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Aramýzdan 1992 yýlýnda ayrýlan, edebiyatýn çok kimlik-
li üstadý Cevdet Kudret, kitap ve dergi koleksi-
yonunun kýzý Ayþe Kudret tarafýndan Bilkent Üniver-

sitesi Kütüphanesi'ne baðýþlanmasý dolayýsýyla, doðumunun
100. yýlýnda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Merkezi'nin
ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin düzenlediði etkinlik-
lerle anýldý. 22 Mayýs 2007 tarihinde Bilkent Üniversitesi
Kütüphanesi'nde düzenlenen anma töreninde konuþan rektör Prof.
Dr. Ali Doðramacý, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin herkese
açýk olduðunu vurguladý ve isteyen herkesin Cevdet Kudret'in
koleksiyonuna ulaþabileceðini belirtti. Yapýlan katkýlarla bugünkü
seviyesine eriþen kütüphanenin misyonunun, eserleri koruyarak
geleceðe güvenli bir þekilde taþýrken kitaplarla okuyucularý buluþ-
turmak olduðunu dile getiren Prof. Doðramacý, Cevdet Kudret'in
koleksiyonunu herkese açan Ayþe Kudret'e, Bilkent Üniversitesi
adýna þükranlarýný sundu. Rahatsýzlýðý nedeniyle törene katýlamayan
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Müdürü Dr. David Thornton'ýn
hazýrladýðý konuþma metni, Bilkent
Üniversitesi Kütüphanesi Müdür
Yardýmcýsý Ebru Kaya tarafýndan
okundu. Thornton, deðerli baðýþýn-
dan ötürü Kudret ailesine ve bu
baðýþýn organizasyonunu saðlayan
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý
Bölümü Baþkaný Prof. Talat S.
Halman'a teþekkürlerini sunarak
baþladýðý konuþmasýnda, toplam 640
kitap ve 1309 dergiden oluþan kolek-
siyonun önemli bir kaynak olacaðý-
nýn altýný çizdi. Thornton, Türk ya-
zarlarýnýn aðýrlýklý olduðu koleksi-
yonda, aralarýnda antik Yunan yazar-
larýndan Dostoyevski'ye kadar
yabancý birçok yazarýn eserlerinin de
bulunduðuna dikkat çekti. Son konuþmacý
Ayþe Kudret ise "evimizin en kýymetli eþyalarýydý" ifadesi ile
nitelediði kitaplardan ayrýlmanýn baþlangýçta çok zor geldiðini,
ancak baþkalarýnýn da bu eserlerden faydalanmasý amacýyla baðýþla-
ma kararý aldýðýný kaydetti. Bilkent Üniversitesi'nin düzenlediði
etkinliklerle Cevdet Kudret'e güzel bir yaþ günü hediyesi verdiðini
söyleyen Ayþe Kudret, gösterdiði ilgi nedeniyle Talat S. Halman'a,
özverili çalýþmalarýndan dolayý kütüphane yetkilileri ve çalýþanlarý-
na teþekkür ettikten sonra, koleksiyondaki her kitabýn, Cevdet
Kudret adýnýn bir kez daha anýlmasýna vesile olacaðýndan doðan
mutluluðunu ifade ederek konuþmasýný bitirdi. Bilkent Üniversitesi
Kütüphanesi'ndeki anma töreni, Cevdet Kudret adýna hazýrlanan
plaket açýlýþý ile sona erdi.

Etkinliklerin ikinci kýsmýnda Bilkent Üniversitesi Türk
Edebiyatý Bölümü öðretim üyelerinden þair Hilmi Yavuz'un oturum
baþkanlýðýný yaptýðý, Prof. Metin And, dilbilimci Yusuf Çotuksöken
ve Dr. Efnan Derviþoðlu'nun konuþmacý olarak katýldýðý "Cevdet
Kudret 100 Yaþýnda" baþlýklý panel, Bilkent Türk Edebiyatý Merkezi
tarafindan C-Blok Amfi'de düzenlendi. Þiir, tiyatro, öykü, roman,
deneme, araþtýrma ve inceleme dallarýnda yapýtlarý bulunan Cevdet
Kudret'in bu çok yönlü ilgi alanlarýna; Yusuf Çotuksöken dil bilim-
ciliði ve denemeciliði, Metin And tiyatro çalýþmalarý, Efnan
Derviþoðlu öykücülüðü ve romancýlýðý, Hilmi Yavuz da þairliði
açýsýndan deðindi.

Ýlk konuþmacý Yusuf Çotuksöken, özellikle denemeleri ve dil
yazýlarýyla tanýnan Cevdet Kudret'in, yazýlarýndaki "pýrýl pýrýl Türk-
çe" ve "düzgün iþleyen mantýk izlencesi" özelliklerinden bahsede-
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rek baþladýðý konuþmasýnda, Cevdet Kudret'in dil eðitimi gör-
memesine raðmen yaþamýný dil konusundaki çalýþmalara adadý-
ðýný ifade etti. Çotuksöken, Cevdet Kudret'in dil üzerine düþün-
celerini içeren yazýlarýndan alýntýlar yaptýðý konuþmasýnda
Kudret'in "dil halkýn malýdýr, halk kendi kurduðu dili zaman
içinde istediði gibi iþler, istediði gibi deðiþtirir; aydýnlara düþen,

halkýn saðduyusuyla yaptýklarýný inceleyip bunun kurallarýný bul-
maktýr" düþüncesini aktardý. Kudret'in dilde yeni sözcük üretimi ile
ilgili görüþlerini de dinleyicilerle paylaþan Çotuksöken, Cevdet
Kudret'in dil konusundaki çalýþmalarýyla ve kitaplarýyla daha uzun
yýllar yaþamaya devam edeceðine inandýðýný belirterek konuþmasýný
bitirdi. 

Etkinliðin ikinci konuþmacýsý Prof. Metin And, Cevdet Kudret
ile "uzun bir dostluða ve karþýlýklý yardýmlaþmaya dayanan" tanýþýk-
lýðýný vurgulayarak baþladýðý konuþmasýnda, Kudret'in 1930 yýlýnda
oynanan Tersine Akan Nehir ve Rüya Ýçinde Rüya oyunlarý ile 1934
yýlýnda oynanan Kurtlar oyunu üzerinde durdu. Ayrýca And, Bilkent

Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün
Cevdet Kudret'in Yaþayan Ölüler oyu-
nunu sahneleme hazýrlýðýnda olduðunu
öðrenmekten duyduðu sevinci belirtti.
Cevdet Kudret'in tiyatro alanýnda
oldukça verimli olduðuna dikkat
çeken Prof. Metin And, yazarýn
karagöz ve ortaoyunu ile ilgili araþtýr-
malarýna da deðindi.

Etkinlikte daha sonra söz alan Dr.
Efnan Derviþoðlu, ömrünü edebiyata
adamýþ Cevdet Kudret'in, 1926 yýlýnda
yayýmlanan "Ok'un Ýzleri" baþlýklý
þiirinden ölümüne dek, þiirden roma-
na, denemeden tiyatroya, derlemeden
edebiyat tarihi çalýþmalarýna kadar
geniþ bir yelpazede eserler verdiðinin

altýný çizdi. Derviþoðlu, Cevdet Kudret'in
Sýnýf Arkadaþlarý, Havada Bulut Yok, Karýncayý Tanýrsýnýz roman-
larýndan oluþan üçlemenin, I. Dünya Savaþý'ndan baþlayarak II.
Dünya Savaþý yýllarýna kadar olan dönemden izler taþýdýðýný ve
dolayýsýyla Türk toplumunun çok önemli bir dönemine ýþýk tut-
tuðunu ifade etti. Derviþoðlu, Cevdet Kudret'in tek öykü kitabý olan
Sokak baþlýklý eserinden bir bölüm okuyarak konuþmasýný noktaladý. 

Son olarak, Hilmi Yavuz, Cevdet Kudret'in þiiri hakkýnda yap-
týðý konuþmasýna þu sözlerle baþladý: "Ben Cevdet Kudret'i tanýdým.
Cevdet Kudret'i tanýmak demek "karýncayý tanýmak" demektir.
Cevdet Kudret o kadar çalýþkan bir insandýr ki daha sonra eþi olacak
olan öðrencisi Ýhsan Haným'a evlenme teklifini 'Ýhsan benimle
çalýþýr mýsýn?' biçiminde yapmýþtýr. Deðerli Ýhsan Kudret Haným
bunu daha sonra Cevdet Kudret ile ilgili aný kitabýnýn baþlýðý yap-
mýþtýr". Ancak, Cevdet Kudret'in ayný çalýþkanlýðý þiir alanýnda
göstermediðini dile getiren Yavuz, 1929 yýlýnda yayýmlanmýþ olan
Birinci Perde'nin Cevdet Kudret'in tek þiir kitabý olduðunun altýný
çizdi. Kudret'in Birinci Perde'yi Ahmet Haþim'e adadýðýna ve
kitabýn arka kapaðýnda, þiirlerin 820 sözcükle yazýldýðý ifadesinin
yer aldýðýna dikkat çeken Yavuz, bunun kitabý orijinal yaptýðýný ve
söz daðarcýðýný Ahmet Haþim gibi sýnýrlý tutarak anlamda derin-
leþme saðlama düþüncesinden doðmuþ olabileceðini ifade etti.
Behçet Necatigil'in de Cevdet Kudret'in etkilendiði þairlerden
olduðuna deðinen Yavuz’un, Cevdet Kudret'in "Topraða Baðlý"
þiirini okumasýyla panel sona erdi.  
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Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Merkezi bu yýlki
"21 Mart Dünya Þiir Günü"nü, doðumunun 800.
yýldönümü dolayýsýyla Mevlana'ya ve þiirlerine yer

verdiði bir programla kutladý. Özgün dili Farsça olan þiirlerin
yaný sýra Ýngilizce ve Türkçe çevirilerin yer aldýðý programda,
Hilmi Yavuz, Ozan Saðdýç, Leyla Tepedelen, Anooshirvan
M. Miandji ve Türk Edebiyatý Bölümü öðrencileri seslendirdikleri
þiirlerle, þiirsever konuklara keyif dolu anlar yaþattý. Ney din-
letisiyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný etkinliðe katýlan
yazar ve eleþtirmen Beþir Ayvazoðlu yaptý. 

Ayvazoðlu, Mevlana'nýn Anadolu'ya geliþini, tarihî ve siyasi
baðlamda, dönemin þartlarý içinde deðerlendirerek baþladýðý konuþ-
masýna, Mevlana'nýn þiiri, tasavvuf felsefesi ve sanatý üzerine yap-
týðý özgün yorumlarla devam etti. Mevlana'yý, "Fetret Devri"
olarak isimlendirdiði XIII. yüzyýl içine yerleþtirmek ve orada
anlamlandýrmak gerektiðini söyledi. Babasý Bahaeddin Veled'in
büyük bir mutasavvýf olmasýna karþýn Mevlana'yý mutasavvýf
olarak yetiþtirmek istemediðini ve bu
nedenle oðluna Yunan felsefesi baþta olmak
üzere devrin ilimlerini tahsil ettirdiðini
belirtti. Ayvazoðlu, Mevlana'nýn, Þems-i
Tebrizî ile tanýþtýktan sonra tasavvufi þiirler
ürettiðini söyleyerek Mevlana'nýn þiir
faaliyetlerinin baþladýðý dönemin þiir ve
sanat anlayýþýný þu sözleriyle deðerlendirdi:
"Mevlana, Anadolu'ya geldiði zaman hâkim
olan kültür Ýran kültürüydü ve þiir yaygýn
bir sanat hâline gelmiþti. Ýran þiiri tamamen
mecazlar sistemine dayanan bir þiirdir.
Bildiðiniz gibi bu þiir bizim Divan þiirinin
arkasýndaki þiirdir. Bu þiir geleneðinde,
meyhane kavramý etrafýnda toplanabilecek
bir mecazlar topluluðunun yaný sýra
sevgilinin çehresi etrafýnda toplanabilecek
mecazlar grubu mevcuttur. Tasavvufi akýmlar yaklaþmadan
sevgilinin çehresi deyince kaþý, gözü, saçý, dudaðý, burnu gibi
güzellik unsurlarý gerçek anlamýyla alýnýrdý. Bu mazmunlar Ýran'da,
özellikle rind þairler tarafýndan gerçek manada kullanýlan maz-
munlardýr. Yani tasavvuf öncesi Ýran þairleri dudak dediklerinde
sevgilinin dudaðýný, meyhane dedikleri zaman meyhaneyi, þarap
dedikleri zaman þarabý kastederler. Yani, Ýran þiirinde asýl manasýy-
la kullanýlan bu mazmunlar, Mevlana'nýn, daha öncesinde Attar'ýn,
Nizâmî'nin þiirinde tasavvufi bir sembolizm hâline gelmiþtir. Yani
Mevlana, Anadolu'ya geldiði zaman böyle bir mecazlar sistemine
dayanan þiiri buldu".

Mevlana'nýn þiirlerinde yer alan vahdet-i vücut felsefesinin,
psikolojik ve tamamen estetize edilmiþ bir tasavvuf anlayýþý
olduðunu belirten Ayvazoðlu, Mevlana'nýn tasavvuf anlayýþý üze-
rine yaptýðý kapsamlý deðerlendirmelerin ardýndan sözlerine þu
þekilde devam etti: "Mevlana'nýn, vahdet-i vücut felsefesine estetik
bir hüviyet kazandýrdýðýný; ayný zamanda bu düþünceden hareketle
sosyal bir felsefe geliþtirdiðini söylemek mümkündür. Birlik
çaðrýsý tamamen vahdet-i vücut anlayýþýyla iliþkilidir". Bu sözlerin
ardýndan, Mesnevi ve önemi üzerinde duran Beþir Ayvazoðlu,
Mevlana'nýn, vahdet-i vücut felsefesini þiir ve musiki vasýtasýyla
estetik bir yaþantý biçimine dönüþtürdüðünü ve bu düþünce
yapýsýný Mesnevi'nin kurgusunda baþarýyla iþlediðini belirtti.
Osmanlý medeniyetinin arkasýnda Mesnevi'nin, özellikle ilk
on sekiz beytinin yatmakta olduðunu; Osmanlý kültürünü ve
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irfanýný anlamanýn Mevlana'yý anlamakla mümkün olabile-
ceðini söyleyen Ayvazoðlu, zaman içinde büyük etki alanýna
kavuþan Mesnevi'nin önemini þu sözleriyle vurguladý:
"Mesnevi'nin yaþanan hayatý çok güçlü bir biçimde yansýt-
týðýný görürsünüz. Mesnevi'den hareketle XIII. yüzyýlda
Selçuklu Devleti’nde hangi yemeklerin yendiðini tespit

etmek mümkündür. Hatta içinde müstehcen fýkralar bile
anlatýlmýþtýr. Günlük hayat bütün zenginliðiyle Mesnevi'ye yan-
sýmýþtýr. Mesnevi'den sonra edebiyatýmýzda, yaþanan hayatý bu
kadar realistçe yansýtan baþka bir eser yazýlmýþ gibi görünmüyor.
Bildiðiniz gibi mesnevilerde daima ideal aþk iþlenmiþtir. Kurgu
daðýnýktýr, hatta bitmemiþtir diyebiliriz. Fakat dikkatli okunduðun-
da Mesnevi'de çok ciddi bir doktriner yaklaþým olduðunu
görürsünüz".

Yunus Emre'yi, Mevlana'nýn Anadolu'daki yansýmasý olarak
gördüðünü ifade eden Beþir Ayvazoðlu, düþüncesine þu sözleriyle
açýklýk getirdi: "Sanki Yunus, Mevlana'nýn Türkçeleþmiþ ifadesidir.

Mevlana'yý çok iyi bildiði anlaþýlýyor. Bir
bakýma ben Þeyh Galib'i de Mevlana'nýn
XVIII. yüzyýldaki reenkarnasyonu olarak
görüyorum". Mevlana ve Yunus'un, XIII.
yüzyýlda temsil ettikleri birlik
anlayýþýnýn, Osmanlý Beyliði'nde yanký
bularak yeni bir medeniyet doðurduðunu
belirten Ayvazoðlu, Mevlevilik tarikatý
üzerine yaptýðý deðerlendirmelerle
konuþmasýna devam etti. Molla
Câmî'nin, Mevlana için söylediði
"Peygamber deðildir ama kitabý vardýr"
sözünü aktararak bu sözün önemine
dikkat çeken Beþir Ayvazoðlu,
Mevlana'nýn sözlerinin bir çeþit ilahî
ilham olarak görülmesi gerektiðini
belirterek konuþmasýný sona erdirdi.

Program, Beþir Ayvazoðlu'nun açýþ konuþmasýnýn ardýndan
Mevlana þiirlerinin seslendirilmesiyle devam etti. Bilkent Üniver-
sitesi Farsça öðretim görevlisi Anooshirvan M. Miandji ve Türk
Edebiyatý Bölümü öðrencilerinden Serhat Demirel, Mevlana'dan
Farsça ve Türkçe þiirler seslendirdi. Etkinliðin diðer konuðu
olarak programa katýlan, Türkiye'de fotoðraf alanýnda þiirsel
gerçekçiliðin öncülerinden biri olan ve Mevlana'nýn 1200 rubaisini
manzum þekilde Türkçeye aktaran Ozan Saðdýç, seslendirdiði
Mevlana rubaileriyle etkinliðe olan ilginin devamlýlýðýný saðladý.
Prof. Talat S. Halman tarafýndan Ýngilizceye çevrilen Mevlana þiir-
leri, Türk Edebiyatý Bölümü öðretim görevlisi Leyla Tepedelen'in
yorumuyla konuklarla buluþurken, bu þiirlerin Türkçe çevirileri,
Türk Edebiyatý Bölümü öðrencilerinden Hilal Aydýn ile Öykü
Terzioðlu tarafýndan seslendirildi. Program, Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyatý Bölümü öðretim görevlisi Hilmi Yavuz'un özgün
yorumuyla seslendirdiði Mevlana þiirleriyle sona erdi. 

Beþir Ayvazoðlu'nun bilgilendirici açýþ konuþmasýyla baþlayan
ve Mevlana þiirlerinin seslendirilmesiyle coþkulu bir þekilde kut-
lanan "21 Mart Dünya Þiir Günü"nün görmüþ olduðu büyük ilgi,
gelecek programlarýn da ayný coþkunlukla kutlanacaðýnýn habercisi
oldu.

3kanat

<nagihan@bilkent.edu.tr>

HABER

Ney Dinletisi



HABER

4 kanat

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
(MSGSÜ), þair, yazar ve düþünür Hilmi

Yavuz'a Türk edebiyatýna katkýlarý ve 25 yýllýk öðre-
tim üyeliði nedeniyle fahri doktor unvaný verdi.
1977-2001 yýllarý arasýnda MSGSÜ'de "Uygarlýk
Tarihi", "Ýlk ve Ortaçað Kültürü", "Sanat Estetiði",

"Çaðdaþ Düþünce ve Sanat Sosyolojisi" dersleri veren Hilmi
Yavuz için 22 Mayýs 2007 tarihinde üniversitenin oditoryumunda
tören düzenlendi. Yavuz, diplomasýný MSGSÜ rektörü, ayný
zamanda eski öðrencilerinden biri olan Prof. Rahmi Aksungur'un

elinden aldý. Törene sanat
ve edebiyat dünyasýndan
Prof. Dr. Talat S. Halman,
Doðan Hýzlan, Prof. Dr. Ýs-
kender Pala, Hasan Pulur,
Cahit Kayra, Esin Eden,
Halit Refið, Prof. Dr.
Abdullah Uçman, Prof. Dr.
Füsun Akatlý, M. Nuri
Yardým, Ömer Erdem, Vural

Bahadýr Bayrýl gibi isimlerin yaný sýra Hilmi Yavuz’un eski
öðrencileri, okurlarý ve dostlarý da geceye katýldý.

Açýþ konusmasýný yapan Prof. Rahmi Aksungur, Yavuz'a fahri
doktor unvanýnýn, Türk Edebiyatý Bölümü'nün öncülüðü ile
baþlayan ve üniversitenin senatosunun kararýyla sona eren bir
sürecin sonunda verildiðini belirtti. Aksungur konuþmasýna þöyle
devam etti: "Hilmi Yavuz binlerce öðrenci yetiþtirdi. Öðrenci-
lerinin birçoðuyla mezuniyetleri sonrasý dost olarak iliþkilerini
sürdürdü. Üniversitelerin geçmiþinde önemli yere sahip öðretim
üyeleri vardýr. Yýllar içinde bu öðretim üyelerinin birikimi üzerine
bir üniversite inþa olur. Hilmi Yavuz bu kiþilerden biridir. Bizlere
çok emek verdi. Eski bir öðrencisi olarak tüm öðrencileri adýna
kendisine teþekkür ediyorum".

Aksungur'un konuþmasýnýn ardýndan MSGSÜ Fen-Edebiyat
Fakültesi öðretim üyelerinden Doç. Dr. Muharrem Kaya, Kamil
Fýrat'ýn fotoðraflarý eþliðinde hazýrlanan bir Hilmi Yavuz biyog-
rafisi sundu. Sunuþun ardýndan, diplomasýný ve cübbesini eski
öðrencisi Prof. Rahmi Aksungur'un elinden alan Hilmi Yavuz
teþekkür konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Mimar Sinan Üniversite-
si'nde öðretim görevlisi olarak çalýþmaya baþladýðým yýl, 1977-
1978 ders yýlýdýr. O yýllarda doðanlar, 2001 yýlýnda bu üniver-
siteyi bitirdi. Ben de o yýl emekli oldum. Demek ki, göreve
baþladýðým yýllarda doðanlarý mezun ederek emekli olacak-
mýþým". Öðretim üyeliðinin dünyanýn en coþkulu mesleði
olduðunu ve öðrencilerinin ufuklarý geniþ aydýnlar olarak
yetiþmelerine çalýþtýðýný belirten Yavuz, konuþmasýný þu sözlerle
bitirdi: "Yýllardan beri anlattýklarýný sanki yepyeni bir þeyler
öðreniyormuþ gibi tekrarlayabilmek, iþte o diyonizyak coþkuyu
duyumsamaya baðlýdýr. Anlatýlan her þey, hocayý baþtan çýkaran,
onu bir esrimeyle kendinden geçiren bir haz nesnesine
dönüþmedikçe bir anlam taþýmaz. Yaklaþýk 30 küsur yýllýk hocalýk
serüveninden sonra güvenle söyleyebilirim ki, hocalýk bilgi kadar
bilgi iletiminin hazzýyla iliþkilidir. Öðrenci külyutmazdýr. Hoca
dersi kerhen mi yoksa kendini vererek mi anlatýyor, þýp diye
anlar. Ahmet Haþim, Ahmet Hamdi Tanpýnar, Necip Fazýl,
Sabahattin Kudret Aksal... Ben bu þair hocalar geleneðinin
alçakgönüllü sonuncusu olmaktan gurur duyuyorum".

<kocabay@bilkent.edu.tr>

Leylâ Erbil'in ellinci sanat yýlý vesilesiyle 21 Ocak
2006 Cumartesi günü Bilkent Üniversitesi Türk

Edebiyatý Merkezi ile Türkiye Yazarlar Sendikasý’nýn
ortaklaþa düzenlediði "Tuhaf Bir Yazar: Leylâ Erbil'de
Etik ve Estetik" sempozyumunda sunulan bildiriler
Kanat Kitap tarafýndan Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik

adý altýnda bir kitap olarak okura sunuldu. Kimilerine göre deðeri
pek bilinmemiþ bir yazar olan Erbil'e ödenen bir vefa borcu olan
bu sempozyumun kitaplaþtýrýlmasý, sempozyumda konuþulanlarýn
ve tartýþýlanlarýn bir araya getirilmesi edebiyat adýna büyük bir
kazanç. Sempozyumun gerçekleþtirilmesinde büyük emeði geçen

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý
Bölümü öðretim üyelerinden Dr.
Süha Oðuzertem, kitabýn yayýna
hazýrlanmasý görevini de üstlenerek
nitelikli bir sempozyumu nitelikli bir
kitapla ölümsüzleþtiriyor. Kitap,
"Önsöz", "Açýlýþ Konuþmalarý",
"Yaþam Öyküsü ve Bibliyografya",
"Bildiriler", "Mesajlar", Leylâ
Erbil'in Teþekkür Konuþmasý",
"Kitaba Katkýda Bulunanlar",
"Fotoðraflar" ve "Dizin" bölüm-
lerinden oluþmaktadýr. "Dizin"
bölümünün, Dr. Oðuzertem'in titiz

çalýþmasýnýn bir ürünü olduðu da ayrýca belirtilmelidir. 
Kitabýn "Açýlýþ Konuþmalarý" bölümünde Bilkent Üniversitesi

Türk Edebiyatý Bölümü Baþkaný Talat S. Halman'ýn ve Türkiye
Yazarlar Sendikasý Baþkaný Enver Ercan'ýn konuþmalarýna yer
veriliyor. Hülya Dündar'ýn hazýrladýðý "Leylâ Erbil'in Yaþam
Öyküsü" ve Nilay Özer'in hazýrladýðý "Leylâ Erbil
Bibliyografyasý"nýn bulunduðu ikinci bölümün ardýndan sem-
pozyumda sunulan bildirilerden hazýrlanmýþ makaleler geliyor. 

Kitapta yer alan bildiriler sýrasýyla þöyle: Hulki Aktunç:
"Leylâ Erbil: Ýsyan Grameri", Þeyda Baþlý: "Leylâ Erbil'de Aykýrý
Mekânlar, Tuhaf Kadýnlar", Sema Bulutsuz: "Leylâ Erbil'in
Yapýtlarýnda Fantastik Ögeler", Günil Özlem Ayayadýn Cebe:
"Tuhaf Bir Kadýn'da Olmayan Aþkýn Tutkusu" Orhan Koçak:
"Leylâ Erbil: Deneyim ve Ýmkânsýzlýklarý", Tamer Kütükçü: "Eski
Sevgilide Eskiyen Sevgi", Süha Oðuzertem: "Kaybolmayan
Yazar: Leylâ Erbil'in Özgünlüðü, Özgürlüðü", Ahmet Oktay:
"Belirsizin Dramatiði", Nilay Özer: "Leylâ Erbil'in Romanlarýnda
Siyasal Söylemin Ýþlevi", Sennur Sezer: "Leylâ Erbil'de Bireysel
Kâbustan Toplumsal Kâbusa", Necmi Sönmez: "Leylâ Erbil'in
Ýzlek Arkeolojisi", Önay Sözer: "Aþk Mektubu Kime Yazýlýr?:
Mektup Aþklarý Üzerine", Mahmut Temizyürek: "Yoksa Ben de
mi?..", Ayfer Tunç: "Karanlýk Bahçenin Görkemli Aðacý",
Mehmet Fatih Uslu: "Leylâ Erbil'de Yozlaþma Öfkesi ve Siyasal
Açmaz". 

Füsun Akatlý, Ýlhan Berk, Güzin Dino, Demir Özlü ve
Svetlana Uturgauri'nin sempozyuma gönderdiði mesajlarýn bulun-
duðu "Mesajlar" bölümüyle daha da zenginleþen kitap gerek ede-
biyat öðrencileri ve akademisyenler için gerekse Leylâ Erbil
okurlarý için vazgeçilmez bir baþvuru kitabý niteliðinde.  

Süha Oðuzertem, haz. Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik. Ýstanbul: 
Kanat Kitap, 2007. 

<hinan@bilkent.edu.tr>

Hilmi Yavuz’a 
Fahri Doktor Unvaný Verildi 

Hatice Kocabay

Leylâ Erbil'i Anlamak Ýçin 
Bir Adým Daha
Hami Ýnan Gümüþ
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Claude Lévi-Strauss, Türkçede Irk, Tarih ve Kültür
baþlýðýyla  yayýmlanan (Race et Histoire) kitabýn-

da "Batýlý gezgin, Doðu'da 'Ortaçað'ý, I. Dünya Savaþý
Pekini'nde '14. Louis dönemini, Avustralya veya Yeni
Gine yerlilerinde 'Taþ Devri'ni bulmaktan hoþlanmaz
mý?" diyordu; ama yine de "her fýrsatýný bulduðumuz-

da karþý koyulmaz bir istekle kendimizi býraktýðýmýz bu hoþ
oyun[un] [...] son derece tehlikeli" olduðunu da sözlerine ekliyordu
(30). Özellikle kültür tarihi baðlamýnda "oynanan" bu türden
"tehlikeli oyunlarýn" Divan edebiyatýna yaklaþýmýmýzý oldukça

yüzeysel bir bakýþta sýnýrlandýrdýðý
görülür. 

Divan þiirinin toplumsal yaþamla
her zaman dolaysýz bir baðý bulun-
duðunu iddia etme amacý güdülmese
de, bu edebiyatýn en azýndan Osmanlý
toplumsal yaþamýna iliþkin önemli
bulgular edinilebilecek zengin bir
kaynak olduðu düþüncesi giderek
daha fazla kabul görmekte. Ömer
Özkan'ýn Divan Þiirinin
Penceresinden Osmanlý Toplum
Hayatý adlý kitabý da böyle bir
anlayýþla hazýrlanmýþ. 

Çalýþmada, 14. ve 15. yüzyýllara ait 18 divandan toplanan
9800 beyit inceleniyor. Ahmed Paþa, Ahmed-i Dâî, Ahmedî, Aynî,
Cem Sultan, Cemâlî, Çâkerî, Fâtih, Hamdullah Hamdî, Kadý
Burhanettin, Mahmud Paþa, Mesihî, Nizâmî, Mihrî Hatun, Necâtî,
Þeyhî, Tâcizâde Câfer Çelebi ve Vasfî gibi þairlerin þiirleriyle 14.
ve 15. yüzyýllardaki sosyal yaþam, çeþitli yönleriyle ele alýnýyor.
Tarihsel kaynaklardan alýntýlanan bilgiler ve yabancý seyyahlarýn
gözlemleriyle bir arada sunulan beyitler yardýmýyla dönemin
toplumsal yaþamýna iliþkin bilgiler verilirken; güvenlik
görevlileri, saray erkâný, meyhaneler, müzik aletleri, hamam
sefalarý, giyim-kuþam ve yeme-içme alýþkanlýklarý, çeþitli görenek
ve inanýþlar gibi toplum yaþamýna iliþkin pek çok unsur divanlar-
dan örneklerle anlatýlmakta: "Ýnanýþa göre, köpek olan mekâna
melek girmez. Þair Nizâmî, sevgiliyi bir meleðe, rakibi de ite
benzetir ve rakibin, sevgilisinin evinde bulunmasý karþýsýndaki
þaþkýnlýðýný [...] aþaðýdaki gibi ifade eder:

Neye girdün varup ey dost rakîbün evine
Çün bilürsin ki melek girmez it oldugý yere" (429)
Nâimâ ve Âþýkpaþazâde tarihleri, Evliya Çelebi'nin

Seyahatnâme'si, Nizâmülmülk'ün Siyâsetnâme'si, Lütfi Paþa'nýn
Tevârih-i Âl-i Osmân'ý, Gelibolulu Âlî'nin Mevâidü'n-Nefâis'i ve
Ýbn Battuta seyahatnamesi gibi tarihsel kaynaklarýn yaný sýra
Baron de Tott, Jean Thevenot, Juan Goytisolo, Hans
Dernschwaum, Ghislain de Busbecq, Antoine Galland, Josephus
Grelot gibi yabancý gezginlerin anýlarýyla bir arada sunulan þiir
örnekleri devrin toplumsal yaþamýna iliþkin kapsamlý veriler
içeriyor. Bunun yanýnda, Ömer Özkan'ýn bu çalýþmasý; sosyolo-
jiye, kültür ve edebiyat tarihine  katký saðladýðý gibi tarihsel ter-
minolojiyle ilgili pek çok unsuru da okura açýklayarak sunmakta. 

Ömer Özkan. Divan Þiirinin Penceresinden Osmanlý Toplum
Hayatý. Ýstanbul: Kitabevi Yayýnlarý, 2007 (669 sayfa).

<surelli@bilkent.edu.tr>

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Merkezi
tarafýndan her yýl düzenlenen Genç Eleþtirmenler

Sempozyumu'nun sekizincisi, 9 Mayýs 2007 tarihinde
gerçekleþtirildi. Sunuculuðunu Nilay Özer'in üstlen-
diði etkinlik, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Karþýlaþtýr-
malý Edebiyat Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Jale

Parla'nýn açýþ konuþmasýyla baþladý. Edebiyat kanonu oluþturma
probleminden ve edebiyat geleneðinden bahseden Parla, eleþtirmen-
lerin bu konular üzerindeki etkinliðine deðindi. Türk edebiyatý için
kanon konusunda genelleme yapýlamayacak kadar az düþünülmüþ

olmasý nedeniyle bir gele-
nekten söz edilmemesin-
den duyduðu rahatsýzlýðý
belirterek eleþtirinin bu
konudaki iþlevine iþaret
etti. Jale Parla, umutla bak-
týðý genç eleþtirmenlere
þöyle seslenerek konuþ-
masýný noktaladý: "Yani
artýk biz eleþtirmenlerin de
anlatacaðý bir gelenek, ka-
nonize edip sonra da

tartýþabilecekleri en azýndan iki, belki daha çok çizgi ve bu çizgileri
oluþturan önemli yazarlar var. O zaman belki de bu konuþmamý
þöyle bitirebilirim: Haydi genç eleþtirmenler, kanon baþýna!".

Sempozyumun kapanýþ konuþmasý ise, Sabancý Üniversitesi
Kültürel Çalýþmalar Bölümü öðretim üyesi, Prof. Dr. Sibel Irzýk
tarafýndan yapýldý. Konuþmasýna, edebiyat kuramlarýnýn felsefeyle
olan iliþkisine deðinerek baþlayan Irzýk, kuram nosyonunu
eleþtirdikten sonra, Türk edebiyatýnda bu kavramýn nasýl anlaþýlýp,
ne þekilde iþlerlik kazanabileceðinden bahsetti. Kuramlarýn
eleþtiri iþinin gerçekleþtirilebilmesinde çok önemli olduðunu vur-
gulayan Sibel Irzýk, konuþmasýný þu sözlerle sonlandýrdý: "Metin
kuramsýz okunmaz, dolayýsýyla kuramsýz var olamaz. Eleþtirinin
iþlevi, kuramýn metne, metnin kurama, gerçekliðin her ikisine de
direncini dile getirmektir".

Genç Eleþtirmenler Sempozyumu'nda Sunulan Bildiriler:
Selim Ergül: "Bir Devrimci Olarak Þinasî".
Murat Cankara: "Arap Harfli Türkçe Romanlarda Bir Dönüm

Noktasý: Araba Sevdasý, Kent ve Son Bakýþta Aþk".
Günil Ayaydýn Cebe: "Küçük Þeyler'de Saklý Beyitler".
Yalçýn Armaðan: " 'Hürmetkâr Tecessüsten Çýlgýn Aþka': Nev

Yunânîlik". 
Elif Aksoy: "Yaban ve Coðrafya".
Jale Özata Dirlikyapan: "Oðuz Atay: Yaralý Bilincin Sancýlý

Alaylarý".
Gül Uluðtekin: "Gül Yetiþtiren Adam ve Anlatýcýsý Üzerine Bir

Çözümleme".
Leyla Burcu Dündar: "Tabularýn Efendisi: Þebnem Ýþigüzel".
Hülya Dündar: "Mahrem: Bir 'Vaka Analizi' ". 

Sekizinci Genç Eleþtirmenler Sempozyumu ile, ilk gününden
bugüne kadar toplam 171 bildiri sunulmuþ oldu. Her zaman
olduðu gibi bu yýlki etkinlikte de eleþtirel yaklaþým hâkimdi ve
sunulan bildirilerin ardýndan sorulan sorular, edebiyat eleþtirisine
iliþkin konularýn ayrýntýlarýyla açýmlanmasýna olanak saðladý. 

<eturker@bilkent.edu.tr>

Divan Þiirinin Penceresinden 

Osmanlý Toplum Hayatý
Bahadýr Sürelli

Sekizinci Genç Eleþtirmenler
Sempozyumu'nun Ardýndan

Elif Türker

SEMPOZYUM

Jale Parla ve Sibel Irzýk



Polonyalý Türkologlarýn, Türkçe karþýlýðý "konuya
Fransýz kalmak" olan lehçe "Türk vaazýný dinliyor"
deyiminin sunduðu anlamdan uzak bir meraklý

grubu olmasýnýn ötesinde, bir bilim dalýnda uðraþ veren
uzmanlar olduklarýný kanýtlamaya çalýþýrken, ayný zamanda
Varþova Üniversitesi Þarkiyat Enstitüsü Türkoloji
Bölümü'nün bazý çalýþmalarýna iliþkin bilgiler sunmaya çalýþa-
caðým.  

Polonya'da Türkoloji çalýþmalarýnýn baþladýðý döneme
bakýldýðýnda, 1918 yýlýnda kurulan ve etkinliðini sürdürmekte
olan Krakov'daki Türkoloji Bölümü'nün ilk adýmý attýðýný
gözlemliyoruz. 

Varþova Üniversitesi Türkoloji Bölümü ise, 1934 yýlýnda
Türk, Arap ve Fars dili ve edebiyatý çalýþmalarýný tek bir disiplin
hâlinde, Yakýn Doðu Filolojisi adý altýnda yapmaya baþlamýþtýr.
Bu dönemde yetiþen ve bu üç dile hâkim olan Prof. Ananiasz
Zajaczkowski, 1932 yýlýnda Krakov Üniversitesi'nden Varþova
Üniversitesi'ndeki Türkoloji Bölümü'ne
gelmiþ; Fars ve Arap dili ve edebiyatlarýnýn
Türk edebiyatýna etkisini incelemiþtir. O
dönemde, Viyana Okulu’nun etkisi sonucu
egemen olan düþünce, Müslüman Doðu
kültürlerinin ve edebiyatlarýnýn Ýslam
temeline dayandýðýdýr; bu yaklaþýmda, söz
konusu kültürler ve edebiyatlar arasýndaki
farklýlýklar deðil, benzerlikler ön plana
çýkarýlýr. Örneðin, o dönemde en çok kul-
lanýlan sözlük, Julius Th. Zenker'in
Türkçe-Arapça-Farsça lügatidir. Türkoloji
çalýþmalarýnýn henüz baþladýðý dönemde,
Ýslami Bilimler Kütüphanesi'nde bulunan yapýtlar,
Polonyalý oryantalistler için kaynak niteliðinde olmuþtur. 

Varþova Üniversitesi'nde Türkoloji, 1945 yýlýnda ayrý bir
bölüm olarak açýlmýþtýr. Ýki Türkolog, Jan Reychman ve
Ananiasz Zajaczkowki, Polonya'da 1955 yýlýnda yayýmlanan
Osmanlý-Türk diplomasisi üzerine bir ders kitabý hazýrlamýþlardýr.
Jan Reychman'ýn bir baþka önemli çalýþmasý ise, konusu Osmanlý
ve 1970'li yýllara kadarki Cumhuriyet tarihini içine alan
Türkiye Tarihi'dir. Bu araþtýrmacý, çeþitli yayýnlarýnda
Polonyalýlar baþta olmak üzere, Avrupalýlar ve Osmanlýlar arasýn-
daki kültürel iliþkileri incelemiþtir. Örneðin, Polonya Aydýnlanma
Dönemi Kültüründe Doðu ve XIX. Yüzyýl Yakýn Doðu’sunda
Polonya Gezginleri baþlýklý kitaplarý bu ilgisinin sonucunda
ortaya çýkmýþtýr. Bu arada, kendi yüzyýllarýnda Osmanlý'ya din,
dil bilim, etnografi açýlarýndan bakarak kayda deðer saptamalar
yapmýþ olan ve aralarýnda Ignacy Pietraszewski gibi
Türkologlarýn bulunduðu Polonyalý gezginlerin çalýþmalarýnýn da
önemli bir araþtýrma alaný olduðunu vurgulamak gerekir.

Varþova Üniversitesi Þarkiyat Enstitüsü içinde yer alan
Türkoloji Bölümü'nün bilimsel çalýþmalarý ve ders programý, son
25 yýlda, Osmanlý döneminden çok, Cumhuriyet dönemi üzerinde
yoðunlaþtýrýlmýþtýr. Türkiye'nin geçirdiði siyasi süreçlerden kay-
naklanan bu durum, Osmanlý tarihi, dili, edebiyatý üzerine
yapýlan çalýþmalardan bütünüyle vazgeçildiði anlamýna
gelmemektedir. Yakýn geçmiþe dek Stanislawa Plaskowicka-
Rymkiewicz, Tadeusz Majda ve 1992-1997 yýllarýnda
Polonya'nýn Ankara Büyükelçiliði görevinde bulunan Wojciech
Hensel gibi önemli Polonyalý Türkologlar, Osmanlý kültürü
üzerinde çalýþmýþlardýr. 

1975 yýlýnda Varþova Üniversitesi'nde Orta Doðu
Kürsüsü açýlmýþtýr. Bu kürsünün çatýsý altýnda Türkoloji
Bölümü'nün yaný sýra Fars Dili ve Edebiyatý ve Arap Dili ve
Edebiyatý bölümleri de faaliyet göstermiþtir. 1996 yýlýnda
Türkoloji, Orta Doðu Kürsüsü'nden ayrýlarak  Moðol Dili
ve Edebiyatý Bölümü'yle birlikte Orta Asya Halklarý

Bölümü olarak etkinliklerini sürdürmüþtür. Daha öncesinde, bu
iki bölüm arasýnda fiilen gerçekleþtirilmiþ ortak çalýþmalardan
söz etmek mümkündür. Bu çalýþmalar, Moðol Dili ve Edebiyatý
Bölümü'nden Prof. Stanislaw Kaluzynski ve Dr. Jerzy Tulisow
tarafýndan yürütülen, özellikle Yakutlar ve diðer Türk halklarýnýn
mitolojisi üzerine yapýlan Türkoloji araþtýrmalarýyla baþlamýþtýr.
Ayrýca bu araþtýrmalar, Türkoloji Bölümü'nde, Türk kültürüyle
sýnýrlý kalmamýþ; Kýrým ve Orta Asya Türk halklarýna iliþkin
önemli yayýnlar da hazýrlanmýþtýr.

1970'li yýllardan itibaren yeni bir araþtýrma alaný olarak,
Ýslam sanat tarihini de ayrýntýlarýyla ele alan Türk Sanat Tarihi

programý hayata geçirilmiþtir. Þarkiyat
Enstitüsü bünyesinde bulunan Türkoloji
Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatý Bölümü
ve Arap Dili ve Edebiyatý Bölümü için
hâlen Ýslam Sanat Tarihi dersleri ve-
rilmekte ve seminer düzeyinde yürütülen
bir yüksek lisans programý bulunmaktadýr.
Bu konudaki baþarýlý çalýþmalar sonucun-
da, 1983 yýlýnda, VII. Uluslararasý Türk
Sanatý Kongresinin düzenlenmesi görevi,
Varþova Üniversitesi Þarkiyat Enstitüsü'ne
verilmiþtir. Bu etkinlik çerçevesinde,
Polonya arþivlerinde bulunan Türk min-

yatürleri ve eski Türk giysileri konusunda çok
sayýda yayýn yapýlmýþtýr. Bir baþka arþiv çalýþmasý ise, Polonya
Bilim Akademisi Þarkiyat Bölümü bünyesinde, Prof. Majda
tarafýndan, Polonya koleksiyonlarýndaki Türk ve Fars el yaz-
malarý üzerine hazýrlanarak 1967 yýlýnda yayýmlanmýþ bir kata-
logdur.

Varþova Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Osmanlý tarihi
üzerine çok sayýda araþtýrma yapýlmýþtýr. Enstitüde Türkoloji
Bölümü'nün açýldýðý dönemde, Prof. Jan Reychman tarafýndan
yürütülen bu çalýþmalar, 1975 yýlýndaki ölümünün ardýndan Dr.
Wojciech Hensel tarafýndan sürdürülmüþtür. Ayrýca uluslararasý
bilimsel alanda önemli bir yere sahip olan tarihçi Prof. Dariusz
Kolodziejczyk son on beþ yýldýr Polonya arþivlerindeki Osmanlý
tarihine iliþkin belge ve yapýtlar üzerinde çalýþmalar yapmaktadýr.
Prof. Kolodziejczyk'in Cumhuriyet Dönemindeki Türkiye baþlýklý
yayýný bunlarýn bir örneðidir. Türkiye tarihi konusundaki yayýn-
larda, Polonya ve Türkiye arasýndaki kültür, diplomasi ve edebi-
yat iliþkilerinin tarihine büyük önem verilmiþtir.

20. yüzyýlýn ikinci yarýsýný ele alan, çaðdaþ Türkiye konusun-
daki araþtýrmalar da önemli bir rol oynamaktadýr. Türkiye'nin
yakýn tarihine iliþkin diðer yayýnlar, Dr. Öztürk Emiroðlu ve Dr.
Agnieszka Zastawna tarafýndan hazýrlanan, Ýki Dünya Savaþý
Arasýndaki Dönemde Polonya Basýnýnda Türkiye makaleler seç-
kisi ve on kiþilik bir Türkolog topluluðu tarafindan hazýrlanan
Türkiye Bilgi Sözlüðü baþlýklý, ansiklopedik bir kitap oluþturmak-
tadýr. 

Dil bilimi üzerine yapýlan incelemeler, Prof. Majda'nýn Eski
Metinlerin Transkripsiyonu baþlýklý kitabýnda da olduðu gibi
özellikle Osmanlý Türkçesi baðlamýnda yapýlmaktadýr. Yine 

Varþova Üniversitesi Türkoloji Bölümü Çalýþmalarý  
Dr. Agnieszka Ayþen Kaim*

Varþova Üniversitesi
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bilimi alanýnda Türkolog Aleksander Dubinski, diðer Türk dil-
lerini de ayrýntýlý bir biçimde ele almaktadýr. Varþova Üniversite-
si Türkoloji Bölümü'nde, çaðdaþ Türk gramerine ve öz Türkçeye
de önem verilmektedir.

Ýkinci Dünya Savaþý’ndan günümüze dek Varþova Üniver-
sitesi Türkoloji Bölümü’nde önemini yitirmeyen Polonya-
Litvanya Tatarlarý üzerine yapýlan çalýþmalar özellikle dil, ede-
biyat, tarih ve etnografi baðlamýnda sürdürülmektedir.

Türkoloji Bölümü'nde yapýlan araþtýrmalar edebiyat alanýnda
yoðunlaþmaktadýr. Bu çalýþmalar, Divan ve Tanzimat edebiyatýn-
dan çaðdaþ Türk edebiyatýna kadar uzanmaktadýr. Bu konudaki
bilimsel yayýnlar ve edebî çeviriler bu ilginin bir göstergesidir.
Prof. Tadeusz Kowalski, Türk halk edebiyatlarýnda þiir biçim-
lerini incelemiþtir. Ayrýca destan türü epiðin yaný sýra, klasik
Osmanlý edebiyatý ürünleri, Kýrým ve Deþt-Kýpçak gibi diðer
Türkî edebiyatlarla Anadolu edebiyatýnýn baðlantýlarý üzerinde
de araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Türk edebiyatý tarihi üzerine
þimdiye kadar yapýlmýþ olan kapsamlý yayýnlardan biri Türkolog
Stanislawa Plaskowicka-Rymkiewicz, Nâzým Hikmet'in eþi
Münevver Borzecka ve Polonya'da Türk edebiyatýndan çok
sayýda çeviri yapmýþ olan Malgorzata Labecka-Koecherowa
tarafýndan hazýrlanan Ana Hatlarýyla Eski Türk Edebiyatý Tarihi
(1971) adlý eserdir. Orhon Yazýtlarý'ndan Lale Devri'ne kadar
Türk edebiyatýnýn bazý konularýna deðinen Ana Hatlarýyla Eski
Türk Edebiyatý Dünyasý baþlýklý bir baþka çalýþma ise, Krakovlu
Türkolog Jan Ciopinski tarafindan 1990'lý yýllarda hazýrlanmýþtýr.

Polonya'da yayýmlanacak olan Dünya Edebiyatý Tarihi
dizisinin, "Türk Edebiyatý" baþlýklý bölümü Prof. Majda’nýn
editörlüðünde tekrar hazýrlanacaktýr. 

Öte yandan Polonya'da Osmanlý edebiyatý üzerine bazý çevi-
riler de yayýmlanmýþtýr. Bu alanda varlýk gösteren Türkologlarýn
nesli tükenmiþ olmasa da, sayýlarý azalmýþtýr. Bu nedenle klasik
dönem ve çaðdaþ Türk edebiyatý arasýnda kalan dönemlere
iliþkin yapýtlar açýsýndan bir kopukluk gözlemlenmektedir.
Polonya yayýnevlerinin ve okurlarýnýn, Orhan Pamuk gibi dünya-
ca ünlü “yýldýzlar” sayesinde Türk edebiyatýna ilgisi artmaktadýr.
Yapýlmýþ bazý çeviriler yýllardýr yayýnevi bulunmasýný beklemek-
tedir. Türkçeden Lehçeye edebî çeviri yapan ustalarýn baþýnda
Polonyalý Türkologlar Malgorzata Labecka-Koecherowa'yý ve
Wojciech Hensel'i sayabiliriz. Bu usta Türkologlar arasýnda Arif
Ali'nin Daniþmendname’sini, Yaþar Kemal'in Binboðalar
Efsanesi’ni, Türk destan ve romanlarýný, oyun ve öykülerini
Lehçeye çevirmiþ olanlar vardýr.

Þaman töreninden, köy seyirlik oyunlarýna kadar geleneksel
Türk tiyatrosunun çeþitli türlerinden baþlayarak çaðdaþ Türk ti-
yatrosuna kadar uzanan incelemesiyle Malgorzata Labecka-
Koecherowa, Türkolojinin bir baþka alanýna öncülük yapmýþtýr.
Bu Türkolog, Polonya’da Poznan Raczynski ailesinin
kütüphanesinde bulunan Nasreddin Hoca Mansýbý üzerinde
çalýþan ilk araþtýrmacýdýr. Türk tiyatrosu konusundaki araþtýr-
malarýný sürdüren Dr. Agnieszka Ayþen Kaim ise, çalýþmalarýný
meddah geleneði baþta olmak üzere  çaðdaþ Türk sine-
matografisi ve tiyatrosuna yöneltmiþtir. 

Türkoloji Bölümü'ndeki etnoloji çalýþmalarý, 1990'lý yýllar-
dan itibaren el sanatlarý ve giysi konusunda yoðunlaþmýþtýr. Bir
tarihçi ve etnolog olan Dr. Marzena Godzinska'nýn, Türkoloji
konusundaki yayýný, bir dil bilimci ve çeviri kuramcýsý olan
Dariusz Cichocki ile ortak yazdýðý, Ýstanbul yakýnlarýnda bulu-
nan ve tarihî bir üne sahip olan Polonya köyü üzerine
Polonezköy/Adampol baþlýklý yapýtýdýr. Bunun yaný sýra Krakov
Jagiellon Üniversitesi Þark Dilleri Enstitüsü Avrupa-Asya
Araþtýrmalarý Laboratuvarý ile iþbirliði içerisinde, Prof. Tadeusz
Majda disiplinlerarasý incelemeler yapmaktadýr. 

Varþova Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Türkiye, Avrupa ve
Amerika'daki önemli Türkoloji merkezleriyle birlikte çalýþmak-
tadýr. Özellikle Türkiye'deki çeþitli üniversitelerle yakýn iliþkiler
kurulmuþtur. Türkoloji okutmanlarý, Türkiye'de ve tüm dünyada
çok sayýda sempozyum ve kongreye katýlmýþ; yurtdýþýndaki
Türkoloji merkezlerinde bir yandan ders verirken, öte yandan
araþtýrmalarýný sürdürmüþlerdir. Ünlü Türkologlar, Varþova
Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nün davetlileri olarak üniver-
sitemizi zaman zaman ziyaret etmiþlerdir. Bu isimler arasýnda ilk
akla gelenleri þöyle sýralayabiliriz: Michael J.Rogers (Ýngiltere),
Irène Mélikoff, Jean Paul Roux, Marthe Bernus-Taylor (Fransa),
Gyorgy Hazai (Macaristan), Sergiej Klasztornyj (Rusya), Vanco
Boškov (Bosna-Hersek), Ýlhan Baþgöz, Walter B. Denny,
Tadeusz Swietochowski (Amerika), Hans Georg Majer, Klaus
Kreiser (Almanya), Saadet Buluç, Nurhan Atasoy, Semavi
Epice, Talat S. Halman (Türkiye), Xenia Celnarova (Slovakya). 

Polonya'da Türkoloji çalýþmalarý, Varþova, Krakov ve
Poznan olmak üzere üç büyük kentte bulunan üniversitelerde
sürdürülmektedir. Beþ yýl süren Türkoloji eðitimi, yüksek lisans
tez savunmasýndan sonra yüksek lisans derecesi alýnmasýyla
sona ermektedir. Varþova Üniversitesi'nde öðrenci alýmý genelde
iki senede bir, diðer iki üniversitede ise her sene gerçekleþmek-
tedir. Varþova Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde þu an 35-40
öðrenci bulunmaktadýr. 

1964 yýlýndan bu yana, Krakov Jagiellon Üniversitesi
Þarkiyat Enstitüsü içinde bulunan Türkoloji Bölümü'nün belli
baþlý öðretim üyeleri arasýnda Wlodzimierz Zajaczkowski,
Zygmunt Abrahamowicz, Stanislaw Stachowski, Marek
Stachowski ve Jan Ciopinski’yi sayabiliriz. Günümüzde bu
bölümün baþýnda Profesör Ewa Siemieniec-Golas bulunmak-
tadýr.

Poznan Üniversitesi Türkoloji Bölümü ise 2001-2002 öðre-
tim yýlýnda açýlmýþ olup, bölümde Türkçenin yanýnda ikinci
zorunlu dil olarak Kazakça okutulmaktadýr. 2007 yýlýnda ilk
mezunlarýný veren bu bölümün kurucusu Prof. Henryk
Jankowski'dir. 

Polonya'da Türkoloji konusundaki baþlýca yayýnlar arasýnda,
Przeglad Orientalistyczny (Þarkiyat Dergisi), Rocznik
Orientalistyczny (Þarkiyat Yýllýk Dergisi), Studia Turcologica
Cracoviensia, Folia Orientalia yer almaktadýr.

Polonya'daki Türkoloji bilim alaný, Türk dili baþta olmak
üzere, Türk tarihi ve kültürü üzerine donanýmlý yeni Türkologlar
yetiþtirme görevini sürdürmektedir. Ayný zamanda, bahsettiðimiz
21. yüzyýl Türkologlarý, sadece kendi disiplinleri ile sýnýrlý
kalmayýp disiplinlerarasý ufuklarýný geliþtirmeleri ve kültürler-
arasý diyaloðu güçlendirmeleri gerektiðinin bilincindedirler.   

KAYNAKLAR
Dubinski, Aleksander. Turkologia: Ýnstytut Orientalistyczn

Uniwersytetu Warszawskiego 1932-1982 (Varþova Üniver-
sitesi Þarkiyat Enstitüsü 1932-1982). Varþova: Varþova
Üniversitesi Yayýnlarý, 1986. 

Majda, Tadeusz. “Studia Turkologiczne (1983-2006)”. 75 lat
Instytutu Orientalistycznego (Þarkiyat Enstitüsü 'nün 75. yýl
dönümü nedeniyle henüz hazýrlanmakta olan bir
yayýn). Varþova: Varþova Üniversitesi Yayýnlarý, 2007.  

* Dr. Agnieszka Ayþen Kaim, Varþova Üniversitesi Türkoloji
Bölümü’nde, Türk edebiyatý tarihi, pratik Türkçe, Türk edebiyatý
ve film eleþtirisi konularýnda dersler vermektedir. 
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Abasýyanýk, Sait Faik. Tureckie Opowiesci Morskie (Türk 
Deniz Hikayeleri). Çev. Lucyna Antonowicz-Bauer. Wilno: 
Czas, 2004.

Arif Ali. Daniszmendname, Ksiega Czynów Melika 
Daniszmenda (Daniþmendname, Kýssa-i Melik Daniþmend 
Gazi). Çev. Malgorzata Labecka-Koecherowa, Tadeusz 
Majda. Varþova: PIW, 1980.

Aziz Nesin. Dam Ci Dobra Rade: Humoreski (Sana Bir Akýl 
Vereyim: Mizah Öyküleri). Çev. Malgorzata Labecka- 
Koecherowa. Varþova: Czytelnik, 1965. 

Beyatlý, Yahya Kemal. Wiersze (Þiirler). Çev. Lucyna 
Antonowicz-Bauer. Krakov: Klub Przyjaciól Turcji, 1989.

Ciopinski, Jan. Swiat Dawnej Literatury Tureckiej: Zarys (Ana 
Hatlarýyla Eski Türk Edebiyatý Dünyasý). Krakov: 
Ksiegarnia Akademicka, 1997.

Historia Literatury Tureckiej: Zarys (Ana Hatlarýyla Eski Türk 
Edebiyatý Tarihi). Çev. St. Plaskowicka-Rymkiewicz, M. 
Borzecka, M. Labecka-Koecherowa. Wroclaw: Zaklad im 
Ossolinskich, 1971.

Kýrýmlý Hacý Mehmed Senai. Historia Chana Islam 
Gireja III (Tarih-i Ýslam Giray Han). Çev. Zygmunt 
Abrahamowicz. Varþova: PWN, 1971.

Ksiega Podrózy Ewliji Czelebiego (Seyahatname Seçkisi). 
Çev. Zygmunt Abrahamowicz, Aleksander Dubinski, 
Stanislawa Plaskowicka-Rymkiewicz. Varþova: Ksiazka i 
Wiedza, 1969.

Makal, Mahmut. Nasza Wies: Notatki Tureckiego Nauczyciela 
Wiejskiego (Bizim Köy). Çev. Edward Tryjarski, 
Stanislaw Kaluzynski. Varþova: Ksiazka i Wiedza, 1952.

Mehmed, Ksiega Milosci (Iþkname). Çev. Malgorzata Labecka-
Koecherowa, Tadeusz Majda. Wroclaw: Zaklad Narodowy 
Ossolinskich, 1987.

Muhammed bin Süleyman Fuzuli. Haszysz i Wino (Beng ü 
Bade). Çev. Stanislawa Plaskowicka-Rymkiewicz. 
Wroclaw: Ossolineum, 1973.  

Nasreddin Hoca. Wybrane Anegdoty (Fýkra Seçkisi). 
Çev. Janczewski Janusz. Varþova: Dialog, 2006.

Nâzým Hikmet. Allem-Kalem: Basnie Tureckie (Türk 
Masallarý). Çev. Malgorzata Labecka-Koecherowa. 
Varþova: Czytelnik, 1965. 

____________. Legenda o Milosci (Ferhad ile Þirin). Çev. Ewa 
Fiszer. Varþova: PIW, 1954. 

____________. Liryki (Þiirler). Çev. Malgorzata Labecka- 
Koecherowa. Varþova: PIW, 1962. 

____________. Paryskie Zgadywanki: Poezja (Paris Üstüne
Bilmeceler: Þiirler). Çev. Malgorzata Labecka- 
Koecherowa.Varþova: Iskry, 1959. 

____________. Piesn Pijacych Slonce (Güneþi Ýçenlerin 
Türküsü). Çev. Malgorzata Labecka-Koecherowa. Varþova: 
Iskry, 1956. 

____________. Poezje Wybrane (Þiir Seçkisi). Çev. 
Malgorzata Labecka-Koecherowa. Varþova: Ludowa 
Spóldzielnia Wydawnicza, 1981.

____________. Romantycznosc (Romantizm). Çev. A. Olecki.  
Varþova: Ksiazka i Wiedza, 1965.

____________. Wiersze (Þiirler). Çev. Ewa Fiszer. Varþova: 

Czytelnik, 1950.
____________. Wiersze (Þiirler). Çev. Malgorzata Labecka- 

Koecherowa. Varþova: PIW, 1968. 
____________. Wiersze i Poematy (Þiirler ve Destanlar). 

Çev. Malgorzata Labecka-Koecherowa. Varþova: Biblioteka 
Poetów, 1975.

____________. Zakochany Oblok: Basn Turecka (Sevdalý 
Bulut: Türk Masalý). Çev. Malgorzata Labecka- 
Koecherowa. Varþova: KAW, 1987.

Yunus Emre. Droga: Wiersze (Yol: Þiirler). Çev. Malgorzata
Labecka-Koecherowa, Andrzej Ananicz. Varþova: PIW, 

1985.
____________. Ksiega Dobrych Rad (Risâletü’n-Nushiyye). 

Çev. Jan Ciopinski. Varþova: Dialog, 2005.
____________. Plone, Ide… (Ben Yürürüm Yâne Yâne).

Çev. Jan Ciopinski ve Antoni Sarkady. Krakov: Klub 
Przyjaciól Turcji, 1991.

____________. Plone, Ide…: Hymny (Ben Yürürüm Yâne Yâne: 
Ýlahiler). Çev. Antoni Sarkady. Poznan: Biblioteka Telgte 
Wydawnictwo, 2002.

____________. Z Serca do Serc (Gönülden Gönüllere). Çev. 
Malgorzata Labecka-Koecherowa ve Andrzej Ananicz. 
Varþova: Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Format, 2002. 

Pamuk, Orhan. Nazywam sie Czerwien (Benim Adým Kýrmýzý). 
Çev. Danuta Chmielowska. Krakov: Wydawnictwo 
Literackie, 2007. 

____________. Snieg (Kar). Çev. Anna Polat. Krakov:  
Wydawnictwo: Literackie, 2006. 

Sepetçioðlu, Gürþen Muzaffer. Spiewajacy Dew: Basnie 
Tureckie (Þarký Söyleyen Dev, Hamur Kýz Çamur Oðlan: 
Türk Masallarý). Çev. Malgorzata Labecka-Koecherowa. 
Varþova: Instytut Wydawniczy, 1988. 

Sepetçioðlu, Mustafa Necati. Synowie Bozkurta: Tureckie 
Legendy i Mity (Yaradýlýþ ve Türeyiþ Türk Destaný). Çev. 
Malgorzata Labecka-Koecherowa. Varþova: PIW, 1977.  

Rajski Statek: Antologia Opowiadan Tureckich (Cennet 
Gemisi: Türk Hikâyeleri Antolojisi). Haz. Tadeusz Majda.   
Varþova: PIW, 1976.   

Sabahattin Ali. Wrogowie: Opowiadania Anatolijskie
(Düþmanlar: Anadolu Öyküleri). Çev. Józef Bielawski, 
Edward Tryjarski. Varþova: Czytelnik, 1953. 

Üstüngel, S.. W Wiezieniu i Na Wolnosci (Hapiste ve Dýþarda). 
Çev. Jadwiga Dmochowska. Varþova: Ksiazka i Wiedza, 
1952.

Wiersze Stambulskie (Ýstanbul Þiirleri). Çev. Lucyna 
Antonowicz-Bauer. Varþova: Sasem Polska, 2003.

Yaþar Kemal. Legenda Tysiaca Byków (Binboðalar 
Efsanesi). Çev. Wojciech Hensel. Varþova: PIW, 1983.

Polonya’da Yayýmlanan Türk Edebiyatý Eserleri 
Dr. Agnieszka Ayþen Kaim

YAYINLAR

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü doktora 
öðrencilerinden Murat Cankara, 2007-2008 akademik yýlýnda 
Fulbight bursuyla ziyaretçi araþtýrma görevlisi olarak Harvard 
Üniversitesi'ne gidiyor. Cankara, Sanatlar ve Bilimler 
Fakültesi'ne baðlý Yakýn Doðu Araþtýrmalarý ve Karþýlaþtýrmalý 
Edebiyat Bölümlerinde, konusunu karþýlaþtýrmalý edebiyat 
açýsýndan Ermeni ve Arap harfli romanlarýn oluþturduðu dok-
tora teziyle ilgili olarak çalýþmalarýný sürdürecek. 
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T. C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kütüphaneler ve
Yayýmlar Genel Müdürlüðü, son bir yýl içerisinde

"Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatýnýn Dýþa Açýlmasý"
(TEDA) projesi kapsamýnda Türk þiirinin tanýtýlmasý
çalýþmalarýna hýz verdi. Geçtiðimiz yýl 20. Yüzyýl Türk
Þiiri: 100 Þair 100 Þiir isimli kitabý yayýmlayan

kurum, bu sene de Türk Þiiri adlý on CD'den oluþan bir paket
yayýmladý.

Ciltli ve koruma kapaklý olarak yayýmlanan 20. Yüzyýl Türk
Þiiri ayný zamanda Enver Seyitoðlu, Ýbrahim Sadri Eren, Nisan
Kumru gibi isimler tarafýndan seslendirilmiþ hâllerinin þiirlere
uygun müzikler ve resimler eþliðinde dinlenebileceði bir CD de
içeriyor. Enis Batur, Mehmet Erdoðan, Haydar Ergülen ve Hakan
Arslanbenzer'in danýþmanlýðýný yaptýðý kitabýn ilk bölümünde, adý
geçen yazarlarýn çaðdaþ Türk þiirinin geliþimini ana hatlarýyla
çizen yazýlarý yer alýyor. Ardýndan, Servet-i Fünun döneminden
1980 kuþaðýna kadar Türk þiirinden örnekler sergileniyor.

Türkçe edebiyat eserlerinin çevirilerine destek vermesi ile
tanýnan TEDA projesinin Türkiye'de ve Türkçe yayýmlanan bir
kitaba katkýda bulunmasýnýn sebebi kurumca þöyle açýklanýyor:
"20. yüzyýl Türk þiirinin uluslararasý alanda tanýtýmý amacýyla
hazýrlanan eser; ayný zamanda Türkçeden baþka dillere yapýlacak
çeviriler için bir referans kitap olma özelliði taþýmakta ve bu
yönüyle; gerek Türkçe çevirmenlerine ve gerekse uluslararasý
yayýn sektörüne hitap etmektedir".

Bununla birlikte, Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn meþhur þiiri "Ne
Ýçindeyim Zamanýn"da hem kitapta yazýlý, hem de CD'de sözlü
olarak "parçalanmaz akýþ"ýn "parçalanmýþ", "uyuþmuþ gibi her
þekil"in "uyumuþ" olarak ifade edilmesi, kitapta önemli yanlýþlýk-
larýn bulunabileceðini göstermektedir.

Türk þiiri konusunda yayýmlanmýþ bir diðer eser olan 2007
tarihli Türk Þiiri isimli CD derlemesi, "Atatürk", "Aþk", "Kadýn",
"Çocuk", "Bayram", "Ölüm", "Ýstanbul", "Doða", "Yol ve
Yolculuk" ve "Mevsimler" isimli on CD'den oluþuyor. Her
CD'sine Mustafa Þerif Onaran, Talat S. Halman, Muhsin Macit ve
Ayþenur Ýslam gibi ayrý bir editörün elinin deðdiði çalýþmada,
CD'ler editörlerin konu baþlýðý üzerine hazýrladýðý yaklaþýk dört
dakikalýk metinlerin okunmasý ile baþlýyor; her bir CD'nin çalma
süresi ise yarým saat kadar.

Bu derlemede, Cumhuriyet þairlerine odaklanmakla beraber
Nef'i, Nedim, Bâki, Þeyhülislam Yahyâ gibi Divan þairleri;
Karacaoðlan, Dadaloðlu, Pir Sultan Abdal ve Aþýk Veysel gibi
halk þairleri; Yunus Emre, Hacý Bayram Veli gibi mutasavvýf þair-
ler; Tevfik Fikret, Cenap Þahabettin, Ahmet Haþim gibi Servet-i
Fünun dönemi þairlerine de yer verilmiþ.

20. Yüzyýl Türk Þiiri kitabýna eþlik eden CD'nin aksine bu
CD'lerde þiirlerin metinlerini görmek ya da þiiri dinlerken
izlenecek herhangi bir görsel öge bulmak mümkün deðil. Üstelik
derlemeye alýnan þiirlerin ve þairlerin toplu bir listesinin bulun-
mamasý bir eksiklik olarak göze çarpýyor. Bununla birlikte
Feridun Cesur, Füsun Ekri, Sanem Gamze Gülþen gibi isimlerin
seslendirdiði þiirler, þiiri okumayý olduðu kadar dinlemeyi de se-
venler için özen gösterilmiþ bir seçenek olarak önerilebilir.

<uygara@bilkent.edu.tr>

Mahmud Esad Bey ve Fatma Aliye Haným'ýn çok
eþlilik tartýþmalarýnýn yer aldýðý Taaddüd-i

Zevcat Zeyl (1898) isimli eser, Çok Eþlilik: Taaddüd-
i Zevcat adý ile Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý
Bölümü, yüksek lisans mezunu Firdevs Canbaz
tarafindan günümüz Türkçesine aktarýlarak Hece

Yayýnlarý tarafýndan basýldý. Eserin baþýndaki "Sunuþ" yazýsýnda,
Firdevs Canbaz'ýn da belirttiði üzere kadýnýn toplumsal konumuy-
la ilgili tartýþmalar, Osmanlý kültür hayatýna Batýlýlaþma hareketi
ile baðýntýlý olarak girmiþtir (13). Firdevs Canbaz, bu çalýþmayla,
önemli bir tartýþmayý günümüz araþtýrmacýsýna sunar. 

Eseri yayýna hazýrlayan Canbaz, Taaddüd-i Zevcat Zeyl'den
önce bu tartýþmalarý baþlatan Mahmud Esad'ýn makalelerine
kitabýn baþýnda yer vermiþ, böylece okuyucunun Taaddüd-i
Zevcat Zeyl'i tek baþýna okuduðu zaman oluþacak soru iþaretlerini
engellemiþtir.

Çok Eþlilik: Taaddüd-i Zevcat, "Sunuþ"tan sonra, Firdevs
Canbaz'ýn "Çok Eþlilik Tartýþmalarý Üzerine Birkaç Söz" baþlýklý
yazýsýyla devam eder. Bu yazýnýn arkasýndan Mahmut Esad'ýn
Malumat'ta üç bölüm hâlinde yayýmlanan makaleleri, sonra da bu
makalelerin devamý sayýlabilecek Taaddüd-i Zevcat Zeyl gelmek-
tedir. 

Mahmud Esad, Malumat'ta yayýmlanan makalelerinde çok
eþliliði, Ýslami kaynaklara baþvurarak, Fransýz kanunundan açýkla-
malar yaparak, Batý toplumundan örnekler vererek okuyucuya
haklý göstermeye çalýþýr. Bu açýklamalara yönelik sorular Fatma
Aliye Haným'dan gelecektir. 

Fatma Aliye Haným'ýn yazýsý, öðretmeni olarak gördüðü
Mahmud Esad Bey'in çok eþlilik ile ilgili bir yazý yazmasýna
sevindiðini belirtmesi ile baþlar (65). Fatma Aliye Haným bu
yazýyý yazarken kendisinin kadýn olduðunu unutarak, olaya taraf-
sýz bir gözle baktýðýný vurgular. Yazýsýný desteklemek için Ýslami
kaynaklara baþvurur. Mahmud Esad Bey'e bazý sorular sorar. Çok
eþliliðin iyi bir þey olmadýðýný ileri sürse de, bu konudaki tepkisi-
ni çok açýk bir þekilde ortaya koymaz. 

Taadüdd-i Zevcat Zeyl, Mahmud Esad'ýn, Fatma Aliye
Haným'ýn sorularýna cevap vermesi ile devam eder. Mahmud Esad
düþüncelerini deðiþtirmeden, Fatma Aliye'nin sorduðu sorulara
cevap vererek ilerler.

Eser, Mahmud Esad'ýn "Muteber Kýrým Muharriri"ne verdiði
yanýtla sona erer. Firdevs Canbaz'ýn, Niyazi Berkes'ten aktardýðý-
na göre eserde "Kýrým muharriri" olarak anýlan kiþi, Ýsmail
Gaspýralý'dýr (11). Kitapta Ýsmail Gaspýralý'nýn görüþleri yer
almaz. Ancak Mahmud Esad'ýn yazdýðý cevaptan, Gaspýralý'nýn
çok eþliliði, cezalandýrýlmasý gereken bir durum olarak deðer-
lendirdiði anlaþýlýr. 

Okuyucuyu çok eþlilik konusundaki tartýþmalarýn baþlangýcýna
götüren bu kitap; sosyoloji, tarih, edebiyat gibi alanlarda araþtýr-
ma yapanlar için de çok önemli bir kaynak olma özelliðini gös-
terir. Derli toplu bir þekilde, hâlen toplumumuzun bazý bölgeleri
için bir sorun olan çok eþlilikle ilgili yapýlan ilk tartýþmayý gözler
önüne serer. Taaddüd-i Zevcat Zeyl, sadece kadýnýn toplumdaki
konumuyla ilgili olarak yapýlan bir tartýþma olmasý yönünden
deðil, Fatma Aliye Haným ve Mahmut Esad Bey gibi edebiyat ta-
rihindeki iki önemli þahsiyetin, tartýþmalarýný nasýl tutarlý ve man-
týklý bir þekilde devam ettirdiklerini görmek açýsýndan da önem-
lidir.

<sila@bilkent.edu.tr>

Kültür Bakanlýðý'ndan 
Ýki Türk Þiiri Derlemesi

Uygar Aydemir

Eskiden Günümüze Kalan bir Tartýþma:
Çok Eþlilik
Sýla Akdeniz
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Günümüzde nitelikli þiirin deðerini bilen az sayýda
edebiyat dergisinden biri Ada. Kuþkusuz bunda
editörünün de nitelikli bir þair olmasýnýn büyük payý

var: Ercan Yýlmaz, 2002 yýlýnda Can Yayýnlarý tarafýndan
yayýmlanan Âherli Zamanlar baþlýklý kitabýyla, hiç de bir ilk
kitaba ait olduklarý hissi vermeyen lirik þiirlerle çýkmýþtý
okurun karþýsýna. Aþina Kitaplar’dan çýkan ikinci kitabý Ýncire
Yemin ise, okurlara lirik bir þölen gibi gelmiþ olmalý. Þeyh
Galib’den Cenap Þehabettin’e, Ahmet Haþim’e, Odysseus
Elytis’e uzanan bir lirik þiir yolculuðu. Ercan Yýlmaz, Latifî’nin
tezkiresinde altýný çizdiði þair imgesini yansýtýyor. Dile hâkim,
þiirin tarihini bilen bir lirik þair. Böyle bir þairin editörü olduðu
Ada’nýn çaðdaþ lirik þiirin gündemini yakalamasý, nitelikli þair-
lere sayfalarýnýn tümünü ayýrmasý hiç de þaþýlacak
bir durum deðil. Ada için, üslubunu lirik þiirin rotasý-
na göre ayarlamýþ gemilerin bir duraðý da denebilir.

Bu duraðýn Bahar 2007 konuðu þair Hilmi
Yavuz. Kýsa bir zaman önce kendisine Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafýndan edebiyat ta-
rihine katkýlarýndan dolayý fahri doktor unvaný ve-
rilen Yavuz, modern Türk þiirinin kültürel arka
planýna iliþkin saðlam çözümler üretmiþ, bunu
yaygýnlaþtýrmýþ bir kültür adamý ayný zamanda.
Bunu þunun için söylüyorum: Hilmi Yavuz’un ko-
numu, Tanzimat’tan bu yana tartýþýlagelen þiir dili
hakkýnda üretilen söylemi kavramýþ, ara duraklarý
tespit etmiþ ve bu ara duraklarý anlamlý bir kavram-
la özetleyebilmiþ bir entelektüelin yorumunu yan-
sýtýyor: Sahih þiir. Bu kavram, modern Türk þiirinin kültürel
arka planýna iliþkin bir sava karþýlýk geliyor. Batýlý olduðu kadar
Doðulu, yenilikçi olduðu kadar gelenekçi, dili þiirin olmazsa
olmaz koþulu sayan bir anlayýþ. Ama asýl ilginci, bu yenilikçi-
geleneksel þiirin, Divan þairlerinin kimi özelliklerini de kendi-
liðinden içinde barýndýrmasý. Örneðin birçok Divan þairi gibi
Yavuz, tasavvufu bir amaç olarak deðil, bir araç olarak kul-
lanýyor. Haluk Ýpekten özetlemiþti: Divan þiirinde mutasavvýf-
þairler vardýr, bir de þair-mutasavvýflar. Kuþkusuz Hilmi Yavuz
þair-mutasavvýflardan. Ada’nýn kendisi için hazýrlanmýþ say-
falarýnda Sahih Þiirler baþlýðýyla ilk kez yayýmlanan yeni þiir-
lerini görünce bunlarý düþündüm önce: 

bir insana býrakýlmýþ olan keder 
ve kelimelerin kalbi 
Ýbn Arabi

birlikte yazýldýlar bende
ve o her þeyi aþan þiirde
sözlerin üstünde akrepler ürüyor
bir elmas parçasýna dönüyor cesed
baþsýz, ayaksýz…

yürüyor… 

Böyle bir þiir, çözümlenebilir elbette, zaten modern þiiri
kendisine uzmanlýk alaný olarak seçmiþ birinin yapmasý gereken
de, hemen eline kalemi cetveli alýp, bu dizeleri ölçüp biçmek,
irdelemek; Haþim’in deyiþiyle bülbülü eti için öldürmek. Evet,
bülbülü eti için öldürmek bu dizelerin sahibinin iþi ve bundan
hiçbir zaman çekinmeyecek! Ama bazen, bir insana býrakýlmýþ
kederin ve kelimelerin kalbini düþünmekten ziyade hissetmeye

de ihtiyacýmýz var gibi geliyor bana. Yine de þairin tümü
ayný anlama gelen “hasta, bimar ve sayrý” sözcüklerini ya
da yine ayný anlama gelen “o gizli hazine” ve “kenz-i
mahfi” sözlerini arka arkaya kullanmasý da ne oluyor
demekten kendimi alamýyorum. Þiire yeni baþlayanlar, bir
þiirin içinde eþ anlamlý sözcükleri kullanmamaya özen gös-

terirler; bir sözcük ekonomisi çabasýdýr bu! Kolay, belleðe
kazýnmýþ kurallar, en azýndan kötü bir þiir yazmanýzý engelleye-
bilir! Ama bu þiirde neler oluyor, þair niçin arka arkaya ayný
anlama gelen sözcükleri sýralýyor. Sadece hasta demek varken,
“bimar”a ya da “sayrý”ya ne gerek var? Þair bize gene ne oyun-
lar ediyor? Þiir üzerine çalýþanlarýn, bazen çabucak akla geli-
veren çözümlerin peþinden gittiði olur. Cetveli þiirin üzerine

uzun süre tutmadan, þiirden ilk bakýþta alýnan
izlenimlerin ardý sýra gitmek. Böyle bir yorumla-
ma tekniði, saðlam bir çözümlemeye olanak ver-
mez, hatta çözümleyiciyi çok zaman aldatýr,
yüzeysel yorumlarla akademik unvaný arasýnda
sýkýþýp kalmasýna, kendini kurtarmasý için de
büyük teorilere koþmasýna neden olur. Sayfalar
boyunca þiirle ilgisi olmayan alýntýlar yapýlýr,
sonra güç bela, o alýntýlarla eldeki þiir, bir mecra-
da uzlaþtýrýlýr. Ama bazen de þiirden alýnan ilk
izlenimin peþinden gidilebilir, eðer bu ilk izlenim,
iddialý bir çözümleme yerine küçük bir saptamaya,
düþülen bir not olmaya yarayacaksa.

Öyleyse ne düþünüyorum bu þiir hakkýnda?
Hasta ve bimar sözcükleri Farsça, sayrý sözcüðü

ise Türkçedir. “O gizli hazine” öbeði içinde, artýk Türkçe hâline
gelmiþ “hazine” Arapçadýr, ama “kenz-i mahfi” de Arapça bir
deyimdir. Bu dizeleri okuyan biri, hazineyi, hastayý garipsemez
belki, ama “bimarý”, “sayrýyý” ya da “kenz-i mahfi”yi yadýr-
gayabilir. Tüm bu iliþkiler dilin kendine has geliþiminde, kültür-
le at baþý giden ayýklanma sürecinde yatýyor. Ama bu yorum,
Yavuz’un yaptýðý iþi hafife almak olur bence. Yavuz, bir Genç
Kalemler yazarý edasýyla, dilde nelerin ayýklanmasý ve nelerin
alýkonulmasý gerektiði hakkýnda bir þiir yazmýþ deðil. Yavuz,
dilde hasta, bimar ve sayrý olarak verili sözcüklerin ortak bir
duruma, bir hâle iþaret ettiðini dile getiriyor. Baþka deyiþle
Yavuz, “kelimelerin kalbi” deyiþiyle bir þair-mutasavvýf örneði
sergiliyor ve her þeyin bir “aslý” olduðunu, bize “ses” ve
“görüntü” kýlýðýnda verilmiþ olan kelimelerin bir baþka
düzlemde asýl varlýklarý olduðunu ima ediyor. Bu doðru bir
yorum olabilir mi? Þiirin öteki bölümlerindeki keþfetmek, yol-
culuða çýkmak, varlýk “þar”ýna girmek, ateþe yaklaþmak öbeði
ve tüm bu öbeði birbirine baðlayan Ýbn Arabi baðlamý, belki de
þiirin üzerinde gezdirilen cetveli bu yola sürüklüyor. Zaten þair
de “o yolculuk ki benim kalbim… kalbim, / böyle diyor”
demiyor mu? Belki de yolculuk, kelimelerin kalbine, suret þek-
linde verilmemiþ hâllerine doðrudur. Ýþte bunlar ilk izlenimler,
saðlam bir mihenk taþýna vurulmamýþ ham yorumlar. Siz siz
olun, cetveli þiirin üzerinde yine de uzun tutun. 

Hilmi Yavuz’un Ceviz Sandýktaki Anýlar adlý bir kitabý
vardýr. Baþtan aþaðý mecazlarla örülü bir þairin bir aný kitabýna
böyle bir mecazi baþlýk koymasý elbette doðal. Ceviz sandýklar,
içlerine türlü öte berinin konduðu saðlam þeylerdir; týpký görsel
olarak cevize benzeyen beyin gibi. Bellek de yaþantý izlerini,
zihinsel öte beriyi toplar içinde. Hilmi Yavuz’un þiirlerinde, düz   
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Bir Lirik Ada ve Sahih Þiirler Üzerine Ýlk Ýzlenimler
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yazýlarýnda da anýlarýn ne kadar geniþ yer tuttuðunu biliyoruz.
Ama “Hoca”sý Behçet Necatigil’in mecazi deðil, gerçekten bir
ceviz sandýðý olmalý ki, Hilmi Yavuz’un Kabataþ Erkek Lise-
si’nde edebiyattan “On” (Pekiyi) aldýðý 1954 yýlýndan kalma bir
sýnav kâðýdýný bile saklamýþ. Ada iþte bu soru cevaplarý ele ge-
çirmiþ ve yayýmlamýþ; böylece Hilmi Yavuz’un genç yaþlardaki
edebiyat bilgisini de sýnama imkâný bulabiliyoruz. Sorular þun-
lar: 1. “Genç Kalemler’deki ‘Yeni Lisan’ hareketini hazýrlayan
sosyal ve edebî sebepten, bu hareketin neticelerini açýklayýnýz”
(Güzel, ama zor bir soru!). 2. Mehmet Âkif’in a) Konularý, 
b) Dili, c) San’at anlayýþý hakkýnda bildikleriniz (Klasik bir
soru!). 3) Ahmet Haþim’in a) Konularý, b) Dili, c) San’at
anlayýþý hakkýnda bildikleriniz (Bu, bir liseli-þair için kurtarma
sorusu gibi görünüyor!). Cevap bölümüne geçmeden önce
Necatigil’in lise öðrencilerini neredeyse bir doktora yeterlilik
sýnavýyla sýnadýðýný söylemekte yarar var. Genç Hilmi Yavuz
tüm bu sorularý muntazaman yanýtlýyor; ama asýl ilginç olan,
olgun Hilmi Yavuz’un Haþim konusunda lise yýllarýnda olduðun-
dan çok farklý düþünmesi. Bu konuda hiç de tutarlý deðil Yavuz.
Haþim konusunda lise yýllarýndaki görüþlerini terketmiþ çünkü!
Haþim’in doðada gördüðü her þeyi kendi iç dünyasýnýn bulanýk
prizmasýndan gördüðünü ve kendi anlayýþýna uygun bir þekilde
deforme ettiðini söylüyor. Üstelik þair, tüm bunlarýn Haþim’i bir
sembolizme götürdüðünü de ekliyor. Ama þimdi öyle mi? Olgun
Hilmi Yavuz’a göre Haþim, dünyayý ‘tamamlanmýþ’ olarak görür
ve onu deðiþtirmek ya da ona ekleme yapmak yerine onu süsler.
Yavuz derslerde sýk sýk, þairin “Göl Saatleri” mukaddimesini
örnek gösterir: “Seyreyledim eþkâl-i hayâtý / Ben havz-ý hayâlin
sularýnda / Bir aks-i mülevvendir onun’çün / Arzýn bana ahcâr ü
nebâtý”. Daha açýk ifade etmek gerekirse Haþim, doðayý bir sem-
bolist gibi deðil bir empresyonist gibi görür ya da edindiði izle-
nimleri bir ressam gibi deðil, bir nakkaþ gibi iþler. 

Sahih Þiirler nasýl devam edecek? Ýbn Arabi ve tasavvufî
mecazlarla mý örülü olacak yoksa mecra mý deðiþtirecek? Yavuz
ayný anlama gelen farklý sözcükleri kullanmayý sürdürecek mi?
“Kelimelerin kalbi”ne nasýl gidilecek? Genç Hilmi Yavuz mu
haklý, olgun Hilmi Yavuz mu? Haþim sembolist mi, empresyo-
nist mi, yoksa süslemeci bir nakkaþ mý? Ada bu sorulara yanýt
vermiyor; ama modern Türk þiirine hem estetik hem de kuram-
sal katkýlarýndan dolayý Hilmi Yavuz’u büyük bir incelikle aðýr-
lýyor. 

<alphan@bilkent.edu.tr>
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Bölümümüz yüksek lisans hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinden
Hatice Kocabay, Baþkent Üniversitesi’nin düzenlediði üniversite-
ler arasý öykü yarýþmasýnda ikinci oldu. Konya-Karapýnar doðum-
lu olan Kocabay, ilk öðrenimini doðduðu þehirde, orta ve lise
öðrenimini de Konya-Ereðli Anadolu Lisesi'nde tamamladý;
Boðaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü’nden
2006’da mezun oldu. Daha önce Balýkesir Üniversitesi’nin düzen-
lediði üniversiteler arasý öykü yarýþmalarýnda baþarý ve birincilik
ödüllerine layýk görüldü. Seçici kurulunda yazar Ýnci Aral, Nazlý
Eray, Cemil Kavukçu, eleþtirmen Doðan Hýzlan ve Baþkent
Üniversitesi öðretim üyelerinden Doç. Dr. Yakup Çelik, Doç. Dr.
Ayþenur Ýslam, Dr. Tülay Kuzu ve Dr. Nermin Yazýcý’nýn bulun-
duðu, Türkiye’deki bütün lisans, yüksek lisans ve doktora öðren-
cilerinin katýlýmýna açýk olan, Baþkent Üniversitesi’nin düzen-
lediði öykü yarýþmasýnda ise ikincilik derecesi alan öðrencimiz
Hatice Kocabay’ý Bilkent Türk Edebiyatý Merkezi olarak kutlar,
baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

Bölümümüz Öðrencilerinden 
Hatice Kocabay’a Öykü Ödülü
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Türk Edebiyatý Bölümü doktora öðrencilerinden
Alphan Akgül'ün þiir kitabý Bahçeler Çözüldü,

Aþina Kitaplar'dan özenli bir baskýyla çýktý. 2000
yýlýnda Yaþar Nabi Nayýr Gençlik Þiir Ödülü'nü alan
Akgül, bu ilk þiir kitabýyla okuyucusuyla buluþtu.
Þiir üzerine çalýþmalar yapan, özellikle modern

þiirin gelenekle iliþkisini inceleyen Akgül'ün þiirleri de edebiyat
üzerine düþünen bir araþtýrmacýnýn birikiminden izler taþýyor.
"mýþ gibiler", "abdallar", "rüyâlar" ve "çiçekler" adýnda dört
bölümden oluþan kitabýn özellikle birinci bölümü "mýþ gibiler"
klasik edebiyatla kurulan metinlerarasý iliþkiler açýsýndan ilgi
çekici. Bu bölümde "abdal, âh, leylâ" gibi klasik Osmanlý ede-
biyatýnda önemli yeri olan mazmunlar, "mýþ gibi" ifadesi ile nite-
lendirilerek sanki klasik edebiyatýn artýk geçmiþte kaldýðý ve bu
edebiyatla iliþki kuran metinlerin de onlara benzer"miþ" gibi
olmanýn ötesine geçemediði vurgulanýyor. "mýþ gibi despot"
þiirinde;

rüyâlar mýþ gibi ne yeri var ne yurdu
ne zaman sorsa kalbine boþ duvar
beyitler içre geçerken o kýzýl ordu
artýk birer birer sökülmek için var... (16)

dizeleriyle Akgül, Osmanlý edebiyatýnýn hayal dünyasýnýn mo-
dern okuyucu için "boþ bir duvar" gibi, bir þey ifade etmediðini,
anlamýný yitirdiðini belirtiyor. Artýk eski edebiyat, modern dünya-
da akademisyenlerin inceleme nesnesi olarak var olabilmektedir;
ancak bu varoluþ bir sürekliliði deðil, aksine yaþamýn dýþýna
itilmiþ bir alaný imlemektedir. Ardýndan imgesi kalan, sahaflarda
unutulmuþ divanlar için yazýlmýþ "mýþ gibi dîvân ya da 'after
image' " þiirinde bu izlenim belirginleþir:  

bir âlem-i mânâ örterek sayfasýný
nasýl duyardým yeniden solmak üzere
sözlerin kemendi tutar yasýný
açar mýþ gibi üstünü sonra benimle... (26)

Artýk kendi içinde bütünlüklü bir anlam dünyasý olan eski þiir
kaybolurken modern þiir, onu tekrar üretmekte, dönüþtürmekte,
kapanmakta olan kapýlarýný açar"mýþ" gibi yapmaktadýr. Ancak
bu çaba, "bahçe" metaforu ile betimlenen Divan þiirinin klasik
estetiðini ve uyumunu geri getirmez. Akgül'ün þiirinde metin-
lerarasý iliþkiler yoluyla geçmiþle eleþtirel bir diyalog kurulur,
yani "bahçeler çözülür".

Kitabýn "abdallar" bölümünde modern dünyada tasavvufun,
rindliðin bir simgesi olan abdalýn yeri sorgulanýrken "çiçekler"
bölümünde bellek, hatýrlama, yazmak gibi konular irdelenmiþ.
Akgül'ün þiiri, Divan þiirini tekrar üretiyor"muþ" gibi bir edayla
Divan þiirinin geçmiþte kaldýðýný vurgulayan bir ironiyi
barýndýrýr. Belki de bu yönüyle Akgül, geleneðe farklý açýlýmlar
getiren þairlerden ayrýlýr. Akgül, yetkin bir þekilde gelenekten
yararlansa da aslýnda geleneðin geçmiþte kaldýðýný ve þimdi
yazýlan eserlerin her ne kadar geçmiþe yönelse de farklý bir üre-
tim olduðunun altýný çizer. Bu yönleriyle Akgül'ün kitabý, eski
edebiyattan yararlanmayý bir süreklilik olarak yorumlayan þair-
lerden farklý bir mecrada geliþir. Akgül, süreklilik yerine gelenek-
ten kopuþa dikkat çeker ve bu yönüyle de meseleye farklý bir
boyut kazandýrýr.

<sevimk@bilkent.edu.tr>

Bahçeler Çözüldü
Sevim Kebeli
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