.
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Dijital Dalgakıranlar

Hayalet Dalgakıranlar / Ghost Breakwaters

Defne Kaman’ın Maceraları ve Anadolu Dalgakıranları

Geçmişin Kuyusu, İnsanın Kuytusu / The Secret of Past and the Authentic Self 

Konuşmacılar / Speakers: Halil Türkden, Safter Korkmaz & Seçil Epik - Moderatör / Moderated by: Elif Doğan 

Konuşmacı / Speaker: Yekta Kopan - Moderatör / Moderated by: Sevinç Erbulak

Konuşmacı / Speaker: Buket Uzuner - Moderatör / Moderated by: Özge Ercan

Konuşmacı / Speaker: Defne Suman - Moderatör / Moderated by: Çağlayan Erendağ 

tepesinde, doğada arayan roman kahramanlarının 
hikâyelerini anlatıyor. Hem “Ağaçtaki Kız” hem de “Kiraz 
Ağacı ile Aramızdaki Mesafe”, çok derinlerde kaldığını 
düşündüğümüz bir yere dokunup bizlere hayattaki 
dalgakıranlarımızı sorgulatacak.

Dijitalleşmeyle gelen bilginin özgür seyahati, kolay 
ulaşılabilirliği ve hızlı tüketilebilirliği çevrimiçi edebiyatı 
ve edebiyat eleştirilerini nasıl etkiliyor? Dijital Topuklar’ın 
kurucularından Elif Doğan’ın moderatörlüğünde bir araya 
gelecek olan konuşmacılar İyi Kitap Dergisi’nden Safter 
Korkmaz, K24’ten Seçil Epik ve Keçi Edebiyat’tan Halil 
Türkden edebiyatın ve eleştirinin dijital halini konuşacak.  

Sahte kimlikler, tekrarlanan yalanlar bizi ne kadar 
korur? Sıradan hayatlarda ürettiğimiz hayaletlerimizden 
oyun arkadaşımız olur mu? Son romanında sıradan bir 
günün hayatımızın en sıra dışı güne dönüşebileceğinin 
hikâyesini anlattığı Yekta Kopan’la Sevinç Erbulak 
söyleşiyor.

Buket Uzuner’in Anadolu’da yaşayan her kültürü derinden 
etkilemiş kadim Kamanlık geleneğinin dört unsuru olan 
su toprak, hava ve ateşten ilham alarak yazdığı roman 
serisi “Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları”ndan yola 
çıkarak Anadolu mitolojisi, toprak ve tabiat inançları 
üzerine sürprizlerle dolu bir söyleşi.   

Toplumsal unutma ve anımsama, travma, hakikatin 
bireysel ve toplumsal düzlemlerde bastırılması ve 
yeniden gün ışığına çıkarılması, kimlik, benlik ve 
aidiyet temaları Defne Suman’ın romanlarının felsefe 
çekirdeğini oluşturuyor. Anlatıların hepsinde yitirilmiş 
bir özü arama öyküsü bulunuyor. Edebiyatın kuytusunda 
insanın gerçek ile buluşması mümkün müdür? 
Dalgakıranın korunaklı tarafı dalgalardan beslenir 
mi? Hayatın dalgasında hakikat ne işe yarar? Özün 
peşindeki insan tüm öykülerimizin tek karakteri midir? 
Yazarlığın yanı sıra geleneksel yoga uzmanı olan Defne 
Suman ile edebiyatın ve yaratıcılığın mistik açılımlarını 
konuşacağız. 

their salvation on the top of the trees, in pure nature.
Both The Girl in the Tree and The Distance Between Me 
and the Cherry Tree will make us question our lives, our 
breakwaters, diving deep into our hidden past.

Nowadays information is widely spread out along with the 
digitalization developments. As all kinds of information 
is really accessible but on the other hand quite easy 
to consume fast, how does this affect online literature 
platforms? Safter Korkmaz (iyi Kitap), Seçil Epik (K24) 
and Halil Türkden (Keçi Edebiyat) will get together to talk 
about the digitalization of literary critics; the founder of 
Dijital Topuklar Elif Doğan will moderate the event.

To what extent fake identities and repeated lies can 
protect us? Can we become playmates with the ghosts 
we invent in our ordinary lives? Sevinç Erbulak will be in 
conversation with Yekta Kopan who in his latest novel 
tells the story of how an ordinary day can turn into the 
most extraordinary day of our lives.

Inspired by the ancient Shamanist tradition which had 
an influence on the multicultural Anatolia: the mainland 
of Turkey and with its four elements; water, earth, air 
and fire; novelist Buket Uzuner will talk about Anatolian 
mythology and the faith in nature on the basis of her 
books: “The Adventures of Misfit Defne Kaman”

In her novels Suman explores the themes and tropes that 
mainly centre on collective forgetting and remembering, 
trauma, the repression and uncovering of truth at the 
personal and social levels, questions pertaining to 
identity.  Each narrative deals with loss of authentic self 
and its search at different levels. Can one find the truth in 
the deep corners of literature? Are the quiet waters inside 
the jetty fed by the waves outside? What do you do with 
the truth when you are surfing in the waves of life? Is the 
only character in literature the one who is in search for 
their true self? Defne Suman, who is a traditional yoga 
teacher as well as a novelist, will discuss the spiritual 
aspects of literature and creativity. 

Yazarlar DJ Kabininde Partisi / Writers at DJ Cabin Party
Aslı Perker, Hakan Günday, Tuna Kiremitçi
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20.00 
21.30

Mahir Ünsal Eriş ile Dil Atölyesi: DİL (LER) İMİZ
Linguistic Workshop with Mahir Unsal Eris: Our Languages

Psikolojik Gerilim ve Kadın
Psychological Thrillers and Women

Dalgakıran Edebiyat Bosphorus Review’da!

Konuştuğumuz dili yaratan koşullar, çevresi ve soyağacı, 
bütün bunların yazı diline yansıması üzerine bir sohbet... 
Diller nasıl doğdular, neden ailelere ayrıldılar, bizim 
dilimiz kimlerden? Akrabalarımıza ne kadar benzeriz, 
dilimizin yabancı dillerin etkisi altında kalması ne kadar 
kötüdür, kötü müdür? Yazar ve çevirmen Mahir Ünsal 
Eriş ile bu ve daha bunun gibi birçok soruya cevaplar 
arayan eğlenceli bir dil yolculuğu...

İngiliz psikolojik gerilim edebiyatının en önemli 
yazarlarından 10 Numaralı Kamara ile Kapkaranlık 
Ormanda romanlarının yazarı Ruth Ware, bize son 
yıllarda rolü ve önemi artan kadın kahramanlardan, 
kendi romanlarında daima gerilimin merkezinde 
olan kadınlardan, kurban ve suçlu olmak arasındaki 
ilişkiden, kadının toplumdaki konumunun polisiye ve 
gerilim edebiyatına nasıl yansıdığından bahsedecek. 
Ware, polisiye ve gerilim edebiyatının popüler kültürde 
de giderek daha fazla egemen olmaya başlayan kadın 
öykülerine nasıl bir katkıda bulunduğunu yorumlayacak.

EBRD Edebiyat Ödülü’nü kazanan Sönmez’in yayınlanmış 
dört romanı ve birçok makalesi bulunmakta.  Tüm 
kitapları oldukça şiirsel, naif ve cesur bir tarza sahip. 
Özellikle üçüncü romanı İstanbul İstanbul, yerel 
hikayeleri kişisel anekdot ve esprilerle harmanlayarak 
trajedi ile absürtlüğün, umutsuzlukla iyimserliğin, 
gerçekle hayalin sınırlarında geziniyor. Luke Frostick, 
22 Nisan’da İTEF kapsamında kargArt’ta, Bosphorus 
Review of Books ile birlikte düzenlenen etkinlikte Burhan 
Sönmez’le edebiyatın incelikleri üzerine söyleşecek.

The factors that shape the language we speak, its 
environment and family tree, how do they affect the 
written language? How did languages originate, how 
come they are split into families, where does our language 
come from? How similar we are with our relatives? Once 
our language is under the influence of other languages, 
shall we consider it in a negative way? An entertaining 
language journey with author / translator Mahir Unsal 
Eris, looking for answers to this kind of questions...

Ruth Ware, one of the most prominent writers of the 
English psychological thriller genre and the author of 
the novels of The Woman in Cabin 10 and In A Dark Dark 
Wood, will talk about the female characters who are 
getting more popular, about the women who are at the 
centre of the tension in her novels, about the relationship 
between being a victim and the perpetrator and about 
how woman’s status in society is reflected in crime 
and thriller novels. Ware will interpret how crime and 
thriller literature contributes to women’s stories that are 
becoming increasingly dominant in popular culture.

Burhan Sönmez has written 4 novels, articles for a range 
of publications and recently won the EBRD Literature 
Prize. His books are poetic, humane and courageous. 
Istanbul Istanbul, his third book, for example blends 
together folk stories, personal anecdotes and jokes to 
create a story that finely walks on the line between the 
tragic and the absurd, the hopeless and the optimistic the 
real and the fantastic. So on the 22nd of April at kargArt 
for the ITEF in collaboration with the Bosphorus Review 
of Books, Luke Frostick will be talking to Burhan about 
the craft of writing. 

Konuşmacı / Speaker: Ruth Ware - Moderatör / Moderated by: Yankı Enki

Konuşmacı / Speaker: Burhan Sönmez - Moderatör / Moderated by: Luke Frostick
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İTEF 2019-İstanbul Uluslararası Edebiyat 
Festivali Kapanış Partisi

Konser: Egri János Trio

Macaristan’in önde gelen caz kontrabas sanatçısı Egri 
János, davulcu ve piyanocusuyla birlikte İTEF-İstanbul 
Uluslararası Edebiyat Festivali kapanışında sahne 
alacak. 1966’ta Roman bir müzisyen ailede doğan Egri, 
17 yaşından beri sahneye çıkıp sık sık jazz, crossover 
ve world müzik projelerinde yer alıyor. Béla Szakcsi 
Lakatos, Ferenc Snétberger, Tony Lakatos, Mihály 
Dresch ve David Yengibarjan gibi ünlü Macar kökenli 
müzisyenlerin yanı sıra Frank Zappa, James Moody, 
Tony Scott, Steve Grossman, Tim Ries, Ernie Watts, 
Stephane Belmondo, Paolo Fresu, Joe Lovano, Philip 
Catrine, Pat Metheny, Jack DeJohnette, Lee Konitz, Hal 
Galpe gibi uluslararası sanatçılarla birlikte çalmışlığı 
da olan Egri’nin üç tane albümü bulunuyor. Egri, EMI’da 
çıkan son albümünü yaptığı trio ile kargART’ta bizlerle 
olacak.

Etkinlik Mekanları

Yapı Kredi bomontiada
Merkez Mah., Silahşör Cad., Birahane Sok. Tarihi 
Bomonti Bira Fabrikası No:1, 34384 Şişli

KargArt
Caferağa Mahallesi, Kadife Sk. 16/3, 34710 Kadıköy

Penguen Kitabevi
Caferağa Mahallesi, 33, General Asım Gündüz Cd., 
34710 Kadıköy

İstanbul Şehir Üniversitesi
Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No:21, 
Dragos, 34865 Kartal

MEF Üniversitesi
Huzur Mh., Maslak Ayazağa Cd. No:4, 34396 
Sarıyer

Hungary’s one of the most prominent jazz bass-
contrabass musician Egri Janos will be on the stage 
with his drummer and pianist in the closing party of 
ITEF. Egri was born in 1966 and raised in a musician 
family in Romania. His professional music career 
started at the of 17, since then he has been taking part 
in jazz, crossover and world music concerts. Along with 
important Hungarian musicians such as Béla Szakcsi 
Lakatos, Ferenc Snétberger, Tony Lakatos, Mihály Dresch 
ve David Yengibarjan, he also played with international 
musicians such as Frank Zappa, James Moody, Tony 
Scott, Steve Grossman, Tim Ries, Ernie Watts, Stephane 
Belmondo, Paolo Fresu, Joe Lovano, Philip Catrine, Pat 
Metheny, Jack DeJohnette, Lee Konitz and Hal Galpe. He 
has 3 music albums. His latest album’s trio will be on 
KargArt stage. 

İzmir’de doğdu. İlk romanı Başkalarının Kokusu 2005 
yılında yayımlandı. 2009 yılında çıkan ikinci kitabı Cellat 
Mezarlığı sekiz, 2011’de onu takip eden Sufle yirmi iki 
dile çevrildi. Yazarın üçüncü kitabı Bana Yardım Et 2015 
yılında yayımlandı.Vakit Hazan 2016’da, son romanı 
Flamingolar Pembedir ise 2018 yılında raflardaki yerini 
aldı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazmaya devam ediyor.

1979 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun oldu. 
Üniversite hayatına Kanada‘da Ottawa Üniversitesi 
Üçüncü Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi bölümüyle 
devam etti. Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek 
Lisans programına katıldı. Yazdığı üçleme dizisi “Fi”, “Çi” 
ve “Pi” kısa sürede büyük ilgi gördü. Bu diziyi Aeden ve 
Gör Beni izledi.

Romancı, hikayeci ve gezi yazarı. Çevre bilimci. Feminist, 
hayvan ve çevre hakları savunucusu. Romanları on 
dile çevrilen Buket Uzuner Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. 
Kuruluş yılında Türkiye üniversiteleri, basını, meslek 
kuruluşları ve 81 ilin valiliklerinden oluşturulan jürinin 
oylarıyla ‘Cumhuriyetin 75 Başarılı Kadını’ndan biri olarak 
seçilmiştir. İklim değişikliği ve çevre sorunlarını ele 
aldığı ve Türk Mitolojisi’nden fantastik ögeler kullandığı 
‘TABİAT DÖRTLEMESİ’ romanları “Su”, “Toprak”, “Hava” 
ve “Ateş” yayınlanmaya devam etmektedir.

Aslı Perker

Azra Kohen

Buket Uzuner

She was born in Izmir. Her first novel, The Scent of the
Other was published in 2005. Her second novel The 
Executioner’s Graveyard followed in 2009. Sufflé came 
out in February 2011 and it has been translated into 22 
languages. Help Me was published in 2015. Time of Fall 
was published in 2016. And her latest novel Flamingos 
Are Pink came out in 2018. She still continues to write 
for various magazines and newspapers.   

She was born and raised in Turkey. She graduated 
from Istanbul University. She graduated from Istanbul 
University with a degree in Communications. She then 
attended Ottawa University in Canada. After her huge 
success with Fi, Pi, Çi series, Aeden and Gör Beni came 
out.

Buket Uzuner is a Turkish writer of numerous novels, short 
story collections and travelogues, an environmentalist by 
education and animal activist known by her continuing 
national campaign for anti-Dolphinariums in Turkey. Her 
books have been translated into 10 languages. She was 
selected among the 75 Most Influential Women of the 
Republic of Turkey, by the civic leaders, members of 
the press, and academia to celebrate the Republic of 
Turkey’s 75th anniversary. Her novels Water, Earth, Air 
and Fire continue to be published in which she discusses 
climate change and environmental issues and uses 
fantastic elements from Turkish Mythology.
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1974 yılında İstanbul’da doğdu. İlk romanı 
Saklambaç 2014’te, Emanet Zaman 2016’da 
ve Yaz Sıcağı 2017’de basıldı. Atina ile İstanbul 
arasında gidip gelerek yaşayan Defne Suman, 
modern toplumda yaşayan insanın psikolojisi 
ile ilgili araştırma yazıları yazmayı sürdürürken 
yeni romanıyla da ilgileniyor.

Duygu Akın 1969’da Diyarbakır’da doğdu. 
Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 
bölümüden mezun oldu. 1993’te British 
Council’in İstanbul’da başlattığı British Cultural 
Studies yüksek lisans programına başladı. 
Programın ilk yılı sonunda British Council’in 
verdiği bursla yüksek lisans eğitimine İngiltere, 
Warwick Üniversitesi’nde devam etti. 2006’dan 
itibaren Türkiye’nin önde gelen yayınevleri için 
İngilizce-Türkçe kitap çevirmenliğine başladı. 
Bunlar arasında Frankenstein, Dr. Jekyll ve Mr. 
Hyde gibi eserler de bulunmakta. Halen kitap 
çevirmenliğine devam ediyor.

1965’te Haymana’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Uzun 
yıllar Britanya’da kaldı. Kuzey (2009), Masumlar 
(2011), İstanbul İstanbul (2015) romanlarını 
izleyen Labirent (2018), Burhan Sönmez’in 
dördüncü romanıdır. Masumlar, 2011 Sedat 
Simavi Edebiyat Ödülü’nü ve İzmir St. Joseph 
En İyi Roman Ödülü’nü aldı. Bir Dersim 
Hikâyesi (Metis, 2012), Bana Adını Söyle 
(YKY, 2014) ve Gezi (Almanya, Binooki, 2014) 
öykü derlemelerine katılan Sönmez, BUYAZ’ın 
verdiği 2015 Öykü Onur Ödülü’nün sahibi 
oldu. Romanları otuz sekiz ülkede yayımlandı. 
Uluslararası PEN bünyesindeki ‘Writers 
Circle’ın kurucularındandır. 2016 yılından 
beri Uluslararası-PEN yönetim kurulunda yer 
almaktadır ABD’de Vaclav Havel Ödülü’ne 
(2017), Britanya’da EBRD Edebiyat Ödülü’ne 
(2018) değer görüldü.

Defne Suman

Duygu Akın

Burhan Sönmez

She was born in Istanbul in 1974. She grew 
up on Prinkipo Island, where her grandfather 
has a house. She studied sociology at the 
Bosphorous University, from which she also 
obtained a masters degree in sociology. She 
worked as a teacher in Thailand and Laos. Here 
she studied Far Eastern philosophy and mystic 
disciplines. Later she continued her studies in 
USA state of Oregon.

She was born in Diyarbakır in 1969. She studied 
English Language and Literature at Boğaziçi 
University. She began master education in 
1993on British Cultural Studies. She continued 
her studies at Warwick University. She has 
worked as Turkish- English translator in very 
famous publishing house in Turkey since 2006. 
She translated Frankenstein, Dr. Jekyll ve Mr. 
Hyde. She has been working as a translator. 

 He was born in Haymana in 1965. He 
graduated with a Law degree from Istanbul 
University. He stayed in Britain for many years. 
His latest novel Labyrinth (2018) is his fourth 
one after his previous novels North (2009), Sins 
and Innocents (2011), Istanbul Istanbul (2015). 
Sönmez, who was a part of the anthologies A 
Dersim Story (Metis, 2012), Tell Me Your Name 
(YKY, 2014) and Gezi (Germany, Binooki, 2014) 
stories, became the recipient of BUYAZ’s 2015 
Honor Award for Story. His novels have been 
published in thirty-eight countries. He is one of 
the founders of ‘Writers Circle’ which is a part 
of PEN International. Since 2016, he has been 
a board member of PEN International. He has 
been awarded the Vaclav Havel Prize in the US 
(2017) and the EBRD Literary Award in Britain 
(2018).

İtalyan Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Susanna Tamaro’nun bütün 
kitapları yanı sıra Italo Calvino, Cesere Pavese, Valerio 
Massimo Manfredi, Roberto Calasso, Dino Buzzati, 
Marlo Morgan, Daria Bignardi, Margaret Mazzantini ve 
Umberto Eco gibi yazarların pek çok eserini Türkçeye 
kazandırdı.

Ankara Mimarlar Odası tarafından, Kent Öyküleri 
Yarışmasında birincilikle ödüllendirilen Haydar 
Paşa’nın Evi çocuk kitabı 2013’te yayımlandı. 
Kapalıçarşı adlı romanı 2015 yılında Ahmet Hamdi 
Tanpınar Roman Yarışması’nda ödüle değer görüldü 
ve 2017 yılında yayımlandı. 2011’de yayımlanan Aynalı 
ve 2013’te yayımlanan AnarŞık adında iki romanı; 
İngilizceden James Joyce, Henry James ve Oscar 
Wilde ve İtalyancadan Luigi Pirandello ve Italo Svevo 
çevirileri var. 

Eren Yücesan Cendey 

Fuat Sevimay

Eren Yücesan Cendey graduated Italian High School 
after that she studied philosophy at Istanbul University. 
Eren Yücesan translated all of the books of Susanna 
Tamaro. Also, she contributed to the translations of 
the novels by  Italo Calvino, Cesere Pavese, Valerio 
Massimo Manfredi, Roberto Calasso, Dino Buzzati, 
Marlo Morgan, Daria Bignardi, Margaret Mazzantini and 
Umberto Eco from Italian to Turkish.

His novel Kapalıçarşı/Grand Bazaar also won 2015 
Ahmet Hamdi Tanpınar Novel Reward and was 
published by Hep Kitap. His children book Haydar 
Pasha’s House was published at 2013 and also 
awarded by Ankara Chamber of Architecture. His other 
novels are Aynalı (2011) and Anarchique (2014). He 
also have a serial children book Dreaming is Gratis 
(2014) and translations from English – James Joyce, 
Henry James, Paul Beatty and Oscar Wilde, from Italian 
– Luigi Pirandello and Italo Svevo.

İ



24 25

Gábor T. Szántó 1966’da Budapeşte’de 
doğdu. Eötvös Loránd Üniversitesi’nde Hukuk 
ve Siyaset Bilimleri okudu. Modern Yahudi 
Edebiyatı ile ilgilenen yazar Macaristan’da 
aylık yayımlanan Szombat’ın genel yayın 
yönetmenliğini yapmaktadır. “Kafka’nın 
Kedileri” isimli romanı 2018 yılında Türkiye’de 
yayımlandı.

Bulgaristan’ın 1989 sonrasında en çok 
çevrilen yazarlarından biri olan Georgi 
Gospodinov 1968 yılında Yambol’da doğdu. 
Sofya Üniversitesi’nde Bulgar filolojisi okuyan 
Gospodinov, 1992’de yayımladığı ilk şiir 
kitabıyla edebiyat dünyasına başarılı bir giriş 
yaptı. Bir süre şiire ağırlık verdikten sonra 
düzyazıya yönelerek Doğal Roman’ı (1999) 
yayımladı. Uluslararası çapta ilgi gören roman 
yirmi üç dile çevrildi; onu takip eden ilk öykü 
kitabı Ve Başka Öyküler (2001) ise sekiz dile 
çevrildi. İkinci romanı Hüznün Fiziği, 2016 
Jan Michalski Edebiyat Ödülü de dâhil olmak 
üzere birçok ödüle layık görüldü. Öykü, roman 
ve şiir yazmanın yanı sıra oyun ve denemeler 
de kaleme alan Gospodinov halen Sofya’da 
yaşıyor.

Dilbilim uzmanı. Nü Peride, Gölge Yaşatan, 
Struma, İlişmek, Varlık ve Piçlik ve Kirpi 
Mesafesi  romanlarının yazarı. Hacettepe 
Üniversitesi ‘İngiliz Dil Bilimi’ bölümünü 
bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi ‘Medya 
ve İletişim’ bölümünü tamamladı. Uludağ 
Üniversitesi’nde ‘İnsan, Toplum ve Felsefe’ 
programında çalışmalar yaptı. Perakende satış 
sektöründe yöneticilik, radyo programcılığı, 
yayınevi editörlüğü gibi işlerde çalıştı. 2014 
yılından bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarda 
‘yaratıcı yazarlık’ başta olmak üzere çeşitli 
eğitimler vermektedir. Fernando Pessoa’dan, 
Marquis de Sade’dan çevirileri bulunmaktadır.. 
Nü Peride ile Yunus Nadi Roman Ödülü’nü 
kazandı.

Çizer. Express, Roll, L-Manyak, Penguen, 
Uykusuz gibi dergilerin tasarımına katkıda 
bulundu.İllüstrasyonlar, karikatürler ve 
hikayeler çizdi. Birtakım ödüller aldı. Neydi, 
nelerdi, şimdi hatırlamıyor. Deli Hikayeleri, 
Mongollar, İlk İhsan adlı kitapların çizeridir. 
2018’den beri yazar Murat Menteş’le birlikte 
çalışıyor:Ot dergisinde çizgi hikayeler hazırlıyor. 
Kitap kapakları tasarlıyor. Ve Derde Deva 
Randevu serisini çiziyor.

Gábor T. Szántó

Georgi Gospodinov

Hakan Akdoğan

Hakan Karataş

Gábor T. Szántó was born in Budapest in 
1966. He studied law and political science 
and graduated from Eötvös Loránd University 
Budapest. Szántó is the editor-in-chief of 
the Hungarian Jewish monthly Szombat. 
His additional field of interest is researching 
and teaching Modern Jewish Literature..His 
novel Kafka’s Cats was published in Turkey as 
Kafka’nın Kedileri (Epsilon, Kafka Kitap, 2018).

Georgi Gospodinov, one of the most translated 
writers of Bulgaria after 1989, was born in 1968 
in Yambol. After a period of poetry focused 
on the prose directed by the Natural Novel 
(1999) published. The internationally acclaimed 
novel has been translated into twenty-three 
languages; Following it, his first short story 
book and the And Other Stories (2001) were 
translated to eight languages. His second 
novel, Physics of Sorrow, was honored with 
many awards, including the 2016 Jan Michalski 
Literary Award. Gospodinov still writes plays 
and essays as well as writing short stories, 
novels and poems, and currently lives in Sofia.

Linguistic specialist. Author of six novels, 
listed as Nü Peride, Gölge Yaşatan, Struma, 
İlişmek, Varlık ve Piçlik and Kirpi Mesafesi. Upon 
graduating from English linguistic department 
of Hacettepe University, he completed his 
studies in media and communication field in 
Anadolu University. He also did some studies 
in “human, society and philosophy” program in 
Uludag University. He worked as a manager, 
broadcaster and publishing house editor. Since 
2014 he has been working as a creative writing 
instructor. He translated many important 
authors’, poet’s works into Turkish, including 
Marquis de Sade and Fernando Pessoa. He 
won Yunus Nadi Novel Award with his novel Nü 
Peride.

Illustrator. Contributed to the design of 
magazines such as Express, Roll, L-Manyak, 
Penguen, and Uykusuz.He drew illustrations, 
caricatures and stories. He got some awards. 
He does not remember what they were now. He 
is the illustrator of Deli Hikayeleri, Mongollar, İlk 
İhsan. He has been working with writer Murat 
Menteş since 2018.He draws illustrated stories 
for Ot magazine. He designs book covers. And 
draws for the Derde Deva Randevu series.

Türkden, çeşitli yayınevlerinde redaktör olarak çalıştı. 
Edebiyat dergileri, kitap ekleri ve dijital mecralarda 
kitap incelemeleri yaptı. Televizyon dizilerinin 
senaryo ekiplerinde yer aldı. İspanyolcadan 
çocuk kitapları çevirileri yaptı. 2014’ten bu yana 
Günışığı Kitaplığı ve ON8 çatısı altında yayıncılığa 
devam ediyor. E-dergi Keçi’nin Haziran 2014’teki 
kuruluşundan bu yana editörlüğünü yapıyor.

1980’de Çanakkale’de doğdu. Bandırma’da büyüdü. 
Arkeoloji okudu. Çeşitli dillerden kitaplar, makaleler, 
öyküler çevirdi, halen de çevirir. Bangır Bangır Ferdi 
Çalıyor Evde (2012), Dünya Bu Kadar(2015), Benim 
Adım Feridun (2016) adlı kitapları İletişim Yayınları 
tarafından yayımlanmıştır. Olduğu Kadar Güzeldik 
(2013) adlı kitabıyla 60. Sait Faik Abasıyanık Hikâye 
Armağanı’nı kazanmıştır.

Halil Türkden

Mahir Ünsal Eriş

Halil Türkden worked as editor in several publishing 
houses. He made book reviews in literary magazines, 
book attachments and digital media. He worked on 
the screenplays of television series and translated 
children books from Spanish. Since 2014, he has 
been working in Günışığı Kitaplığı and ON8 and 
has been the editor of the e-journal, Keçi since its 
foundation in June 2014.

He was born in Canakkale in 1980 and grew up in 
Bandirma. He studied archeology. He is translating 
books, stories and articles from various languages. 
His books, Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde (2012), 
Dünya Bu Kadar(2015), Benim Adım Feridun (2016), 
published by Iletisim Publishing. He won 60th Sait 
Faik Abasiyanik Story Award with his book named as 
Olduğu Kadar Güzeldik (2013).
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Şair ve yazar. 1974 yılında İstanbul’da doğdu. 
Yazı hayatına, lise birinci sınıftan itibaren şiir 
yazarak başladı. Şehrengiz adlı bir edebiyat 
dergisinde çalıştı. Daha sonra yayınevleri, 
dergiler ve gazetelerde editör ve yazar olarak 
çalıştı. En son romanı “Derde Deva Randevu” 
2019 yılında basıldı. Bir de şiir kitabı var: Garanti 
Karantina. 

Paola Peretti İtalya’nın Verona kentinde yaşıyor. 
Edebiyat ve Felsefe eğitimi gören Peretti, 2011 
yılında yayıncılık, gazetecilik ve yaratıcı yazarlık 
üzerine çalıştı. On beş yıl önce, gözlerinde 
yavaş yavaş görme kaybına yol açan, takiben 
tamamen körlükle sonuçlanan Stargardt 
genetik hastalığı olduğunu öğrendi. Şu sıralar 
mülteci çocuklara İtalyanca  öğretiyor. Genç 
Timaş tarafından yayımlanan Kiraz Ağacı ve 
Aramızdaki Mesafe Peretti’nin ilk romanı.

1963 yılında İsviçre, Thurgau’da doğdu. 
Ticaret okulunu bitirdikten sonra bir süre 
muhasebeci olarak çalıştı. Daha sonra okula 
dönerek Zürih Üniversitesi’nde birkaç sömestr 
İngiliz edebiyatı, psikoloji ve psikopatoloji gibi 
alanlarda dersler aldı. Eserlerinin tümü ve 
kurgudaki başarıları nedeniyle 2013’te Man 
Booker International Ödülü adayları arasında 
kısa listedeydi ve 2014’te prestijli Friedrich 
Hölderlin Ödülü’ne layık görüldü. Stamm, 
İsviçre’de yaşamaktadır.

1955 yılında İstanbul’da doğdu. Münih’te 
tamamladığı ortaöğrenimin ardından ardından, 
Münih Teknik Üniversitesi’nde elektronik 
mühendisliği okudu. Editör, yazı işleri müdürü, 
yayın yönetmeni ve yayın koordinatörü olarak 
uzun yıllar idari görevlerde bulundu. Dünya 
klasikleri başta olmak üzere, ellinin üzerinde 
eseri Almancadan Türkçeye çevirdi.

Ruth Ware Doğu Sussex, Lewes’ta büyüdü. 
Garson, kitap satış görevlisi, İngilizce 
öğretmeni ve basın sözcüsü olarak çalıştı. 
İlk kitabı Kapkaranlık Ormanda’yla (2015) 
büyük bir başarı yakalayıp hem İngiltere hem 
de Birleşik Devletler çoksatanlar listelerine 
tepeden giriş yaptı. Dünyada yükselen bir 
eğilim olan psikolojik gerilim türünü İngiliz 
polisiye geleneğiyle birleştirdiği 10 Numaralı 
Kamara’yla (2016) kariyerinde zirveye ulaştı.

Murat Menteş

Paola Peretti

Peter Samm

Regaip Minareci

Ruth Ware

Murat Menteş is a poet and novelist. He was 
born in Istanbul in 1974. He has been writing 
since high school. Menteş worked for Şehrengiz 
literary journal. After that, he have wrote for 
publishing houses, magazines and journals as 
a writer and editor. His last novel “Derde Deva 
Randevu” was published in 2019. He also has a 
poetry book, Garanti Karantina.

Paola Peretti lives in Verona, Italy. After studying 
Literature and Philosophy, in 2011 she worked 
in publishing, journalism and creative writing. 
Fifteen years ago, she learned that she had 
Stargardt disease which is a genetic disease 
resulting in gradual loss of vision and ultimately 
complete blindness. She is currently teaching 
Italian to refugee children. The Distance 
Between Me and the Cherry Tree published by 
Young Timas is Peretti’s first novel.

He was born in 1963 in Thurgau, Switzerland. 
After graduating from business school, he 
worked as an accountant for a while. He then 
returned to school and took lessons in English 
literature, psychology, and psychopathology for 
several semesters at the University of Zurich. 
He was a shortlisted candidate for the 2013 
Man Booker International Award for his work 
and success in fiction, and in 2014 he received 
the prestigious Friedrich Hölderlin Award. 
Stamm lives in Switzerland.

She was born in Istanbul. She studied in Münih 
after that she worked as a translator in Hürriyet. 
She has worked as editor, editor in chief and 
editorial coordinator. She translated over the 
fifty novels from German to Turkish. Regaip 
Minareci contributed that Franz Kafka and 
Stefan Zweig’s books translations into Turkish.

Ruth Ware grew up in East Sussex, Lewes. She 
worked as a waiter, book seller, English teacher 
and press officer. Her first book In a Dark Dark 
Wood (2015) was a huge success and she 
made her way into the UK and the United States 
bestseller lists. Her career reached new peaks 
with The Woman in Cabin 10 (2016) in which 
she combined the rising trend of psychological 
thriller genre with the British crime tradition.

1972 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümünü 
bitirdi. 1990’ların ikinci yarısından itibaren çeşitli 
dergi, yayınevi ve reklam ajanslarında görevler 
üstlendi. “Cankurtaran Şövalyeleri İstanbul 
Dehlizlerinde” adında, Günışığı Kitaplığı’ndan 
yayımlanmış bir çocuk romanı var. 2015’ten bu yana 
İyi Kitap dergisinin yazı işleri müdürü.

1986 yılında Malatya’da doğdu. Lisans eğitimini Türk 
Dili ve Edebiyatı alanında tamamladı. 2016 yılından 
beri çevrimiçi kitap, kültür ve kritik sitesi K24’te 
yazmaya devam ediyor. Çeşitli yayınlar için queer 
ve feminizm odaklı eleştiriler yazıyor, söyleşiler 
yapıyor. 2018 yılından beri “Epik ne okuyor?” adlı 
bülteni hazırlayarak e-posta üzerinden üyeleriyle 
buluşturuyor. 

Safter Korkmaz

Seçil Epik

He was born in Afyonkarahisar in 1972. He graduated 
from the Electronic Engineering Department of 
Istanbul University. Since the second half of the 1990s, 
has worked in various magazines, publishing houses 
and advertising agencies. He has a children novel 
published by Günışığı Library named “Cankurtaran 
Sovalyeleri Istanbul Dehlizlerinde” (Lifeguard Knights 
in the Tunnels of Istanbul). He’s been working as the 
editor of the İyi Kitap Magazine since 2015.

She was born in Malatya in 1986. She studied Turkish 
Language and Literature. She is writing for online 
website K24 which is about books, culture and 
reviews since 2016. She writes critical reviews and 
interviews focus on queer and feminism for some 
publications. She shares her favorite books through 
a newsletter named as “What does Epik read?” via 
e-mail since 2018.
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1969’da Keşan’da doğdu. İlköğrenimini Keşan’ 
da, ortaöğrenimini İstanbul Galatasaray 
Lisesi’nde yaptı. İstanbul Üniversitesi Fransız 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1998’de 
mezun oldu. Institut Catholique de Paris’te 
kütüphanecilik ve dokümantasyon formasyonu 
aldı. İspanyolca ve Fransızcadan çok sayıda 
çevirisi bulunmaktadır.

1973’de doğdu. Antropoloji eğitimi aldı. İlk 
kitabı, Hanene Ay Doğacak, 1993 yılında 
yayınlandı ve Yunus Nadi Öykü Ödülü’ne değer 
bulundu. Ardından şu kitapları yayınlandı: 
Öykümü Kim Anlatacak? (öykü, 1994), Eski 
Dostum Kertenkele (roman, 1996), Neşeli 
Kadınlar Arasında (deneme, 2000), Kaderimin 
Efendisi (öykü, 2001), Sarmaşık (roman, 2002), 
Çöplük (roman, 2004), Resmigeçit (roman 
2008), Kirpiklerimin Gölgesinde (roman, 
2010) Venüs (roman 2013), Gözyaşı Konağı 
Ada 1876 (roman 2016), Ağaçtaki Kız (roman 
2016), Bir Puding Hikâyesi (çocuk kitabı 2017), 
İyilik (roman, 2019).

1973’te Eskişehir’de doğdu. İlk edebiyat 
ürünleri Galatasaray Lisesi’nde okuduğu 
yıllarda Varlık’ta yayımlanan şiirleridir. İlk 
şiir kitabı 1994 tarihli “Ayabakanlar”dır ve bu 
kitaptaki şiirlerle 1994 Yaşar Nabi Nayır Şiir 
Ödülü’nü kazanmıştır. Bunu 1998’de çıkan 
ikinci şiir kitabı “Akademi” izledi. Edebiyatın yanı 
sıra sinema ve müzik çalışmaları da olan Tuna 
Kiremitçi’nin romanları 10 ülkede yayımlanıyor.

Yekta Kopan, 1968’de doğdu. Hacettepe 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 
Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri adlı kitabı 
2002 Sait Faik Hikâye Armağanı’na, Karbon 
Kopya adlı kitabı 2007 Dünya Kitap Yılın Telif 
Kitabı Ödülü’ne, Bir de Baktım Yoksun adlı 
kitabı 2010 Yunus Nadi Öykü Ödülü’ne ve 2010 
Haldun Taner Öykü Ödülü’ne değer bulundu. 
Burun, Burun Tatilde, Komşuluk Şarkısı, 
Uzun Kocaman Çok adlı kitapları ve Orman 
Lokantası adlı oyunu ile çocuklar için de üretti. 
Türk öyküsü üstüne bir sözlük çalışması olan 
İpekli Mendil’in editörlüğünü yaptı. Kitapları ve 
öyküleri İngilizce, Almanca, İtalyanca, Japonca, 
Farsça ve Arapça başta olmak üzere çeşitli 
dillere çevrildi.

Süleyman Doğru

Şebnem İşigüzel

Tuna Kiremitçi

Yekta Kopan

He was born in 1969 in Kesan. He was Kesan 
while he is studying in elementary school, but 
then he continued his secondary education 
in Galatasaray High School, Istanbul. He 
graduated from French Lanuguage and 
Literature in Istanbul University in 1998. He took 
the librarianship and documentation formation 
in Institut Catholique, Paris. There are several 
translations from Spanish and French.

She was born in 1973 and studied anthropology. 
Her first book, The Future Looks Bright was 
published in 1993 and awarded the Yunus Nadi 
Short Story Prize. Her other books are: Who 
Will Tell My Story?(short stories, 1994), My Old 
Buddy Lizard (novel, 1996), Amongst Joyful 
Women (essays, 2000), The Master of My Fate 
(short stories, 2001), Ivy (novel, 2002), The 
Garbage Dump (novel, 2004), Parade (novel, 
2008), In the Shadow of my Eyelashes (novel, 
2010), Venus (novel, 2013), Palace of Tears 
Island 1876 (novel, 2016), The Girl in the Tree 
(novel, 2016), A Pudding Story (children’s book, 
2017), Goodness (novel, 2019). 

Tuna Kiremitçi was born in 1973 in Eskişehir. 
His first poems were published in the magazine 
Varlık during his Galatasaray High School years. 
His book entitled Moon Watchers that brought 
him the Yaşar Nabi Nayır Award for Poetry in 
1994. In 1997, he shared the Erguvan Balkan 
Poetry Award with the Bosnian poet Izzet 
Saraylic. This was followed by his second book 
of poems Academy in 1998. His novels are 
translated into 10 languages.

Yekta Kopan was born in 1968. He majored 
in Business at Hacettepe University. His book 
Recipes Of Loneliness From The Kitchen of 
Love (2002) received the 2002 Sait Faik Short 
Story Award and Carbon Copy won the 2007 
Dünya Kitap Book of the Year Award. His book 
The Loss of You has been awarded the 2010 
Yunus Nadi Short Story Award and the 2010 
Haldun Taner Short Story Award. He has also 
created works for children with his children’s 
books produced the books for children with his 
play called The Nose, The Nose on Vacation, 
Song of the Neighborhood, Long Huge Plenty as 
well as his children’s play The Restaurant in the 
Forest. He edited Silk Handkerchief, a dictionary 
study on the history of the Turkish short 
story. His books and short stories have been 
translated into several languages including 
English, German, Italian, Japanese, Persian and 
Arabic.

İstanbul Robert Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme 
Bölümü mezunudur. Çocukluğundan beri kelimelere 
ve okumaya duyduğu ilgiyi, ancak kırklı yaşlarında 
çevirdiği bir kitapla profesyonelliğe döktü. Ardından bir 
yayınevinde 10 yıl editörlük ve yayın yönetmenliği yaptı. 
Şimdilerde serbest editörlükle ve aile şirketleri tarihçesi 
ile ilgili “belgesel” kitaplar hazırlamakla meşgul. 

Aslen Ankaralı olan Ebru Aygün Kohen, Harvard 
Business School’da Executive MBA’ini tamamladıktan 
sonra strateji, satış ve pazarlama danışmanlık şirketi 
602’yi kurmuştur. Bu süreçte Azra Kohen’in kitapları ile 
tanışıp, aşık olarak Fİ’nin dizi olması projesini üstlenmiş 
ve Azra Kohen’le ortaklıkları başlamıştır. Halen her 
sektörde farklı kişi ve şirketlere stratejik danışmanlık 
veren Ebru Kohen, Türkiye’de ve yurtdışında farklı 
medya projelerinde yer almaktadır.

1982 yılında doğdu. Ortaokulda tiyatro ve yazıyla 
ilgilenmeye başlayan Ece Erdoğuş, Yeditepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü 
mezunu. 1998’de Ferhan Şensoy’un Nöbetçi Tiyatro 
sınavını kazandı. İlk romanı Kolpa 2009 yılında Doğan 
Kitap’tan çıktı. Yok Olma Kılavuzu adlı romanı 2011 
yılında Doğan Kitap’tan çıktı. Tuhaf Hikâyeleri Sever 
Misiniz? 2016 yılında İletişim Yayınları’ndan çıktı. Son 
romanı Her Şeyi Baştan Anlat, 2018 yılında Hep Kitap 
tarafında yayımlandı.

Çağlayan Erendağ Onar

Ebru Aygün Kohen

Ece Erdoğuş 

Çağlayan Erendağ graduated from İstanbul Robert 
College and she studied Business Administration at 
Boğaziçi University. Only when she was in her forties 
could she begin practicing her passion for words by 
translating books from English into Turkish. She then 
worked in a publishing house in Istanbul as an editor and 
publishing manager. Today, she is a free-lance editor 
and is working on books about family businesses with 
an accent on family histories.

Ebru Aygün Kohen was born in Ankara. After completing 
her Executive MBA at Harvard Business School, she 
established her consulting company 602. In this process, 
she came across Azra Kohen’s books, fell in love and 
work hard on the project of making Fi into a TV series. 
Thus began her partnership with Azra Kohen. Currently, 
Ebru Kohen works as a strategic consultant for different 
people and companies from different and plays a part in 
different media projects in Turkey and abroad.  

Ece Erdoğuş was born in 1982. She began to take an 
interest in theatre and writing during secondary school 
and graduated from the Theatre Studies Department 
at the Fine Arts Faculty of Yeditepe University. In 1998 
she passed the exam for On Duty Theatre established 
by Ferhan Şensoy. From 2000 to 2005 she acted and 
worked as an assistant director in the Ortaoyuncular 
theatre.
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1976’da Mersin’de doğdu. Marmara 
Üniversitesi’nde İşletme okuduktan sonra 
Baltimore Üniversitesi’nde işletme üzerine 
yüksek lisans yaptı. Yaklaşık beş sene 
Amerika’da çeşitli sivil toplum örgütlerinde 
çalıştı. 2006’da oğlu Deniz’in doğumunun 
ardından Türkiye’ye döndü. “Anneliği hem 
severim, hem söylenirim,” diyerek blog 
yazmaya başladı. 2010’da oğlu Derin’in de 
aralarına katılmasıyla çok çocuklu hayata 
geçiş yaptı. “Annelik her zaman tozpembe 
değil” temasıyla çıktığı yolda 2009 Nisanı’ndan 
beri anne olmanın iniş-çıkışlarını da paylaşan 
Elif Doğan, Türkiye’nin en çok okunan anne 
bloglarından BlogcuAnne.com’un yazarı. Çeşitli 
toplumsal konulara gösterdiği hassasiyetle 
de tanınan Blogcu Anne, blogunun yanı sıra 
farklı platformlarda yazılar yazıyor, panellere 
konuşmacı olarak katılıyor.

1995 yılında Vizyon ve Vizyon Dekorasyon 
dergilerinde mesleğe ilk adımını attı. Basın 
hayatı boyunca muhabirlik, editörlük, yazı işleri 
müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği gibi 
çeşitli görevlerde bulundu, çok sayıda dergide 
ve gazetede çalıştı ama ilk göz ağrısı hep kitap 
tanıtımları oldu. Her ay İstanbul Art News’da 
‘Sanat Kütüphanesi’ adlı köşede yazıları yer 
alıyor. Haftalık dijtal dergi Kitapsever’i yayına 
hazırlıyor.

Antalya’da doğdu. 1996’dan bu yana mimarlık 
yapıyor; dergi ve gazetelere şehir, mimarlık, 
tasarım konulu yazılar kaleme aldı. Mimarlık 
stüdyolarında yarı zamanlı eğitmenlik yaptı, 
konferanslar verdi. Proje yarışmalarında ödüller 
kazandı. Ulusal ve uluslararası sergilerde 
katılımcı ve küratör olarak yer aldı. Başarılı bir 
mimar olmasının yanısıra yayımlanmış beş 
kitabı var. Rüya Arızaları (Alef, 2008), Yalnızlığın 
17 Türü (Alef, 2007), Dünyayı Seyretmek İçin 
Bir Yer (YKY, 2010), Ormanda Kaybolmak (Alef, 
2014) ve Bir Çift Ayak (Can, 2016).

İngilizce yayımlanan edebiyat dergisi The 
Bosphorus Review of Books Turkeys’nin 
kurucusu ve editörüdür. The Bosphorus 
Review of Books, Türkiye ve dünyaya, yerli 
halk ve göçmenlere, fakat en önemlisi edebiyat 
sevenlere edebi eser ve eleştirisini sunan çok 
kültürlü edebi alışverişe odaklanan bir dergidir.

Elif Doğan

Elif Tanrıyar

Ertuğ Uçar

Luke Frostick

Born in 1976 in Mersin. She studied Business 
Administration at Marmara University and 
received her Master’s degree in Business 
Administration from Baltimore University. 
She worked in various non-governmental 
organizations in USA for about five years. In 
2006, after the birth of her son Deniz returned 
to Turkey. In 2010, her son Derin joined the 
family and then her life with many children has 
begun. She strated her blogger career with the 
idea of “You cannot see motherhood through 
rose-tinted glasses”. Since April of 2009, she 
has shared her ups and downs of motherhood 
at Turkey’s most widely read blog, blogcuanne.
com. Known for her sensitivity to various social 
issues, she writes for her blog and different 
plotforms.

During her career she became a reporter, editor, 
editor in chief and editor at large but amon g 
all these professions her favorite was always 
book criticism. She continues her career as a 
freelance journalist. Her book reviews, essays 
and articles about literature were published in 
Sabah Newspaper, Her two stories took place 
in Kar İzleri Örttü and Öyküden Çıktım Yola. 
Elif Tanrıyar is also the editor in chief of weekly 
digital magazine “Kitapsever.” 

He was born in Antalya in 1971. He has been 
working as an architect since 1996. He wrote 
articles about city, architecture and design 
for magazines and newspapers. He was a 
part-time instructor in architecture studios. 
He gave conferences; won prizes in project 
competitions; joined as participant or curator at 
national and international exhibitions. There are 
five published books. Dream Bugs (Alef, 2008), 
17 Types of Loneliness (Alef, 2007), A Place to 
Watch the World (YKY, 2010), Lost in the Forest 
(Alef, 2014) and A Pair of Foot (Can, 2016). 

He is the founder and editor of chief of The 
Bosphorus Review of Books Turkeys only 
English language literature magazine. The 
Bosphorus Review of Books is a journal focused 
on cross cultural literary exchange providing 
literary works and commentary to Turkey 
and the world, locals and emigres, but most 
importantly lovers of literature.

Nazlı Gürkaş, 1988 yılında Kırklareli’de doğdu. 
İtalya’da, Yunanistan’da ve İspanya’da yaşadı, 
yüksek lisansını Universitat Autònoma de 
Barcelona’da “Gazetecilikte Araştırma ve 
İletişim” üzerine tamamladı. 2013 yılından 
beri Kalem Ajans’ta edebiyat ajanı olarak 
çalışıyor, çeşitli yabancı dillerden kitapların 
Türkçeye kazandırılması için çalışıyor. Aynı 
zamanda İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve 
Portekizceden çocuk kitapları çevirileri yapıyor. 
“Zeytin Ağacının Gölgesinde Yunanistan” isimli 
kitabı Mayıs 2018’de Hep Kitap tarafından 
yayımlandı.

Ercan, Varlık ve Sıcak Nal edebiyat dergileri 
için söyleşiler yaptı. Babası Enver Ercan için 
“Enver Ercan: Sen Sözcüğün Tekisin” ve “Enver 
Ercan: Ben Şiirimi Yazarım, Sonsuzluk Varsa 
Gider”, “Türkçede İçli Bir “Çıt” Sesi – Enver 
Ercan Anma Kitabı” başlıklı üç kitap hazırlayan 
Ercan, biri Avusturya’da “Muhsin Akgün – “5” 
biri Türkiye’de “Ulaş Tosun - Permanently 
Temporary” olmak üzere iki serginin proje 
yöneticiliğini yaptı. Kadir Has Üniversitesi 
Sosyal Medya Akademisi’nin ilk mezunlarından 
olup halen aynı üniversitede sosyal medya 
uzmanı olarak görev yapıyor.

1975’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Klasik Bale bölümünden mezun olduktan 
sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro 
bölümünü bitirdi. Mezun olduğu yıldan itibaren 
asistanlık, 20 senedir de sahne uygulaması 
eğitmenliği yapmaktadır.1993 yılından bu yana 
Şehir Tiyatrosu oyuncusu olan Sevinç Erbulak, 
aynı zamanda Şehir Tiyatrosu Oyuncuları 
Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir. 2000 
ve 2018 yılında yayınlanan, “Gözünü Kırpma 
Düşerim “ve Artıkaranmayanlar Gezegeni” adlı 
kitapların yazarıdır.

1980’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nde Kültürel İncelemeler yüksek 
lisans programından Gotik edebiyat üzerine 
hazırladığı teziyle mezun oldu. Çeşitli dergi 
ve yayınevlerinde redaktör, editör ve yayın 
yönetmeni olarak çalıştı. Gotik, bilimkurgu 
ve fantastik edebiyat hakkındaki denemeleri 
çeşitli dergilerde yayınlandı. Sabah ve Taraf 
gazetelerinin kitap ekleri ile İyi Kitap dergisi ve 
Remzi Kitap Gazetesi için eleştiri ve tanıtım 
yazıları kaleme aldı. Sabitfikir, Cumhuriyet 
Kitap, K24, 221B gibi mecralarda yazmaya 
devam ediyor.

Nazlı Gürkaş

Özge Ercan

Sevinç Erbulak

Yankı Enki

Nazlı Gürkaş was born in Kırklareli in 1988. She 
lived in Italy, Greece and Spain; completed her 
master degree in “Research and Communication 
in Journalism” in Universitat Autònoma de 
Barcelona. Since 2013 she has been working 
in Kalem Agency as a literary agent. She also 
translates children’s books from English, Italian, 
Spanish and Portuguese. Her first book “Zeytin 
Ağacının Gölgesinde Yunanistan” was published 
in May 2018 by Hep Kitap.

She prepared three books in her father’s Enver 
Ercan’s honor titled, “Enver Ercan: Sen Sözcüğün 
Tekisin” ve “Enver Ercan: Ben Şiirimi Yazarım, 
Sonsuzluk Varsa Gider”, “Türkçede İçli Bir “Çıt” 
Sesi – Enver Ercan Anma Kitabı” She was the 
project manager for two exhibitions one in 
Austria, “Muhsin Akgün -” 5 “ and one in Turkey 
“Ulaş Tosun - Permanently Temporary”. She 
is one of the first graduates of Social Media 
Academy at Kadir Has University and still works 
as a social media expert at the same university.

Sevinç Erbulak was born in 1975 in Istanbul. After 
graduating from the Classical Ballet Department 
of Istanbul University, she completed her 
education at the Theater Department of Mujdat 
Gezen Art Center. She has been working as a 
stage trainer for 20 years. Sevinç Erbulak has 
been a City Theater actor since 1993, and is 
also the president of the City Theater Actors’ 
Association. She is also the author of the books 
“Gözünü Kırpma Düşerim” (Don’t Blink or I’ll 
Fall) and “Artıkaranmayanlar Gezegeni” (Planet 
of Those Who No Longer Search) published in 
2000 and 2018, respectively.

He was born in 1980 in Istanbul. He has got 
a master degree in Cultural Studies with his 
thesis about Gothic literature in the same 
university. He worked as reductor, editor and 
publishing director in various magazines and 
publishers. His essays about gothic, science 
fiction and fantastic literature published in 
some magazines. He wrote some book reviews 
in some newspapers like Sabah and Taraf 
and some magazines like Iyi Kitap, Remzi 
Kitap Gazetesi. He is stil writing on Sabitfikir, 
Cumhuriyet Kitap, K24 and 221B.
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YENİ

Everest’te bahar...

MARİO LEVİ
BİR CUMA RÜZGÂRI

SERAY ŞAHİNER
HEPYEK

ADALET AĞAOĞLU
TOPLU OYUNLAR

COLUM McCANN
ERKEKLER KİTABI

BANU ÖZYÜREK
POZ

PER OLOV ENQUIST
ÖLÜMÜN MAVİ IŞIĞI

ARMAĞAN EKİCİ
UMUT, KENDİ ENKAZINDAN

HERMAN MELVILLE
TOPLU ÖYKÜLER

REMARQUE
LİZBON’DA BİR GECE

SULTAN KOMUT 
ÖTE

DEBORAH LEVY
BİLMEK İSTEMEDİĞİM

ŞEYLER

SABAHATTİN ALİ
KÜRK MANTOLU MADONNA

ÇİZGİ ROMAN


