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Bu söyleşimizin konuğu Şenol YAZICI, maviADA ve Kimse-Siz 
kültür sanat dergilerinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni.  
Roman, öykü ve şiir dalında on basılı kitabı da olan YAZICI, 
edebiyat fakültesini bitirdikten sonra edebiyat öğretmenliği 
yaptı. 2002 yılında Kimse-Siz dergisini kurdu ve yönetti, 2006 
Ocak ayından beri de bir grup arkadaşıyla birlikte maviADA 
dergisini çıkarıyor.  
Bursa’ da oturan Şenol 
YAZICI, internetteki 
maviADA sitesinin ve 
İstanbul’daki bir yayı-
nevinin de yöneticisi.  
maviADA dergisi, 
200’e yakın derginin 
de yer aldığı kültür 
sanat ortamında, 
alanında tanınmış 
imzalarla özgün dos-
yalar yaparak, popüler 
sanatçıyla yenileri, 
genç kalemleri bir 
araya getirerek, dergi yazarlarına kitap yapımında yardımcı 
olarak, etkinliklerde, Tüyaplarda yer ve rol verdirerek kendine 
yol açmaya, özgün bir kimlik çizmeye çalışıyor. 

Hüseyin YILMAZ: Sizi akademik edebiyat eğitimi almış 
bir romancı, bir öykücü olarak tanıyoruz. Bildiğim ka-
darıyla dergicilik, ilgili olsa da ayrı ve yazmanızı da 
engelleyen bir alan değil mi?  
Şenol YAZICI: Söylediğiniz doğru, yazmakla yayıncılık 
apayrı alanlardır, hele bu tarz imece dergicilik... Yayıncılık 
doğası gereği yazmanın hızını keser ve ruhunu bozar, en 
azından değiştirir. Bunu anlamak için belki bu konulara 
bulaşmış olmak, yani damdan düşmek gerekir.  Her zaman 
da böyle olacak diye bir genelleme çok doğru değil. Has-
belkader bulaştığım dergicilik tümüyle üstüme kalınca 
yazmam hissedilir derecede hız yitirdi doğru ve en kötüsü 
nitelik değiştirdi.  Çok çalışarak o yönü aşmaya gayret 
ettim, bu süreçte altı kitabım daha yayınlandı. O zaman 
yararını gördüm derginin O kitapların duyurulması için altı 
sene beklemem de gerekmedi, dergi kanalıyla yüzlerce 
insan o kitaplardan haberdar oldu.  Sadece benim değil, 
birçok arkadaşımızın yeni çıkan kitapları hiç duyulmama 
olasılığını taşırken çok yere taşındı, okurla karşılaştı. İşte 
derginin gücü. 
Hüseyin YILMAZ: Nasıl dergici oldunuz? 
Ş.YAZICI  İlk beş kitabımdan sonra, ki bir yığın gazete 
yazıları yazdıktan, Tüyap ve benzeri etkinliklere katıldıktan 
sonra fark ettiğim şu olmuştu. İlk iki kitaplarım Selam Söy-
leyin Ay Işığına ve Benim Kimsem Olsana,  çok olumlu 
eleştiriler almasına, bu alanda saygın kabul edilen yazarlar 
tarafından birkaç dergide övülmesine karşın okura bir türlü 
ulaşmıyordu. Çünkü okur artık reklamını gördüğü kitabı 
alıyordu. Görünen bu yol çok uzundu. Yaşar Kemal gibi bir 
ömür ya da Orhan Pamuk gibi otuz yıl ve tanıtım için de bir 
servet harcamazsanız ne yazarsanız yazın bir yere varmak 

zordu. Yayın dünyası hızla tekelleşiyordu ve medyanın 
dayattığından başkasının yazar olması, kitabını satması 
ancak mucizelere bağlıydı.   
Hüseyin YILMAZ: İlginç, buradan da derginin yazar için 
taşıdığı anlamı çıkarmak mümkün galiba. 
Şenol YAZICI: Evet,  mucizeler de yıldırımlar gibi hep 
yükseklere vurur, masallar hariç.  O zaman bizim kendi 
rüzgârımızı yaratmamız gerekiyordu. Sözü uzatmamak için 
kısaca söylersek dergi, yazın dünyasının yoksullarının alt 
katmanlarının, varoşlarının masalımsı mucizesidir. Birileri 
dergi çıkaralım, sen de bize yardım eder misin deyince, 
yardım niyetiyle girdiğim iş üstüme kaldı. Sonra bir başka 
yönünü fark ettim, birilerine el veriyordunuz bu işte, bilginiz, 
deneyiminiz sizinle birlikte yok olmuyor, başkalarına aktarı-
lıyordu.  Ya da kitap gibi yıllarca beklemiyor, sesi hemen 
alıyordunuz. Birileri, belki bir başına asla giremeyeceği bu 
dünyada sizin desteğinizle özgüven kazanıp o mucizelere 
de rastlayıp başarılı olabiliyordu.  Örneklersem, ilk dergide 
baskıyla, ricayla, yalvarmayla ilk kez yazmasını sağladığım 
bir bayan arkadaşımız azmi ve gayretiyle ülkenin en büyük 
iki ödülünü kazanmayı başardı. Birkaç arkadaşımız kitaplı 
yazar oldu.  İlk dergimiz kimse- Siz’de etkin görev alan 
arkadaşlarımızdan biri Samsun’da,  diğeri Nevşehir’de hala 
yaşayan dergiler çıkarıyorlar. Kötü bir şey yapmadığımızı 
da düşünürsek benim devrimci yapıma yazarlıktan daha 
çok uyduğunu ifade edebilirim dergiciliğin. Bu nedenle tüm 
sıkıntılarına karşın da sürdürüyorum.  
Hüseyin YILMAZ: Gerçekçilik sanat akımını izleyen 
maviADA bu tavrını sürdürecek mi? Diğer akımlara da 
derginin sayfaları açık mı?  
Şenol YAZICI: Şu kesin ülkesine, insanına, dünyaya kayıt-
sız kalan yazar, sanat, edebiyat olamaz, bu nedenle mavi-
ADA duyarlılıklarını sürdürecek. Ama bir dergi gibi ancak 
başkaları olursa yapılabilen bir işin salt bir bakış açısına 
kilitlenmesi doğru gelmiyor bana. Belki başlangıçta kurucu-
larımızın, örneğin benim tavrımı taşıdı dergi, bu nedenle 
gerçekçilik saptaması doğru olabilir, ama bu etkiyi zamanla 
attı, özgürleşti, yani bizden de kurtulmaya başladı, artık 
belirgin bir biçimde öyle bir savı yok. Kuşkusuz realist 
yapıtlar, ki özellikle emekten ve insandan yana, ayakları 
yere basan, bir şey anlatanlar geldiğimiz ideoloji ve yaşam 
anlayışı nedeniyle bize sevimli geliyor. Ama gerçekçi sanat 
yapacağız diye bir sloganın yerine, sanata kültür için bir 
şeyler yapacağız savı daha sevimli. Ne gerçekçilik, ne 
romantizm, ne postmodernist anlatımlar… birer din değil, 
birer bakış açısıdır. Ayrıca doğruyu, güzeli anlatmakta 
akımlar özelliktir, yapıtı sanatsal yapan değildir Ancak 
ötekiler kadar değerli, ancak ötekiler kadar yararlıdır. Çün-
kü sanat, tek notayla dillendirilemez, farklı notalar da ister.. 
Tolstoy nasıl büyük zenginlikse Milan Kundera da odur… 
Yaşar Kemal nasıl büyükse, Orhan Pamuk da öyle, sadece 
renkleri başkadır. Ben kendi öykü, şiir ve romanlarımda 
kitaplarımda realizmi kullanırken, denemelerimde değişik 
türleri, hatta hiç de sevemediğim postmodernist anlatının 
olanaklarından yararlandığım oluyor. Günümüz şiiri, büyük 
şairimiz Nazım Hikmet vari bir realizmi kaldırabilir mi, dü-
şünmek gerek.  Peki bizim bir misyonumuz yok muydu, 
savunduğumuz? Vardı, ama gene de bu anlamda değildi. 
Hangi dilden, türden olursa olsun  ırkçı, kavimci, bölücü, 
yıkıcı, partici olmayacaktık, gündelik politikanın dışında 
kalacaktık.  Karşı olduklarımız yukarıda saydıklarım, ama 



yanında olduklarımız daha önemli; en başta insan, çağdaş, 
bilimsel akıl, düşünce, sanat ve etik bizi çok ilgilendiriyor, 
böyle yaklaşınca tabi ki modernize ve onun sonucu kentlilik 
de… Dergimiz nelere açık sorusuna ise tek yanıt verebiliriz, 
estetik ve güzel olan yani  poetikaya uyan, insanı sahiple-
nen her yapıta, öğrenmeye kararlı, yetenekli her yeni kale-
me, yazdığıyla yaptığı birbirine uyan, tabi biliyorsak yaşa-
mını,  her yazara açığız.  Biz bir dergiyiz, edebiyatın tek 
seçicisi ve bilicisi değiliz, sergileyicisiyiz, belki yol göstereni 
de, ama sanatın tanrısal katı, ilahi terazisi değiliz, saygınlı-
ğına ve olumluluğuna inandığımız  bir görevi yerine getir-
meye çalışıyoruz. Yazılarla ve yazarla ilgili son kararı za-
man ve  okur veriyor, verecektir. 
Hüseyin YILMAZ: Dergide yazan Can DÜNDAR, Ece 
TEMELKURAN, Zülfü LİVANELİ, Demirtaş CEYHUN, 
Gülten DAYIOĞLU, Muzaffer İZGÜ… gibi ünlü isimler 
çekiciliği artırdı mı?   
Şenol YAZICI: Tanınmış isimler tabi ki dergiye çekicilik 
sağlar, ama beri yandan da bir donma, akamama da ger-
çekleşir çok yüklenilirse. Okuru, yazarı çeker, çünkü onların 
yanında yer almak kuşkusuz prestijdir. Ama bu dostları bu 
amaçla dergiye getirmedik, kimileri zaten dergide baştan 
kurucu olarak vardılar. İlk dergilerin künyelerine bakıldığın-
da görülür bu.  Birkaç etkinliğimizde gelip yer de aldılar sağ 
olsunlar. Sonradan işlevli olarak bize direk katkılarının 
olmadığını  görünce, ki zaten bir ütopyaydı, yazar olarak 
aramızda yer almalarını daha sahici bulduk.  
Hüseyin YILMAZ Her mevsim çıkan derginin yayına 
hazırlanışını anlatır mısınız? Ürün seçiminde nelere 
dikkat ediyorsunuz? Genç yeteneklere şans veriyor 
musunuz?  
Şenol YAZICI: Dergi kurallı bir mesai gibi değil, aralıklı 
olarak, ama sürekli ilgi isteyen bir iş. Üç ayda bir çıkması işi 
azaltmaz, aksine artırır. Çünkü çıkış aralığının genişliği 
unutulmasına da yol açar. Bu nedenle sürekli ilgiyi ayakta 
tutmak, yazar yönelişini ve yazı akışını artırmak, yaptığınızı 
duyurmak için o dünyayla sıkı ilişkide olmak zorundasınız. 
Gelen yazılar toplanır, aralarından öncelikle nitelik gözetile-
rek seçim yapılır. Derginin ilan ettiği çalışma ve gündeme 
denk düşen yazılar ayrılır. Daha sonra bir dengeyle, öncelik 
üye ve abonelere, derginin istediği yazılara yer verilerek 
robot bir dergi oluşturulur. Gençlere, gizli kalmış yetenekle-
re özelikle yer vermeye çalıştığımızdan onları belli bir oran-
da katmaya çalışırız. Bizim bu yaklaşımız eleştiriliyor, kimi 
yazıların istenilen yetkinlikte olmadığı savunuluyor ki katıl-
mıyoruz, yeni başlayan hiç kimse mükemmel değildir, 
dergilerin işlevi zaten odur, onları okurla yüzleştirmek ve 
yani alıştırmak… Böylece toparlanan yazılar dizilir. Dizilen 
yazılar, profesyonel kalemlere hiç müdahale edilmeden, 
yenilerin ve gençlerinki gerekirse düzeltilerek, yasal ve etik 
değerlere uygunluk gözetilerek okunur. Grafikerimiz tara-
fından içeriğe uygun kapak tasarlanır ve dergi baskıya 
verilir, çıkan dergiler de adreslenerek gönderilir.  
Hüseyin YILMAZ: Günümüz Türkiye’sinde değişik dö-
nemlerde 200 kadar dergi ve fanzinin çıktığı, dergi 
enflasyonu olduğu biliniyor. Üç yıldır yayın hayatını 
sürdüren Mavi Ada zoru başardı mı? Yazın dünyasına 
farklı bir ses getirdi mi?  
Şenol YAZICI: Dergiler yazanın vazgeçilmezidir, demiştik. 
Koca bir ülke için 200 dergi bir enflasyon değil, bence 
gerekenden bile az. Kültür sanata ilgisizliğin göstergesi 

derseniz doğru. Ne var ki yeterince nitelikli dergi olmadığı 
söylenebilir o ayrı. Çünkü her niyetlenen dergi yapamaz, iyi 
niyet, heves yetmez, altyapı ister. Para, ekonomik güç, 
edebiyatın mutfağından gelmek, işin başında çekim merke-
zi olacak birilerinin olması, yayıncılıktan da anlamak ya da 
anlayanların bulunması, hatta bir iki tüccar becerilinin de 
olması gerekiyor… Bunca insan, emek ve harcamayla 
neden dergi yapasınız, diye de düşünülebilir tabi.  
Bu bizim ilk dergi deneyimimiz değil aslında, gerçekte biz 
altı yıllık dergiciyiz, ikinci dergimiz maviADA. Derinine insek 
daha ötesi var. İlk dergimiz Kimse-Siz  yayın hayatına ara 
verince, yayın kurulunda olan kimilerinin çıkardığı hala 
süren dergileri bizim anlayışımızın bir devamı saymak 

gerekir. Hatta 
Samsun’daki  Ada 
çıkarken bunu 
ilan ederek baş-
lamıştı.   
Zoru başardı mı 
sorusuna gelince, 
dergicilikte ba-
şarmanın ölçütü 
nedir bilmiyorum, 
ama yeterli ve 
nitelikle yazı 
akışının sağlan-
ması, kendi kural-
larımızı koyabil-
memiz, anlayışı-
mızı sürdürme-
miz, en önemlisi 

hala ayakta kalabilmemiz ölçütse maviADA bunu yapabildi. 
Bunun yanında profesyonel, çalışan elamanları olan, telif 
ödeyebilen birçok derginin yapamadığı kimi şeyleri gerçek-
leştirdi. Örneğin, kaynak olabilecek, literatüre geçmiş bir 
çocuk edebiyatı dosyası hazırladı ve hemen hemen bu 
alanda üreten herkese yer verdi. Bizzat CENGİZ Aytma-
tov’un ve Rus Kırgız yazarların katıldığı  Aytmatov dosyası 
yapıldı. Daha birçok örnek var.. Ülkenin en ünlü kalemlerine 
yer vermeyi başardık, hepsini izinlerini alarak yaptık, bazen 
kendileri geldi, bazen biz istedik. En önemlisi kendi yazarla-
rımızla bir dizi etkinlik yaptık, onlara roller verdik, yazar 
kimliğine alıştırmaya, tam bir okul olmaya çalıştık. 
Hüseyin YILMAZ: Bu şartlarda ısrarla adamakıllı bir 
dergi çıkarmanın zorlukları nelerdir?  
Şenol YAZICI: Dergi çıkarmanın zorluklarının yerine kolay 
yanı var mı, diye sorulsa daha iyi… Tek başına bu çok 
uzun ve ayrıntılı bir konu olduğundan bu sınırlı yerde açık-
lamak olanaksız. Kısaca söylersek, dergi çıkarmak inanıl-
maz zordur, çünkü tek başına göğüslenecek olan sorun salt 
yazı bulmak değildir, salt parasal değildir, organize bir 
fabrika düzeninde çalışan bu işin ayrıntıları çok farklıdır ve 
hepsi gerçekte birer uzmanlık ister. Tabi ki,   ekonomik bir 
kazanç elde etme şansınız hiç olmayan bir işi sürdürmek 
için söz veriyorsunuz, parasal kaynağı da sürekli sağlamak  
zorundasınız. Bu yönüyle dergi yapmak romantik bir idea-
lizmden öte, saf bir ağalık ister. En önemlisi bir sevda ister, 
ütopyalar peşinde koşmaya eğilimli, ama ayaklarını yerden 
de kesmeyecek, sabırlı öncüler…  
Hüseyin YILMAZ: Peki maviADA bunları aşabiliyor mu? 



Şenol YAZICI: Bizim yapısal özelliklerimiz biraz farklı. Biz 
ilk deneylerimizden sonra dergiye kendi imkanları içinde 
emek vermeyeni Nobel alsa bile onere etmeme kararı 
almıştık, kültürel, sanatsal değeri dışında. Bu nedenle 
gerek yayın kurulu, gerekse temsilcilerimiz kendi olanakla-
rınca dergiyi yıllardır desteklerler. Yani hepimiz gerektiğin-
de derginin işçisiyiz. Öylece dayanıyoruz. 
Hüseyin YILMAZ: 2008 de Internet ortamında 3 sayı 
sanal bir dergi de çıkardınız. Sürecek mi, amaç ne? 
Dergiye ürün gönderenlerin daha çok basılı dergiye 
yöneldikleri doğru mu? 
Şenol YAZI-
CI: 
Sanal dergi-
miz sürekli, üç 
sayıyla bitmiş 
değil, sadece 
duyurusunda 
yer aldığı gibi 
yaz ayları 
çıkmıyor. 
Dergiye gelen 
yoğun yazı 
akışını göğüs-
lemek içindi 
öncelikle. 
Topu topu 48 
sayfamız 
vardı o gün-
lerde ve ilgiye 
yetmiyordu. 
Üstüne üstlük biz imece bir dergiydik, üyelik, abonelik 
düzeninde çalışıyorduk, yani dergiye emek verenleri gö-
zetmem gerekti önce, kuralımız buydu. Oysa gelen yazı 
çoktu. Belki istenilen düzeyi henüz yakalayamamış, ama bir 
şeyler üretmiş, üretmeye çalışan insanlara, ben bilirim 
tavrıyla hayır demek kolay, ama onlardaki beklentiyi ve 
yıkımı hissetmek de zor değil. İnsanlara fırsat verildiğinde 
ne güzellikler yaratabildiklerini kendi hayatımdan bilirim. 
Ayrıca biz bir okul olmak iddiasıyla ortaya çıkmıştık, ama 
mekanımız dar geliyordu. Öte yandan üç aylık dergi hız 
çağında yavaş kalıyor, internetse her ne kadar nitelikli 
edebiyatın düşmanı gözükse de, iletişim ve yaygınlık bakı-
mından büyük bir güç. Artık günlük duyurular anında haya-
ta geçiyor, korkunç bir güç aslında. Ama asla en mükem-
mel teknikte yapılmış bir internet sitesi bir fasikül dergi 
olamaz, o da ayrı. Onu kullanarak gelen hiçbir yazıyı atmı-
yoruz, her iki dergide değerlendirmeye çalışıyoruz. Yazan 
şöyle ya da böyle okuruyla yüzleşiyor. Tabi ki herkes basılı 
dergide yer almak istiyor, olması gereken de bu kuşkusuz, 
yazı hala basıldığında gerçek anlamını kazanıyor. Bu yönlü 
internet’in ayrı bir işlevi var bizim uygulamamızda, orda 
başlayıp belli bir yetkinliğe ulaşan daha sonra basılı dergiye 
geçiyor zaten. Yani orası bizim okul işlevimizin atölyesi. 
Hüseyin YILMAZ: 2007/Mart ayında TÜYAP’ta Yazar ve 
Ütopya konulu konuşma ile kimse-Siz’in 2002/Kasım 
ayındaki 1.sayısında Niçin Kimse-Sizi anlattığınız yazı-
nıza sanat manifestonuz diyebilir miyiz? 
Şenol YAZICI: Tüyap konuşmam, kendini bir sistemin, 
düzenin, bir partinin adamı sayıp bundan onurlanan yazar 
çizere bir karşı tavırdı. İddialıydı ama doğruluğu bilimsel 

olarak rahatlıkla anlaşılabilir. Bir yazar temelde zaten mu-
haliftir, tabi gerçek yazar kastım. Onun tarafı vardır, o da 
insan. O zaman ne kadar geniş olursa olsun, bir ideolojinin, 
dinin adamı olamaz diyordum, O ne yapar ideolojiye karşı 
mazlumu savunan ütopyalar yaratır. Kimse-Siz’deki yazım-
sa derginin çıkış felsefesini anlatıyordu, dergiye yazılara ve 
oluşturulmak istenen gruptan beklentilere dayalıydı. Her 
konuşmanın bir konuya yönelik olduğunu düşünürsek dün-
ya ve sanat görüşümün sadece bir yanını içerir o yazılar 
demektir. Bunlar sanat görüşümün parçalarıysa da, bütü-
nün oluşmasına daha çok var. 
Hüseyin YILMAZ: Şimdi internette de yer alan 2003’te 
Kimse/Siz’de Aysın Yavuz’la yaptığınız söyleşi de iç 
burkan bir dille derginin sonuna yaklaşıldığını hissetti-
riyordunuz. Bir Dergi Nasıl Öldü’de ise bir yıl, beş sayı 
yayınlanan Kimse-Siz’in kapanış sürecini ilgiliyi utandı-
racak bir biçimde anlatıyordunuz. Bu sonuçlar ülke-
mizdeki dergiciliğin kaderidir diyebilir miyiz?  
Şenol YAZICI: Doğru bütün dergilerin kaderi odur, ama 
dergiler ölseler de yaşarlar, işte, sizin Kimse-Siz’deki yazı-
larımızdan yıllar sonra söz etmeniz gibi… Çoğu kez de 
dergilerin sonları öyle olur, doğası gereği. Ama öyle olması 
gerekiyor mu? O yazılarda dikkat ederseniz, suçladığım ya 
da sitem ettiğim birileri vardır. Yani ben birilerini sözüne 
güvenmişimdir, onlar da beni yolda bırakmıştır, insan ger-
çeği. Sanırım böyle olmaması için kuruluş aşamasında 
yanınıza aldığınız insanların, sözüne sadık, vefalı yani 
dergicilik ya da edebiyattan daha çok insani temel erdem-
lerle donanmış olması gerekir. Bu alanda da insanımız çok 
etik değil. Benimle yola çıkmış, yazısı en önde yer alsın, 
reklamı yapılsın diye bizi sıkıştıran ünlü ünsüz birçok arka-
daşım, iş derginin türlü sorumluluklarından birini üstlenme-
ye gelince ne yazık ki, ne sözünü, ne erdemleri, ne de 
arkadaşlığı düşünmeden geri çekilmektedir. Siz eğer bu 
durumu tek başınıza göğüsleyecek hazırlıkta değilseniz 
yandınız, tabi dergide… Tek başınıza göğüslemekse, yapı-
labilir ama öyle olacaksa oturun kitap yazın, niye dergicilik 
ki? Yalnız yapılamayacak ender işlerden biridir dergicilik. 
Hüseyin YILMAZ: maviAda kimsenin değil, emek veren-
lerindir, her yazar ve şair kendi okur kitlesini kendi 
yaratmak zorundadır diyorsunuz. Yani kişi hem yaza-
cak, hem satın alacak, hem de okuyucu kitlesine kendi 
ulaştıracak... İmece yoluyla üretilen bir dergi başka 
nasıl ayakta durabilir? 
Şenol YAZICI: 
Yanıtı zaten siz vermişsiniz., biz imece bir dergiyiz ve sanat 
yapıyor, kendimizi,yazımızı, kitabımızı tanıtıyoruz, dergi 
bize bu olanağı veriyor, ama bize kimse sponsor olmaz, 
reklam vermez, ülke gerçeği diye bir şey var. Ayrıca bu 
dergiyi ben yazılarımla dolduracak değilim, öyle düşünsem 
kitap yazmam daha doğru olabilir. O halde yazan insanın 
okuruyla yüzleşmesi için emek vermesi gerekli. O zaman 
ürettiğinin değerini ölçebilir. Başka türlü hangi dergi, ülkenin 
öte yanındaki okura ulaşmayı başarabilir. Ben sizin An-
tep’teki  çevrenize dergiyi ulaştırıncaya kadar … Koca 
yayın ve dağıtım şirketleri bunda eksik kalıyor. Ki bizim 
sizin adınıza bunu tümüyle üstlenmemiz mantık yönünden 
de saçmalıktır, ben nasıl yıllardır kendi okurumu ilmik ilmik 
yaratıyorum, aynı emeği siz de vereceksiniz, derginin avan-
tajı, kişiyi bir tür yazar olarak onaylar, kabul görmesini 
sağlar ve sizi dergide yer alan öteki elli yazarın çevresine, 



sanat edebiyat dünyasının yetkililerine de taşır. Bunu hiçbir 
kişi tek başına yapamaz. Zaten dergide bunun için bir araya 
gelinmez mi? 
Hüseyin YILMAZ: Son olarak Mavi Ada’yı aylık dönemler-
de bütün ülkeye dağıtımı yapılan bir dergi olarak görebile-
cek miyiz? 
Şenol YAZICI: 
Olmaz değil, üyem, temsilcim, yazanım çizenim sahip çıksa 
olur, ama… Bunun zorluğunu bir bilseniz. Önce profesyonel 
olmak demek, çalışanlar gerek,  o zaman bu ruh biter.  Bu 
dergiyi aylık yapmak demek, derginin ömrünü kısaltmaktır 
geliyor bana.  Varlık gibi ardında yayınevi ve profesyonel 
çalışanları olan dergilerin yaşadığı sıkıntıları duymadınız 
galiba. Artık dağıtım şirketleri bile üste para istiyor, hem de 
dergilerin göğüsleyemeyeceği paralar. Yaşadığımıza şükür. 
Hüseyin YILMAZ: Teşekkür ederim. 
Şenol YAZICI: Kendim ve maviADA adına ben de teşekkür 
ederim.  
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