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UNESCO tarafýndan 2000 yýlýnda alýnan kararla 21 Mart
olarak kabul edilen Dünya Þiir Günü tüm dünyada

çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Geçtiðimiz yýl Mevlana'nýn
doðumunun 800. yýlý dolayýsýyla her yýl gerçekleþtirdiði
Dünya Þiir Günü etkinliðini Mevlana'ya ayýran Türk
Edebiyatý Merkezi, ölümünün ellinci yýlý anýsýna bu yýl prog-
ramýný büyük þair Yahya Kemal'e adadý.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi
Bilkent Konser Salonu'nda gerçekleþtirilen ve öðrenciler, öðretim
üyeleri ile diðer davetli ve misafirlerin yoðun ilgi gösterdiði
"Yahya Kemal: Þiir ve Þarký" konulu etkinlikle, Türk þiirinde, þiir
anlayýþýyla, güçlü anlatýmý ve Türkçeyi aruza uygulamada göster-
diði yetenekle önemli yer tutan Yahya Kemal Beyatlý anýldý. Daha
önce etkinliðe katýlacaðý bildirilen Cumhurbaþkaný Abdullah Gül,
programýnda son anda zorunlu bir deðiþiklik gerçekleþmesi
nedeniyle gecede bulunamazken, Cumhurbaþkanlýðý Genel
Sekreteri Mustafa Ýsen ve Bilkent Üniversitesi rektörü Ali
Doðramacý etkinlikte hazýr bulunan isimler arasýndaydý. Öte yan-
dan, geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle geceye katýlamayan Bilkent
Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Talat S.
Halman'ýn Dünya Þiir Günü etkinliðinin
gerçekleþtirilmesinde önemli katkýlarý ve
emeði bulunduðu konuþmacýlar tarafýndan
vurgulandý. 

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý
Bölümü doktora programý öðrencilerinden
Yeliz Özay'ýn sunuculuðunu üstlendiði ve
Prof. Dr. Ali Doðramacý'nýn "hoþ geldiniz"
konuþmasý yaptýðý etkinliðin açýþ konuþmasýný
yapmak üzere sahneye davet edilen Kültür ve
Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, bakanlýk olarak Yahya Kemal'in
yaþamý ve eserleri anýsýna, yýl boyunca gerçekleþtirmeyi
düþündükleri etkinlikler ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler sundu.
Günay bu çalýþmalarýn, þair üzerine prestij kitaplar çýkarýlmasý ve
Yahya Kemal'in þiirlerinden yeni besteler yapýlmasý gibi projeleri
kapsadýðýný belirtti.

21 Mart'ýn ayrýca Nevruz olarak kutlandýðýný belirten Günay,
Nevruz'u "doðanýn þiire uymasý olarak" anladýðýný kaydetti.
Ölümünün ellinci yýlýnýn, ayný zamanda þairi anma yýlý ilan
edildiðini belirten Günay, önümüzdeki yýlýn Yahya Kemal'in 125.
doðum yýl dönümü olduðunu hatýrlatarak, anma etkinliklerinin
gelecek yýl da devam edeceðini müjdeledi. Günay ayrýca, Yahya
Kemal'in Türk þiiri için farklý bir ses olduðunu belirterek, þairin
aruz ve Türkçe arasýnda inanýlmaz bir bað kurduðunu dile getirdi. 

Günay'ýn ardýndan kürsüye gelen Ýstanbul Kültür Üniversitesi
öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ýskender Pala "Yahya Kemal Þiiri
ve Aþk" baþlýklý konuþmasýný gerçekleþtirdi. Dünya Þiir Günü
etkinliði öncesinde üniversiteye gelerek divan þiiri üzerine öðren-
cilere iki günlük bir seminer veren, özellikle klasik þiirdeki aþk
anlayýþý konusunda tarihsel bir altyapýya sahip olmasýyla tanýnan
ve bu baðlamda yoðun divan edebiyatý çalýþmalarýnýn yaný sýra
Aþkname, Kýrk Ambar ve Kitab-ý Aþk gibi kitaplarý bulunan Prof.
Dr. Ýskender Pala, Yahya Kemal'in aþk temasý üzerinde yetkinlik-
le duran bir þair olduðunu vurguladý. Þiirlerden aldýðý örnekler-
den de faydalanan Pala, Yahya Kemal’in, aþkýn yarattýðý her çeþit

ruh hâlini þiirde ustalýkla ele aldýðýný ve yeri geldiðinde
"Þeytan diyor ki sarmalý, yüz kerre öpmeli" diyecek kadar
da coþkuyla dolu olduðunu dile getirdi.

Yaptýðý konuþmayla salondan büyük alkýþ alan Pala'nýn
ardýndan kürsüye eski Devlet Bakaný Dr. Yýlmaz
Karakoyunlu davet edildi. Akademisyen ve yazar kimliðiyle

de tanýnan, Salkým Haným'ýn Taneleri, Yorgun Mayýs Kýsraklarý
gibi romanlarýnýn yaný sýra, birçok tiyatro eseri ve O Hayal
Aynasýndan, Rubailer adlý þiir kitaplarý ile Mevsimler Eskidi
Biraz adlý bir öykü kitabý bulunan, ayný zamanda TRT'nin reper-
tuarýna giren yüzden fazla beste yapmýþ olan Karakoyunlu,
"Yahya Kemal'de Þiir ve Þarký" baþlýklý konuþmasýný yaptý.
Karakoyunlu konuþmasýnda, Yahya Kemal'in Türk þiir tarihindeki
önemine deðinip þiirlerinden örnekler vererek, þairin þiir
anlayýþýnda musiki bilgisinin derin olmasýnýn yoðun tesiri
olduðunu belirtti. Yahya Kemal'in içinde yaþadýðý kültürün
musikisine son derece vâkýf olmasýnýn da önemine deðinen
Karakoyunlu, onun bu anlamda eþsiz bir þair olduðunun, hatta
kendisinden sonraki bütün þiir hareketlerine etki etme baþarýsý
gösterdiðinin altýný çizdi.

Bu konuþmalardan sonra sahneye gelen
deðerli tiyatro sanatçýlarýmýzdan Yýldýz
Kenter, Yahya Kemal'in þiirlerinden örnekler
okudu. "Vuslat", "Erenköyü'nde Bahar" ve
"Itrî" þiirlerinin okunmasýndan sonra sahneye
þef Uður Bayrak yönetimindeki Kültür ve
Turizm Bakanlýðý Klasik Türk Musikisi
Korosu davet edildi. Koro, Yýldýz Kenter ve
Hilmi Yavuz'un birlikte okuduklarý Yahya
Kemal'in þiirlerinden bestelenen bazý eserleri

icra etti. Koronun seslendirdiði eserler þunlardý: 

"Bir Baþka Tepeden",
"Vedâ Gazeli",
"Kar Mûsýkîleri",
"Geçmiþ Yaz", 
"Özleyen",
"Rindlerin Akþamý",
"Eski Musiki”, 
"Endülüs'te Raks",
"Ýstanbul'u Fetheden Yeniçeriye Gazel".

Ayrýca koro, þairin iki "Þarký"sýný da seslendirdi. Ýzleyicilerin
büyük beðenisini kazanan bu bölümün sonunda koro ile birlikte
Hilmi Yavuz ve Yýldýz Kenter performanslarýyla büyük alkýþ
topladýlar.

Ýzleyenleri son derece etkileyen bu yýlki Dünya Þiir Günü
etkinliðinin, Türk Edebiyatý Merkezi tarafýndan þiirin ve þairin
öneminin bir kez daha anlaþýlmasýna yapýlan deðerli bir katký
olarak önem taþýdýðýný; etkinliðin düzenlenmesinde gösterilen
hassasiyet ve gördüðü ilgiyle, önümüzdeki dönemlerde yapýlacak
edebiyat ve sanat etkinlikleri açýsýndan daha fazla ümit ve heye-
can verici olduðunu söylemek yanlýþ olmayacaktýr.

Dünya Þiir Günü, "Yahya Kemal: Þiir ve Þarký" Etkinliði ile Kutlandý
Naim Atabaðsoy

<naim@bilkent.edu.tr>



Edebiyat ve eleþtiri dergisi Pasaj'ýn 6. sayýsý bu
ay çýktý. Edebiyat eleþtirisi konusundaki sýnýrlý

alan içerisinde farklý birçok konu üzerinden
akademik çizgideki tartýþmalara yer veren Pasaj'ýn
bu sayýdaki dosya konusu "Edebiyat ve Kanon".
Dosyadaki ilk yazý edebî kanon kavramýný irdeleyen

Jale Parla'ya ait. Parla, T. S. Eliot, Harold Bloom ve Roland
Barthes'ý, Marksist eleþtirmenleri, Rus biçimcileri ve Alman alým-
lama estetikçilerini referans vererek bir Türk roman kanonu olup
olmadýðýný sorgularken;  dergideki diðer bir yazýda Oðuz
Demiralp, kanon kavramýný ve sözcüðün tarihsel kökenini açýklý-
yor. Gelenekle yenilik arasýndaki diyalektik iliþkiye de deðinen
yazar, ulusal yazýn oluþturma kaygýlarý baðlamýnda kanonu oluþ-
turan eðilimleri ele alýyor. 

Kanon konusunda çok önemli çalýþmalara imza atan Harold
Bloom bugüne kadar çevrilmemiþ olan "The Dialectics of

Literary Tradition" ("Edebî
Geleneðin Diyalektiði") baþlýklý
yazýsý ile dergide yer alýyor. Bloom,
Emerson'un diyalektik konusundaki
fikirlerinden hareketle edebî
geleneðin diyalektiðini açýklýyor. 

Dosyadaki bir baþka yazýda
Laurent Mignon, edebiyat tarihi
araþtýrmacýlarýnýn, akademisyenlerin
ya da eleþtirmenlerin Türk edebiyatý
çalýþmalarýnda gayrimüslim
yazarlara deðinmemiþ olduklarýna
dikkat çekerek bu yaklaþýmýn neden-

lerini ortaya koyuyor. Kanon konusuna iliþkin bir yazý da kanon
tartýþmalarýnýn çok kültürlülük yerine tek kültürlülük arayýþlarý ile
ortaya çýktýðýna iþaret eden Pelin Baþcý'nýn "Yerli Edebiyat,
Yurdun Edebiyatý; Herkes Onu Okumalý" baþlýklý yazýsý. Hasan
Ünal Nalbantoðlu ise özellikle çeviri konusu üzerinde odakla-
narak Heidegger yapýtlarýnýn okunduðu bir okuma grubu deneyi-
mini anlatýyor. 

Georg M. Gugelberger'in yazýsý da "Kanonu Özgürleþtirmek:
Üçüncü Dünya Edebiyatý Üzerine Görüþler" baþlýðýyla Türkçeye
aktarýlmýþ. Yazar, Batý kanonunun hegemonyasýnýn etkilerini
soruþtururken ayný zamanda üçüncü dünya edebiyatý teriminin, bu
ülkelerin edebiyatýnýn çeþitliliðini nasýl sýnýrladýðýný gösteriyor.
Seval Þahin ise yazýsýnda Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn Sahnenin
Dýþýndakiler romanýnýndaki kahramanlarýn sahne kavramý
karþýsýndaki konumlarýný farklý bir bakýþ açýsýyla soruþturuyor. 

Dosyada ayrýca Öykü Terzioðlu'nun, " 'Bir Zanbâðýn Hikâyesi'
ve Le Roman de Violette'de Cinsel Kimlik ve Ýliþkilerin
Kurgulanýþý", Ayþegül Utku Günaydýn'ýn, "Tanzimat Romanýnda
Kamusal Alanýn Görünümü", Aslý Uçar'ýn, "Araba Sevdasý ve
Felâtun Bey ile Râkým Efendi Romanlarýnda Mimetik Arzu" ve
Seda Uyanýk'ýn, "Lukács'ýn Gerçekçilik Ýdealizmi" adlý yazýlarý
yer almaktadýr. Gelecek sayýsýnda "Postmodernizm ve Sonrasý"ný
ele alacak olan Pasaj, 8. sayýnýn dosya konusunu ise
"Milliyetçilik, Irkçýlýk ve Edebiyat" olarak belirlemiþtir. Dergiyle
ilgili daha ayrýntýlý bilgi için <www.pasajedebiyat.com> adresine
bakýlabilir.

Pasaj'ýn Yeni Sayýsý
Nefise Abalý

Eleþtiride Yeni Bir Mecra: Kritik

Sýla Akdeniz  

Kritik, edebiyat ortamýnda giderek daralan
eleþtiri için dönüm noktasý olma amacýyla 2008

yýlýnýn Mart ayýnda yayýn hayatýna baþladý. Dergi ilk
sayýsýnda dosya konusu olarak "yeni tarihselcilik"
yaklaþýmýný ele aldý.

Dosya, M. Fatih Uslu'nun "Greenblatt'ýn Yeni Tarihselci
Eleþtirisi"ne odaklanan yazýsý ile baþlýyor. Bu yazýdan sonra,
Greenblatt'ýn kendi fikirlerini deðerlendirdiði, okuru teorinin yaný
sýra uygulama konusunda aydýnlattýðý yazýsý yer alýyor. Fatih
Altuð da, Namýk Kemal'in oyunlarýnda icra edilen öznellik ve
Batýlý imge anlayýþýný derinlemesine inceliyor. Selim Kuru, Ýshak
Çelebi'nin Üsküp Þehrengizi'nden yola çýkarak Osmanlý þiirinde
eþcinsellik meselesini tarihselleþtirmeye çalýþýrken, Aslý
Niyazioðlu ise "uzlet" kavramýnýn 16. yüzyýl Osmanlý þiirinde
nasýl farklý anlamlar taþýdýðýný tartýþýyor. 

Yeni tarihselcilik dosyasýnýn ardýndan Yervant Baret
Manok'un, Venedik'te oynanan ilk
Türkçe oyunlarý tanýtan yazýsý yer
alýyor ve yazýyla birlikte bilinen ilk
Türkçe oyunlardan biri olan Hýrya
Tellal Yev Mehemmed Çelebi,
Türkiye'de ilk kez yayýmlanýyor.
Daha sonra Berat Açýl'ýn "mahþer
güneþi" mazmununu incelediði yazýsý
ile Veysel Öztürk'ün Abdülhak
Hamit'i merkeze alan, modern þiirin
oluþumunda bir dönüm noktasý olarak
dönüþümün ve öznelleþmenin teza-
hürlerine bakan yazýsý geliyor. Olcay

Akyýldýz da makale türüyle kurmacayý harmanladýðý yazýsýyla,
Ahmet Mithat ile Karl May'ýn, Türkiye ve Almanya'da nasýl alým-
landýðýný gösteriyor. 

Edebiyat tarihinde önemli yere sahip ama pek bilinmeyen
eleþtiri yazýlarýný da gündeme taþýmak isteyen Kritik, Servet-i
Fünun dönemi yazarý Mehmet Rauf'un "Tedkikat-ý Edebiyye:
Hayat ve Kitablar" baþlýklý yazýsýna yer veriyor. Bu incelemenin
çevrimyazýsýný yapan Çiðdem Kurt ayný zamanda metni deðer-
lendiriyor. Deniz Aktan, Yakup Kadri'nin romanlarýnda Kemalist
projenin üretmeye çalýþtýðý ideal öznellik açýsýndan aylaklýðýn
konumunu tartýþýrken, Ayþe Öykü Ýþ, Ferit Edgü'nün bazý
hikâyelerinde sunulan anlatýcý-karakterleri varoluþçu temalar
ýþýðýnda derinlemesine inceliyor. Seher Özkök, kadýnlýðý ve
Öteki’yi merkeze alarak Sevim Burak hikâyelerine yaklaþýrken,
Pelin Aslan da Hasan Ali Toptaþ'ýn Uykularýn Doðusu romanýnda
yer alan ötekilik izleklerini takip ediyor. Tanpýnar ve Proust'un
söylemsel akrabalýðýný çözümleyen Egemen Özbek'in yazýsýný,
Ahmet Sait Akçay'ýn, Mahir Öztaþ'ýn Dünya edebiyatýndaki akra-
balarýna olan göndermelerini incelediði yazýsý izliyor. Murat
Umut Ýnan ise 1946 yýllarýnda baþlayan gazelde bütünlük tartýþ-
malarýný ve bu tartýþmanýn dönüþümlerini gözler önüne seriyor.

Öznel ölçütlere dayalý, popülerist anlayýþtan uzak duran
yazýlara yer vererek yayýn hayatýna atýlan Kritik, hazýrladýðý
dosyalar ve dosya dýþý yazýlarla eleþtiri dünyasýnda dönüm nok-
tasý olacak gibi görünüyor. Dergiyle ilgili daha ayrýntýlý bilgi için
<www.kritikdergi.com> adresine bakýlabilir.
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SÖYLEÞÝ

Bölümümüzde Kutadgu Bilig ve Seyahatname
üzerine iki ders vermekte olan, Türkoloji

alanýnýn önemli ismi Robert Dankoff ile çalýþmalarý
hakkýnda görüþtük.

Türk edebiyatýna ilginiz nasýl baþladý? Bu
edebiyat içerisinde erken dönem Türk Ýslam metinlerine ve
Osmanlý edebiyatý üzerine çalýþmayý uzmanlýk alaný olarak
seçmenizin arkasýnda yatan nedenler nelerdir?

New York'taki Columbia Üniversitesi'nden 1964 senesinde,
20 yaþýndayken, mezun olmamýn hemen ardýndan Barýþ
Gönüllüleri'ne katýlarak Türkiye'ye geldim. Sinop'ta bir ortaokul-
da Ýngilizce öðretmeye baþladým. Türk diline duyduðum ilgi
orada baþladý. Bu ilgim sadece dil düzeyinde kalmadý. Türklerin
kültürüne ve dinine de ilgi duymaya baþladým. Bu yolla kendimi
Arapça öðreniyor buldum. Ýngilizce öðrettiðim bir kursta sýnýfta-
kiler arasýnda oralý bir imam vardý. Ben ona Ýngilizce öðretirken,
o da bana Arapça öðretmeye baþladý. 

Daha sonra 1966 senesinde Türkiye'den
ayrýlarak üniversiteye döndüm. Harvard
Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünde dok-
tora yapmaya baþladým. Türkiye'deyken,
Türk edebiyatýna ve özellikle de o zaman
çok az öðrenmiþ olduðum Osmanlý þiirleri-
ne âþýk olmuþtum. Fuzuli'nin þu beytini ilk
kez dinlediðim zamaný hatýrlýyorum:
(Burada vezne uyarak okuyor) "Beni cân-
dan usandýrdý cefâdan yâr usanmaz mý?".
Bu gazelin sesi, kelimeleri ve verdiði duygu
harikaydý. Bu olaylarýn etkisinde Osmanlý edebiyatý çalýþmaya
karar verdim; fakat danýþmanýmýn beni erken Türk Ýslam eserleri-
ne yönlendirmesiyle, öncelikle Divan-ý Lugat’it-Türk'ü ve
Kutadgu Bilig'i çalýþtým. Bu dönem yaptýðým çalýþmalarýmýn
sonucu olarak 1980'li yýllarýn baþlarýnda her iki eserin de Ýngiliz-
ceye notlandýrýlmýþ çevirilerini yaptým. Bu iki büyük eser hakkýn-
daki çalýþmalarýmý bitirdikten sonra artýk önceki aþkýma dönebilir
ve Osmanlý edebiyatýna yoðunlaþabilirdim.

Doktora çalýþmanýzda Divan-ý Lugat’it-Türk üzerinde
çalýþmaya sizi yönelten nedir? Bu metnin hangi açýlardan
önemli olduðunu düþünüyorsunuz?

Divan-ý Lugat’it-Türk'ü baðlamý içinde deðerlendirecek olur-
sak önemi ortaya çýkar. Ýslam'ýn ilk yýllarýnda Arapça dilini doðru
bir þekilde ortaya koymak amacýyla Müslüman bilginler Cahiliye
dönemi þiirlerini ve Arap halkýnýn kullandýðý deyimleri topladýlar.
Bu, yazýlý Arap edebiyatýnýn Kuran'dan sonraki en önemli kay-
naðý oldu. Kaþgarlý Mahmud'un çabasý tam da budur. Kaþgarlý,
Araplarýn Türkçe öðrenmelerini kolaylaþtýrmak amacýyla yazdýðý
bu eserin, yazýlý Türk edebiyatýnýn baþlangýcý olabileceðinin
farkýndaydý. Halkýn sevdiði þiirleri ve sýk kullandýðý atasözleri ve
deyimleri toplama çabasýný bu çerçeve içinde deðerlendiriyorum.
Kaþgarlý tüm lehçeleri bu büyük kitapta toplarken, Türkçenin
Arapça ile boy ölçüþecek güce sahip olduðunu göstermek istiyor-
du. Böylece Ýslam edebiyatý içinde Türkçe bir edebiyat geleneði
baþlamasý mümkün olabilecekti. 

Edebiyat çalýþmalarýnda özellikle matbaa öncesi dönemde

Robert Dankoff ile Söyleþi
Aslýhan Aksoy Sheridan - Uygar Aydemir

üretilmiþ metinlerin saðlýklý transkripsiyonlarýna
ulaþmanýn önemi ve sizin gibi bu alanda çalýþan
araþtýrmacýlarýn harcadýðý emeðin büyüklüðü
ortada. Transkripsiyon çalýþmalarý sýrasýnda
Seyahatname'nin yazmalarýyla baþ baþa
kaldýðýnýzda ne gibi güçlüklerle karþýlaþtýnýz?

Ayrýca Seyahatname'yle ilgili çalýþmalarýnýz hakkýnda biraz
bilgi verebilir misiniz? 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin yazmalarýný incelemeye
baþladýðýmda çok sorun olduðunu fark ettim: Filolojik sorunlar ve
dil sorunlarý. Filolojik sorunlar derken þunu kastediyorum: Bu
yazmalar yazarýn kendi eliyle mi yazýlmýþtý, yoksa çekimlenmiþ
yazmalar mýydý? Bu yazmalarýn edisyonu nasýl yapýlmalý sorusu
da vardý. Ayrýca biliyorsunuz, bu yazmalar tamamlanmamýþtýr;
içinde noktalanmamýþ pek çok bölüm bulunmaktadýr. Filolojik
sorunlar bunlardý. Dil sorunlarýna gelince, yazmalarý okumaya
baþlayýnca karþýma pek çok arkaik, yabancý kelime çýktý. Bunlarýn
anlamlarýný sözlüklerde bulamýyordum. Yazmalarýn dili üstüne
çalýþýrken, Evliya Çelebi'nin kullandýðý arkaik, yabancý ve bilin-

meyen sözcükleri not etmeye baþladým.   
Bu arada Evliya Çelebi

Seyahatnamesi'nde bir bölüme odaklanmayý
istedim ve çok eðlenceli bulduðumdan
dolayý Bitlis bölümüne yöneldim. Ýçinde
akrobatlarla ilgili ilginç bir kýsmýn bulun-
duðu bu bölümde Evliya, savaþlar ve
entrikalarla dolu büyük maceralar yaþar. Bir
de bu bölümde Melek Ahmed Paþa'nýn çok
önemli bir yeri vardýr ve bunu gördüðümde

Melek Ahmed Paþa'yla ilgili hem önceki hem de sonraki bölüm-
lere bakmam gerektiðini fark ettim. Böylece bu noktada
Seyahatname'yi artýk parça parça okuyamayacaðýmý, baþtan sona
okumam gerektiðini anladým. Nitekim bu baþtan sona tek bir
yazarýn kaleminden çýkmýþ bir metindi ve bir yazarýn elinden çýk-
mýþ her yapýtta olduðu gibi Seyahatname'nin de kendine özgü bir
dili vardý, bu nedenle içinde geçen her sözcüðü okumam gereki-
yordu. 1980'lerin ortasýnda Seyahatname yazmasýný okumaya
baþladým ve okumayý tamamlamam üç yýlýmý aldý. Bu üç yýl
içinde kendime gerçekleþtirilecek çeþitli hedefler seçtim.
Bunlardan biri, daha önce söylediðim gibi not etmeye baþladýðým,
Seyahatname'de karþýma çýkan tüm yabancý ve bilinmeyen
sözcükleri derlemek ve bunlarýn metnin neresinde karþýma çýk-
týðýný kaydetmekti. Daha sonra bu sözcüklerin kökenini araþtýr-
maya giriþtim ve bunlar gerçekten çok büyük bir araþtýrma gerek-
tirdi. Bu çalýþmalarýmýn sonucundan dört ayrý kitap ve birçok
makale çýktý. 

The Intimate Life of An Ottoman Statesman: Melek Ahmed

Paþa (Bir Osmanlý Devlet Adamýnýn Özel Hayatý: Melek
Ahmed Paþa), bir devlet adamý olarak Melek Ahmed Paþa'nýn
özel hayatýna odaklanarak Seyahatname'yi çok ilginç bir açý-
dan ele alýyor. Bu dönem eserleri üzerindeki çalýþmalarýnýz
esnasýnda bunun gibi kiþisel hayatýn izlerinin sürülebileceði
baþka metinlerle karþýlaþtýnýz mý?

Seyahatname'nin bu bölümlerini benim için çekici kýlan da
Melek Ahmed Paþa'nýn kiþisel hayatýnýn yansýtýlmasý oldu.
Gerçekten de sýra dýþý bir durum bu, çünkü genel olarak Ýslam
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edebiyatýnda kiþisel hayat perdelenir, saklanýr ve özel hayattan
söz edilmez ya da ancak üstü kapalý olarak söz konusu edilir.
Ancak Seyahatname'de özel hayatýn doðrudan doðruya yansýtýl-
masýyla karþýlaþýyoruz. Seyahatname'yi son derece çekici bir
metin yapan unsurlardan biri bu. Özellikle akrabasý olan ve çok
yakýn iliþki içinde bulunduðu Melek Ahmed Paþa'yla ilgili olan
bölümlerde, Evliya onun ruhsal durumu, umutlarý, korkularý,
rüyalarý ve karýsýyla olan iliþkisini tümüyle gözler önüne serer.
Oysa genel olarak Osmanlý edebiyatýnda bunlardan söz edilmez.
Rüyalar üzerine bir edebiyat var elbet, ancak bu edebiyat gerçek-
lerden soyutlanmýþ bir tutum sergiler. Bu konuyla iliþki-
lendirilebilecek baþka edebiyat türleri daha var. Örneðin cinsel-
likle ilgili konularý ele alan ve kendi içinde bir tür oluþturan
pornografik metinler bulunuyor. Ancak bunlarda Seyahatname'de
gördüðümüz türden bir kiþisel ilgi ve iliþki göremeyiz. Bu neden-
le Seyahatname'deki bu bölümler ilgimi çekti ve bunlarý bir araya
getirip Ýngilizceye çevirmeyi istedim.                        

An Ottoman Mentality: The World of Evliya Çelebi (Bir
Osmanlý Zihniyeti: Evliya Çelebi'nin Dünyasý) baþlýklý
kitabýnýzdan hareketle, Evliya Çelebi’
den yansýyan biçimiyle Osmanlý zih-
niyetini nasýl tanýmlarsýnýz ve Evliya
Çelebi'nin klasik Osmanlý zihniyetinden
hangi yönlerden ayrýldýðýný söyleye-
bilirsiniz? 

“Zihniyet” sözcüðünü, Evliya
Çelebi'nin dünyaya nasýl baktýðýný tek bir
kelimeyle ifade edebilmek için kullandým.
Onun yetiþtiriliþ biçimi, taþýdýðý deðerler ve
eðitimi tarafýndan þekillendirilen dünya
görüþünü ve yapmak istediklerini kastettim bu sözcükle. Bu
anlamda bu sözcük oldukça serbest bir kullanýmda. Kültürel
çalýþmalar alanýnda ifade ettiði anlamda kullanmadým. 

Bu baðlamda þunu da söylemek isterim ki, Seyahatname kap-
samlý ve çok önemli bir metin. Pek çok açýdan önemli: Türk ve
Osmanlý edebiyatý çalýþmalarý, Balkan tarihi, genel olarak Yakýn
Doðu kültürel tarihi, vb. tüm alanlar için merkezî önemde bir
metin. Böyle bir metne yönelik iki tür yaklaþým mümkün sanýrým.
Bunlardan biri, bu metne bir kaynak olarak yaklaþmak; diðeri ise
bir metin olarak deðerlendirmek. Pek çok kiþinin araþtýrma pro-
jeleri var: Örneðin, Bektaþiler, Amasya, Karagöz ya da belki
Bosna üzerine çalýþýyorlar ve Seyahatname'ye çalýþtýklarý konu
hakkýnda Evliya'nýn ne söylediðine bakmak için baþvuruyorlar.
Bu metni bir kaynak olarak kullanýyorlar. Buna elbette itirazým
yok. Benim yaklaþýmým ise ikincisi: Seyahatname'yi her þeyden
önce bir metin olarak görmek. Ona bir yazarýn düþüncesinin yan-
sýmasý olarak bakmak. Shakespeare'i nasýl okuyorsam Evliya
Çelebi'yi de öyle okuyorum. Diyelim Romeo ve Juliet'i 16.
yüzyýlda Verona ya da Londra'daki koþullarý öðrenmek için oku-
muyorum. Bu, edebiyat. Evliya Çelebi'ye de ayný bakýþ açýsýyla
yaklaþýyorum. Bence Seyahatname bir metin, yazarýn
düþüncesinin yansýmasý. Seyahatname metnine bir bütün olarak
bakmak, incelemek ve metindeki dinamikleri anlamaya ve açýkla-
maya çalýþmak gerek. An Ottoman Mentality'de bunu yapmaya
çalýþtým. Ama bu kitapta ele alýnan bir Osmanlý zihniyeti.

Genel olarak Osmanlý zihniyeti deðil. Bu kitapta incelemeye

çalýþtýðým, Evliya'nýn kendi deneyimlerinden yola çýkarak ortaya
koyduðu zihniyet ve bir Osmanlý insaný olarak kendini nasýl
tanýmladýðý. Bu yüzden bu baþlýðýn kitapta ortaya koymaya
çalýþtýðým þey için iyi bir baþlýk olduðunu düþündüm.

Seyahatname'nin Yapý Kredi Yayýnlarý'nca yapýlan basýmý
üzerine çok yoðun emek harcadýðýnýzý biliyoruz. Bu yapýtýn
eksiksiz, saðlýklý bir yayýnýnýn yapýlmasýnýn ardýndan
Seyahatname çalýþmalarýnýn nasýl geliþmesini umuyorsunuz?

Seyahatname'nin þimdiye kadar yapýlan edisyonlarý pek çok
hata içeriyor. Güvenilir bir metne sahip olmamak büyük bir
sorun. Bu yüzden þu andaki tüm çabam iyi bir edisyonun ortaya
konabilmesine yönelik. Üç cildin daha gözden geçirilmesi
gerekiyor. Çünkü 2., 3. ve 4. ciltler henüz iyi durumda deðil. Þu
an 4. cilt üzerinde çalýþýyoruz. Bu cildin yeni basýmý yakýnda,
belki bu yýl içinde hazýr olacak. Aslýnda edisyon hazýrlamak,
üzerinde çalýþýlacak temelleri kurmak yalnýzca. Edisyon hazýrla-
maktan çok daha ilginç çalýþma konularý var. Ben böyle ilginç
çalýþmalardan birini An Ottoman Mentality'de yapmaya çalýþtým.
Edisyon ve sözlük hazýrlama çalýþmalarýnda bunca zaman harca-

mamayý ve asýl böyle çalýþmalar yapa-
bilmeyi çok isterdim. Keþke baþka birileri
bu iþleri daha önce yapmýþ olsaydý da ben
onlarýn çalýþmalarýndan yararlansaydým.
Ancak öncelikle bu iþlerin yapýlmasý
gerekiyor; çünkü bunlar yapýlmadan yap-
týðýnýz çalýþmalar saðlam temeller üzerine
oturmaz. Ancak bu yalnýzca bir baþlangýç,
Seyahatname üzerine sorulacak çok soru
ve yapýlacak çok çalýþma var. Nuran
Tezcan'ýn hazýrladýðý, geçtiðimiz ay içinde

gerçekleþen sempozyumda da gördük ki, Seyahatname'ye farklý
açýlardan yaklaþmak mümkün. Umarým gelecekte çok daha ilginç
çalýþmalar gerçekleþtirilecek ve edisyon çalýþmalarýyla bunda
benim de bir katkým olacak.  

Amerika Birleþik Devletleri'nde Türk çalýþmalarý alanýn-
da hangi eksiklikler var?

Hemen her þey eksik. Kültürel çalýþmalar, edebiyat... ABD'de
Türk çalýþmalarýnda en kapsamlý þekilde incelenmiþ tek alan
Osmanlý ve Cumhuriyet tarihidir. Benim anladýðým anlamda
Türkoloji, Türk edebiyatlarýnýn ve dillerinin çalýþýlmasýný kapsý-
yor. Bu anlamýyla bakacak olursak ABD'de çok az okulun
Türkoloji bölümü var. Özellikle Almanya'da Türkoloji güçlü bir
alan, Türkiye'de de gittikçe güçleneceðini ümit ediyorum. 

Yakýn geleceðe yönelik ne gibi planlarýnýz var?
Þimdilik sadece Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin kontrolünü

bitirmek istiyorum. Bu yeterince zaman alacak zaten.
Günümüz Türk þairlerinden kimleri beðeniyorsunuz?
Çok fazla modern þiir okumuyorum. Orhan Veli gibi modern

klasikleri elbette seviyorum ama bu alaný çok fazla bildiðimi
söyleyemeyeceðim. Yine de Orhan Pamuk gibi çaðdaþ Türk ede-
biyatýndan da yazarlar okumaya çalýþýyorum. Buraya geldikten
sonra da Ýhsan Oktay Anar'ýn Suskunlar kitabýna baþladým. Onun
kitabýnda Osmanlý edebiyatýnýn yankýlarýný bulmak ilginç oluyor. 

Teþekkür ederiz.
<sheridan@bilkent.edu.tr>

<uygara@bilkent.edu.tr>  
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SEMPOZYUM
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Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Merkezi, 3-4-5 Nisan
2008 tarihlerinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen

"Çaðýnýn Sýra Dýþý Yazarý ve Eseri: Uluslararasý Evliya
Çelebi ve Seyahatname Sempozyumu”nu gerçekleþtirdi.
Yurt içinden ve ABD, Fransa, Ýngiltere, Kýbrýs, Azerbaycan,
Almanya, Hollanda ve Avusturya'dan otuz dört uzmanýn
katýldýðý bu sempozyum, sunulan bildiriler ve tartýþmalarla ve-
rimli bir edebiyat etkinliði hâline geldi. Bilkent Üniversitesi
öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuran Tezcan'ýn yönetiminde ve
Demet Güzelsoy-Chafra'nýn koordinatörlüðünde gerçekleþen
sempozyum, 3 Nisan sabahý, Bilkent Üniversitesi Mithat Çoruh
Salonu'nda Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kalpaklý'nýn açýþ konuþmasýy-
la baþladý. Kalpaklý'nýn ardýndan Sempozyumun onursal üyeleri
Prof. Dr. Halil Ýnalcýk ve Prof. Dr. Metin And, Seyahatname'nin
önemini vurgulayan konuþmalar yaptýlar. Prof. Dr. Halil Ýnalcýk,
Seyahatname'yi anlayabilmek için Evliya Çelebi'nin kendisini
tanýmak gerektiðini belirterek onun özellikle musahip kiþiliðinin
üzerinde durdu. Prof. Dr. Metin And ise eserin Karagöz, kukla ve
minyatür sanatlarýyla ilgili bilgi veren ilk kaynak olduðunu belirt-
ti.

Sempozyumun ilk oturumuna geçilmeden önce
Seyahatname'nin güvenilir metin yayýnýnýn
gerçekleþmesinde emeði geçen Dr. Yücel
Daðlý, Seyit Ali Kahraman, Sabri Koz ve
yayýnýn bilimsel önderliðini yapan Prof. Dr.
Robert Dankoff'a Yapý Kredi Yayýnlarý
Müdürü Raþit Çavaþ tarafýndan plaket ve-
rildi. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kalpaklý ve
Hilmi Yavuz'un baþkanlýðýnda sempozyu-
mun açýlýþ bildirileri Prof. Dr. Robert
Dankoff, Prof Dr. Pierre MacKay ve Dr.
Yücel Daðlý tarafýndan sunuldu. Osmanlý-Türk dil ve edebi-
yatýnýn ünlü uzmaný Dankoff,  Türkçe olarak sunduðu "Ayýp
Deðil!" baþlýklý bildirisinde, Evliya'nýn "ayýp" sözcüðünü iki fark-
lý biçimde kullandýðýný belirtti. Bu kullaným biçimlerinden ilkinde
"ayýp" sözcüðünü Evliya'nýn kendi ahlak ölçütlerine göre, ikinci
durumda ise "ayýp" sözcüðünün eserde anlatýlan bölgede yaþayan
halkýn deðer yargýlarýna göre kullanýldýðýný belirtti. Dankoff,
Evliya'nýn bu baðlamda "ayýp deðil" ifadesinden de örnekler ve-
rerek, okuyucunun uygunsuz bulabileceði durumlarla ilgili olarak
açýklamada bulunduðuna deðindi.

Bunu Washington Üniversitesi'nden Prof. Dr. Pierre
MacKay'ýn "Separating Truth and Fantasy in Evliya's Accounts of
His Journeys: Some Examples From Book Eight" (Evliya
Çelebi'nin Seyahat Anlatýmlarýnda Gerçek ve Fanteziyi Ayýrmak:
Sekizinci Ciltten Bazý Örnekler) baþlýklý Ýngilizce bildirisi izledi.
MacKay, Evliya'nýn eserlerinde kurmacanýn ve gerçeðin iç içe
bulunduðunu, onun yaptýðý sanýlan seyahatlerin tümünü gerçek-
leþtirmeye yetecek kadar zamanýnýn olmadýðýný açýkladý.
MacKay, Evliya'nýn eserinin dikkatle incelenmesi durumunda,
gerçeði kurmacadan ayýrmayý saðlayacak ipuçlarýnýn yakala-
nabileceðini ve böyle çalýþmalarýn Seyahatname'nin nasýl
yaratýldýðý konusunda önemli bilgiler saðlayacaðýný belirtti. 

Marmara Üniversitesi öðretim üyesi Dr. Yücel Daðlý ise
"Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ndeki Ýstanbul Esnafý" baþlýklý

bildirisini resimler eþliðinde sundu. Daðlý, Seyahatname'nin
ilk cildinin bir seyahat anlatýsý deðil, Ýstanbul'u ve
Osmanlý'yý anlatan bir kitap olduðunu ve bu özellikleriyle
eserin diðer dokuz cildinden ayrýldýðýný belirtti. Daðlý, eserin
bu ilk cildinde bine yakýn Ýstanbul esnafýnýn tanýtýldýðýný
açýkladý ve birinci ciltte yer alan bilgileri ayný dönemde

yazýlan eserlerle karþýlaþtýrdý.
Sempozyumun ikinci oturumuna Prof. Dr. Filiz

Yeniþehirlioðlu baþkanlýk yaptý. Yurtdýþýnda olduðu için sem-
pozyuma katýlamayan Enis Batur'un açýþ konuþmasý, Türk
Edebiyatý Bölümü doktora öðrencisi Barýþ Karacasu tarafýndan
okundu. Oturumun ilk konuþmacýsý Ýstanbul Üniversitesi'nden
Prof. Dr. Feridun Emecen'di. Emecen, "Askerî Dönüþüm Çaðýnda
Evliya Çelebi ve Ateþli Silahlar" baþlýklý bildirisini sundu.
Bildiride, Osmanlýlar'ýn ateþli silah kullanýmý ve buna baðlý savaþ
taktikleri bakýmýndan Batý'nýn gerisinde kalýp kalmadýðý sorunu,
Seyahatname'de verilen bilgiler ýþýðýnda ele alýndý. 

Ýstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Musa Duman
"Seyahatname'deki Harekeli Yazýlar Üzerine" baþlýklý bildirisini
17. yüzyýl Türkiye Türkçesinin fonetik özelliklerinin belirlenme-
sine katký saðlamak amacýyla hazýrladýðýný belirtti. Eserin

Topkapý Sarayý Kütüphanesi Baðdat Köþkü
nüshasýnýn beþinci cildi üzerinde çalýþan
Duman, bu nüshanýn düzenli biçimde
harekeli olmadýðýný belirterek harekeli
sözcükleri Türkçenin fonetiði açýsýndan
deðerlendirdi. 

Oturumun üçüncü konuþmacýsý, "Evliya
Çelebi'nin Batý Balkanlar Yolculuðu:
Günümüze Kadar Yapýlan Yayýnlara
Eleþtirel Bir Bakýþ" baþlýklý bildirisi ile

Slobodan Ilic idi. Doðu Akdeniz Üniversitesi öðretim üyelerinden
Doç. Dr. Slobodan Ilic, Evliya'nýn eserinde, gezip gördüðü yer-
lerin þive özellikleriyle ilgili pek çok örnek verdiðini belirterek,
onun Bosna ve Dalmaçya bölgelerinde verdiði sözcüklerin
çevriyazýda nasýl yansýtýlmasý gerektiði sorunlarý üzerinde durdu.

Ýkinci oturumun son konuþmacýsý, "40 years with Evliya
Çelebi" (Machiel Kiel'in Balkanlar'da Evliya Çelebi ile Geçen 40
Yýlý) baþlýklý bildirisi ile Prof. Dr. Machiel Kiel oldu. Kiel, Evliya
ve eseriyle kurduðu özel iliþkiyi ayrýntýlarýyla anlattý.

Günün üçüncü oturumu Prof. Dr. Özer Ergenç'in baþkanlýðýn-
da yürütüldü. Oturumun ilk bildirisi, Mehmet Tütüncü'nün
"Kaybolan Kitabeler ve Güvenilir Bir Kaynak Olarak
Seyahatname" baþlýklý çalýþmasý oldu. Sempozyuma Hollanda'dan
katýlan Tütüncü, Seyahatname'de adý geçen kitabelerin bütünüyle
araþtýrýlmadýðýný açýklayarak, Evliya'nýn eserin son ciltlerinde
kitabelere daha çok yer verdiðini belirtti, Evliya'nýn iyi bir "hat-
tat" ve "hakkak" olduðuna deðinerek kendisinin kazýdýðý kitabeler
üzerinde durdu. Tütüncü, bildirisinin son bölümünde Karaman'da
bir camide bulunan Evliya'ya ait duvar yazýsýný katýlýmcýlara
tanýttý. Böylece Evliya'ya ait yeni bir ize daha ulaþýlmýþ oldu.

Oturumun ikinci konuþmacýsý, "Evliya Çelebi'nin Gelibolu
Üzerine Verdiði Bilgilerin Arþiv Belgeleri ile Karþýlaþtýrýlmasý"
baþlýklý bildirisi ile Trakya Üniversitesi öðretim üyelerinden Doç.
Dr. Ýbrahim Sezgin'di. Sezgin, Evliya'nýn eserinin þehir tarihleri

Çaðýnýn Sýra Dýþý Yazarý ve Eseri: Uluslararasý Evliya Çelebi ve 
Seyahatname Sempozyumu
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Seyahatnamesi'nin Kaleme Alýnýþ Serüveni" baþlýklý bildirisi ile
Baþbakanlýk Arþivi'nden Seyit Ali Kahraman oldu. Kahraman,
Evliya'nýn birinci ve ikinci ciltlerde aktardýðý rüyalardan yola
çýkarak Seyahatname'nin neden, nasýl ve nerede yazýldýðý soru-
larýna yanýt aradý. 

Oturumun ikinci konuþmacýsý Doç. Dr. Muhittin Eliaçýk ve
üçüncü konuþmacýsý Ýstanbul Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr.
Fikret Sarýcaoðlu mazeretleri dolayýsýyla sempozyuma katýla-
madýlar. Onlar için ayrýlmýþ olan sürede, sunulan bildiriler ve
Seyahatname'nin bundan sonraki araþtýrma hedefleri üzerine din-
leyicilerle katýlýmcýlar arasýnda genel bir tartýþma yapýldý. Bundan
sonra oturumun son konuþmacýsý olan P. Mary Iþýn söz alarak
"Evliya Çelebi'nin Diliyle Resimlediði 17. Yüzyýl Yiyecek
Manzaralarý" baþlýklý bildirisini sundu. Iþýn, Evliya'nýn her kesim-
den insanýn yeme içme alýþkanlýklarýyla ilgili geniþ bilgi sun-
duðunu belirterek Seyahatname'de, özellikle Kýrým ve Avusturya
mutfak kültürlerine dair önemli bilgilerin verildiðine ve
Evliya'nýn bunlara iliþkin deðer yargýlarýna deðindi. Eserin sofra
adabý, yiyecek ticareti, piþirme teknikleri gibi çok çeþitli konular
için eþsiz bir kaynak olduðunu açýkladý.

Bunu, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel Ýþletmeciliði
bölümlerinin Evliya Çelebi'nin beðeniyle söz ettiði yemeklerden
hazýrladýðý bir menüden oluþan öðle yemeði izledi.

Sempozyumun altýncý oturumuna Doç. Dr. Suavi Aydýn
baþkanlýk yaptý. Oturumun ilk konuþmacýsý,
"Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Sihir ve
Büyü" baþlýklý bildirisi ile Prof. Dr. Jean-
Louis Bacqué-Grammont oldu. Bacqué-
Grammont, sanýlanýn aksine Seyahat-
name'de sihir ve büyünün çok az yer tut-
tuðunu belirtti ve örnekleri yorumladý.

Oturumda ikinci olarak Mainz Johannes
Gutenberg Üniversitesi öðretim üyesi Prof.
Dr. Hendrik Boeschoten söz alarak
"Evliya'nýn Gerçeklik Perdesi" baþlýklý

bildirisini sundu. Boeschoten, Seyahatname'deki ironiyi,
Evliya'nýn gerçekçilikten uzaklaþmasýnýn bir nedeni olarak göster-
di ve eserdeki hikâyelerin gerçekliði konusundaki fikir ayrýlýk-
larýný farklý bakýþ açýlarýyla ele aldý.

Oturumun üçüncü konuþmacýsý, "Seyahatname'deki
Yazýcýoðullarý ile Ýlgili Bilgiler Üzerine" baþlýklý bildirisiyle
Ondokuz Mayýs Üniversitesi öðretim üyelerinden Prof. Dr.
Mehmet Aydýn'dý. Evliya'nýn eserinin dördüncü ve beþinci cilt-
lerinde yer verdiði Yazýcýoðlu Mehemmed Efendi ve Yazýcýoðlu
Ahmed Bican'ýn metinleri ile Seyahatname arasýndaki iliþkileri
yorumladý. 

Oturumda son olarak, "Evliya Çelebi'de Çeþitli Hastalýklara
Ýliþkin Gözlemler" baþlýklý bildirisini sunmak üzere Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zafer Önler söz aldý.
Önler, Evliya'nýn çeþitli hastalýklara iliþkin gözlemlerine
deðinerek, özellikle eserin yedinci cildinde anlatýlan bir ameliyat-
la ilgili bilgileri dönemin diðer týp kitaplarýyla karþýlaþtýrmalý
olarak ele aldý.

Ýkinci günün son oturumuna Bilkent Üniversitesi öðretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Laurent Mignon baþkanlýk yaptý. Oturumun
ilk konuþmacýsý, " Arap Harfleriyle Yazýlmýþ Almanca Dinî ve
Din Dýþý Metinlerin Evliya Çelebi'nin Almanca Metin Örnek-
leriyle Karþýlaþtýrýlmasý" baþlýklý bildirisiyle Prof. Dr. Claudia
Römer oldu. Sempozyuma Viyana Üniversitesi'nden katýlan
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açýsýndan önemine deðinerek onun Gelibolu hakkýnda verdiði bil-
gileri resmî kayýtlar ve arþiv belgeleriyle karþýlaþtýrmalý olarak
deðerlendirdi. 

Oturumun üçüncü bildirisi, Hacettepe Üniversitesi'nden Yrd.
Doç Dr. Özge Öztekin'in "Evliya Çelebi'nin Antalya ve Çevresi
Ýçin Yazdýklarýný Kültür Tarihi Okumalarýyla Yeniden
Yorumlamak" baþlýklý bildirisi oldu. Öztekin, Seyahatname'nin
kültür tarihi çalýþmalarý bakýmýndan deðerine deðinerek, eserin
belli bölümlerinden yola çýkarak çeþitli yerleþim birimleriyle
ilgili özellikleri açýkladý. 

Oturumun dördüncü konuþmacýsý, "Evliya Çelebi
Seyahatnamesi'nde Demirkapý Derbent" baþlýklý bildirisiyle
Azerbaycan'dan katýlan Dr. Ferah Hüseynova'ydý. Dr. Hüseynova,
Seyahatname'de yer alan bilgilerin Azerbaycan tarihiyle ilgili
araþtýrmalar için önemli bir kaynak olduðunu belirterek, eserdeki
Demirkapý Derbent'le ilgili betimlemelerin gerçekleðini vurgu-
ladý. 

Bunu, Bamberg Otto-Friedrich Üniversitesi'nde doktora
öðrencisi olan Mustafa Tupev'in, "17. Yüzyýlda Evliya Çelebi'ye
göre Ayýntap" baþlýklý bildirisi izledi ve Tupev, 17. yüzyýlda
Ayýntap'ý (Gaziantep) iki kez ziyaret eden Evliya Çelebi'nin
verdiði bilgileri ayný yüzyýlda þehri ziyaret eden baþka
seyyahlarýn verdiði bilgilerle karþýlaþtýrdý.

Sempozyumun ilk günü, katýlýmcýlarýn Gülsin Onay'ýn
Bilkent Üniversitesi kurucusu olan Prof. Dr.
Ýhsan Doðramacý onuruna verdiði piyano
resitaline konuk olmalarýyla sona erdi.

Sempozyumun ikinci günü baþkanlýðýný
Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr.
Osman Horata’nýn yaptýðý dördüncü otu-
rumla baþladý. Oturumda ilk olarak Mine
Mengi, "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde
Bir Üslup Özelliði Olarak Türler Arasýlýk"
baþlýklý bildirisini sundu. Çukurova Üniver-
sitesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Mine
Mengi, Seyahatname'nin tarih, þehir monografisi, biyografi, oto-
biyografi, tezkire, menakýpname ve letaifname gibi yazýnsal tür-
lerin iç içe girdiði türler arasý bir metin olduðunu belirtti ve
eserde yer alan 17. yüzyýl klasik Türk edebiyatý döneminin men-
sur türlerinden örnekler ve bu örneklerde görülen anlatým özel-
likleri üzerinde durdu.

Ýkinci konuþmacý, "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Söz,
Düþünce ve Yazý Aktarýmý" baþlýklý bildirisi ile Ondokuz Mayýs
Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Münteha Gül-Akmaz oldu. Gül-
Akmaz, Seyahatname'nin farklý aktarým yapýlarýna yer vererek
kendi dönemindeki monoton nesir dilinin dýþýna çýktýðýný belirtti.

Yapý Kredi Yayýnlarý’nýn ve Seyahatname'nin editörlüðünü
yapan Sabri Koz ise "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Türk
Halk Edebiyatý Üzerine Notlar" baþlýklý bildirisiyle Evliya'nýn
birincil kaynaklardan derlediði halk edebiyatý türlerini cilt sýrasý-
na göre ve akraba metinlerle karþýlaþtýrmalý olarak ele aldý. 

Bundan sonra Ýstanbul Üniversitesi'nden Dr. Fatih Kemik,
"Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ndeki Halk Etimolojisi Örnekleri
Üzerine" baþlýklý bildirisini sundu. Kemik, Seyahatname'nin ilk
üç cildi üzerinde yaptýðý çalýþmalardan yola çýkarak Evliya'nýn
halk etimolojisi mantýðý üzerinde durdu ve eserin ilk üç cildinde
yer alan halk etimolojisi örneklerini deðerlendirdi.

Sempozyumun beþinci oturumuna Doç. Dr. Fatma Kutlar
baþkanlýk yaptý. Oturumun ilk konuþmacýsý, "Evliya Çelebi
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Römer, öncelikle Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nde bulunan ve
Arap harfleriyle yazýlmýþ olan bir el yazmasýna dayanarak orada-
ki Almanca kullanýmýyla, Evliya'nýn eserinde yer alan Almanca
konuþma dili örnekleri arasýndaki paralelliði karþýlaþtýrmalý
olarak inceledi. 

Bunu, yine Viyana Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gisela
Prochazka-Eisl'ýn, "Evliya Çelebi ve Kudüs'ün Azizleri" baþlýklý
bildirisi izledi. Prochazka-Eisl, Seyahatname'nin dokuzuncu
cildinde hac konusunun öne çýktýðýna deðinerek, Evliya'nýn
Kudüs ve þehirdeki kutsal mekânlar ile ilgili verdiði bilgileri
kaynaklarla karþýlaþtýrdý ve Evliya'nýn kimi zaman kendi yazdýk-
larýyla tutarlý olmak uðruna gerçeklere uymayan bilgiler
verdiðine deðindi. Bu, Evliya'nýn eserindeki tutarlýlýðýn deðer-
lendirilmesine yeni bir bakýþ açýsý getirdi.

Oturumda üçüncü olarak "Evliya Çelebi'nin Hac Ziyareti ve
Seyahatnamesi'nin Hac Bölümüne Kaynaklýk Etmesi
Bakýmýndan Menazilü'l-Hacc ve Menasikü'l-Hacc Kitaplarý"
baþlýklý bildirisini sunmak üzere Yrd. Doç. Dr. Nurettin Gemici
söz aldý. Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi
Nurettin Gemici, hac ibadeti ve hac adabý ile ilgili kitaplarla
Seyahatname arasýndaki benzerlikleri ele aldý.

Oturumun son konuþmacýsý, "Evliya Çelebi Müzik
Deðiþiminin Neresinde?" baþlýklý bildirisiyle Ersu Pekin oldu.
Müzik araþtýrmalarý ile tanýnan Pekin, 17. yüzyýlda özellikle çal-
gýlar bakýmýndan müziðin bir deðiþim geçirdiðini belirtti. Pekin,
Evliya'nýn verdiði bilgileri kendinden önce-
ki ve sonraki kaynaklarla birlikte deðer-
lendirdi. O döneme iliþkin müzik aletleri ve
makamlardan zengin bir görsel ve sessel
malzemeyi tanýtarak, ayný zamanda bir 17.
yüzyýl müzik dinletisi sunmuþ oldu.

Sempozyumun üçüncü günündeki seki-
zinci oturuma Prof. Dr. Nurettin Demir
baþkanlýk yaptý. Ýlk olarak, Edinburgh
Üniversitesi öðretim üyesi Dr. Caroline
Finkel söz alarak "Evliya Çelebi'nin Nal
Ýzlerinde: Sayfadan Patikaya" baþlýklý bildirisini sundu. 2007
yýlýnda Evliya'nýn izlediði rotada arabayla seyahat eden Finkel,
akademisyenlerle birlikte Türkiye'nin doðusuna ve güney-
doðusuna atlarla yolculuk yaparak Evliya'nýn izlediði rotayý
ayrýntýlarýyla tanýtmayý amaçladýklarýný belirtti.

Daha sonra "Evliya Çelebi'de Yunan-Roma Dünyasý" baþlýklý
bildirisini sunmak üzere Doç. Dr. Tansu Açýk söz aldý. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi öðretim üyesi Açýk,
Osmanlý dünyasýnýn Yunan-Roma dünyasý ile iliþkilerini konu
alan eserlerin azlýðýna deðindi ve Seyahatname'de yer alan
Yunan-Roma dünyasýna iliþkin verileri deðerlendirdi. 

Bundan sonraki konuþmacý "Evliya Çelebi'de Moðollara
Dair" baþlýklý bildirisiyle Prof. Dr. Claus Schönig idi. Berlin
Freie Üniversitesi öðretim üyesi Schönig, Evliya'nýn ve çað-
daþlarýnýn eserlerinde yer alan Moðolca sözcükler üzerinde
durdu, eski Osmanlýca'da Moðolca sözcüklerin geniþ yer tut-
tuðunu, bu sözcüklerin zaman içinde azaldýðýný belirterek bu
durumun nedenlerine deðindi.

Bunun ardýndan Konya Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Mehmet Aydýn, Evliya'nýn verdiði bilgilere dayanarak Ýstan-
bul’daki gayrimüslimlerin toplumsal yerini ve iliþkilerini
gösteren bildirisini sundu.

Seyahatname'nin çok yönlülüðüne ýþýk tutan bu sunuþlardan
sonra eserin bir edebiyat eseri olarak özelliklerini ve edebiyat

tarihindeki yerini öne çýkaran bildirilerin  sunulduðu son oturum
izledi. Bu oturuma Yrd. Doç. Dr. Oktay Özel baþkanlýk yaptý.
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü doktora öðrencileri
ve ayný bölümde öðretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Nuran Tezcan
bildirilerini sundular. Ýlk sunuþu yapan Arzu Erekli
"Seyahatname'de 'Öteki'ne Bakýþ" baþlýklý bildirisiyle yedinci
ciltten yola çýkarak Evliya'nýn gezdiði ülkeleri ve gördüðü insan-
larý nasýl alýmladýðý sorunu üzerinde durdu. Batý ve Doðu'nun
birbirleri için ürettikleri kliþelere deðinerek, Evliya'nýn metninde
de bu kliþelere baðlý yargýlarýn görüldüðünü açýkladý. Bunun
yaný sýra, Evliya'nýn Batý'ya nesnel olarak yaklaþmayý baþardýðýný
ve bu nesnel yaklaþým içinde Osmanlý'yý eleþtirebildiðini belirtti.
Bundan sonra katýlýmcýlar bildirilerini zamandizinsel bir sýra
izleyerek sunuþ yaptýlar ve önce Yrd. Doç. Dr. Nuran Tezcan,
"17. Yüzyýl Osmanlý Türk Edebiyatý ve Seyahatname" baþlýklý
bildirisini sundu. Seyahatname'nin Osmanlý-Türk edebiyatýndaki
yerini belirlemeye yönelik sorulardan yola çýkan Tezcan,
Evliya'nýn eserinin birçok özelliðiyle sýra dýþý olduðunu belirtti.
Bildirisinde, bir seyahat tutkunu olan Evliya'nýn yazarlýk
gücünün ardýndaki belirleyici unsurlardan söz etti ve
Seyahatname'nin kaleme alýndýðý dönemde þairlerin ayný zaman-
da yazar olduðu gerçeðini vurguladý. Bu baðlamda
Seyahatname'nin Osmanlý edebiyatý içindeki ayrýcalýðýný
belirterek Seyahatname'nin Osmanlý Türk edebiyatýnda yazarla
þairin birbirinden ayrýldýðý ilk eser olduðunu dile getirdi. Günil

Özlem Ayaydýn Cebe ise "Bir Anlatým
Ustasý Seyyahla Asýrlar Arasý Seyahat"
baþlýklý bildirisinde ilk olarak Çelebi'nin
anlatýsýnýn kurgusal boyutlarýna deðinerek
Seyahatname'nin bir yazýnsal anlatý olarak
deðerlendirilebileceðini belirtti ve kendi
döneminin diðer yazarlarý ile 19. yüzyýl
yazarlarý arasýndaki konuma dikkati çekti.

Sempozyumun son konuþmasýný Alphan
Akgül yaptý ve "Evliya Çelebi'nin
Üslubunun Günümüz Yazarlarýndan Ýhsan

Oktay Anar'ýn Romanlarýnda Yeniden Üretimi" baþlýklý
bildirisinde, Anar'ýn Evliya'nýn metinlerinden tüketici deðil,
yaratýcý bir tarzda yararlandýðýný ifade etti. Akgül, Anar'ýn çeþitli
romanlarýnda Evliya'nýn bazý tasvir ve hikâyelerini yeniden
yazdýðýný, onun dil oyunlarýný taklit ettiðini açýkladý. Anar'ýn
Seyahatname'de gerçekliðin aktarýlmasýna iliþkin tezine deðinen
Akgül, bu tezin Seyahatname'nin alýmlanýþ biçimini kökünden
deðiþtirebileceðini belirtti. Dokuzuncu oturumun sonunda Prof.
Dr. Bacqué-Grammont söz alarak Evliya Çelebi ve Seyahatname
sempozyumunu ilk kez 2001 yýlýnda Kýbrýs'ta yine Nuran
Tezcan'ýn düzenlediðini belirterek üçüncüsünü de onun düzen-
lemesini önerdi. Bunu, Nuran Tezcan'ýn katýlýmcýlara ve sem-
pozyumun gerçekleþmesinde emeði geçenlere teþekkürlerini sun-
duðu kapanýþ konuþmasý izledi. Sempozyum Seyahatname'de
verilen bilgilerin izinde yapýlan Beypazarý gezisiyle sona erdi.
Üç gün süren sempozyum, tüm katýlýmcýlar ve izleyenler için
unutulmaz bir edebiyat etkinliði ve bilim þöleni oldu. Bilkent
Üniversitesi ve TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen sempozyum,
televizyon programý, gazete, dergi ve internette yer alan haber-
lerle geniþ yanký uyandýrdý.                                                         

<oguzg@bilkent.edu.tr>
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Can Bahadýr Yüce'nin üçüncü þiir kitabý olan
Unuttum Dünya, 2008'in Mart ayýnda okurla

buluþtu. Yüce'nin, Unuttum Dünya'dan önce yayým-
lanmýþ iki þiir kitabý bulunuyor: Yaslý Mýzýka (2000)
ve Uzaktan Beyaz (2003). Ayrýca, Hilmi Yavuz'la

yaptýðý nehir söyleþi de, Þiirim Gibi Yaþadým adýyla kitap olarak
yayýmlanmýþtý.

Unuttum Dünya'da yalnýzlýk, ayrýlýk, aþk ve kýrgýnlýk gibi
temalarýn yaný sýra geçmiþe özlem duygusu, çocukluktaki düþsel-
lik ve sýcaklýk ön plana çýkýyor. Kitabýn adýnda bir unutmuþluk
hâli ifade ediliyor olsa da, adýn ilk çaðrýþýmýyla þiirlerin anlam
olarak tezat oluþturduklarý söylenebilir. Özellikle bu þiirlerde
geçmiþ çocukluk günlerinden kalan hatýralardan kesitlere yer ve-
rildiði düþünüldüðünde, kitabýn adýný tersten okumak veya ikili
bir anlam içinde yorumlamak mümkün. Kitaptaki son þiirin
"unutmayý öðrendim / bazý yazlar avutur / sizdendi ne kaldýysa
efendim" dizeleri de bu ikili okumayý doðrular nitelikte.

Unuttum Dünya, bölümlere ayrýlarak düzenlenmiþ ve her
bölüm içerdiði þiirlerle uyumlu olacak þekilde baþlýklandýrýlmýþ.

Kitabýn ilk bölümü "Dört
Çocuk"taki þiirlerde, geçmiþten
kalan kýrgýnlýklar ve çocukluk
anýlarý konu ediliyor. Þiirlerde öne
çýkan bu hatýrlama deneyimlerinde
çocukluk döneminden kalma yaþantý
izlerinin, þimdinin hâletiruhiyesinde
aðýr basan yalnýzlýk duygusuyla
kesiþtiði noktalarda lirik bir can-
lýlýða büründüðü görülüyor. "Suskun
serenlerin zamaný/ ve kuþlarýn
geçmediði rýhtým / bitti… çardak ve
rüya- / kalbimi o çocuða býraktým"

gibi dizelerde bu eski zamanýn puslu manzarasýndan sevgi ve
ayrýlýðýn hâlleri, yalnýzlýðýn olgunlaþtýrdýðý bir bilinçle þiirsellik
kazanýyor. Nitekim "Dört Yalnýzlýk" baþlýklý bölümdeki þiirlerde
giderek içe dönüþ ve hakikati olduðu gibi kabullenerek sürekli
bir iç yolculuk hâlinde olma söz konusu. Bu yolculukta hatýralar-
la birlikte, þiir, müzik ve sinema da soluklanýlan duraklar olarak
Yüce'nin þiirlerinde gönderme yaptýðý kavramlar. "Durdu
Necatigil'in sarkacý", "He shoot me down bang bang" gibi dize-
lerde bu durum açýkça anlaþýlýyor. Yüce, biyografik gönder-
meleri, edebî ve sanatsal birikimiyle birleþtirerek þiirini zengin-
leþtiriyor. Bununla ilgili olarak kitabýn son sayfasýnda alfabetik
sýrayla verilmiþ kitap, film ve þarký isimleri Yüce'nin þiirlerinde
örtük veya açýk olarak atýfta bulunduðu, þiirini oluþtururken etki-
lendiði noktalarý yorumlamak açýsýndan yol gösterici oluyor. 

Unuttum Dünya'daki þiirlerinde Yüce'nin, Behçet Necatigil,
Yahya Kemal, Oktay Rifat gibi usta þairlerden etkilendiði, þiir
dilini kurarken geleneðimizdeki birikimi deðerlendirdiði görülü-
yor. Þiirlerinin alýmlanmasýnda geleneðin etkisini salt metinsel
göndermelerden hareketle anlamlandýrmak yeterli olmayacaktýr.
Bu nedenle Yüce'nin þiiri, dilsel yapýsý ve imgelem gücü
bakýmýndan þiir zevki ve birikimine sahip, edebî geleneði tanýyan
etkin okura hitap ediyor.

<hazel@bilkent.edu.tr>    

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Merkezi'nin dört yýldýr
yayýmlamakta olduðu ve Türk edebiyatý hakkýndaki ilk ve

tek Ýngilizce bilimsel dergi olan Journal of Turkish Literature'ýn
yeni sayýsý çýktý. Dosya konusunu Nâzým Hikmet olarak
belirleyen dergide, þairin þimdiye kadar bilinmeyen birkaç mek-
tubu ve kartpostal mesajýnýn yaný sýra, þiirlerinin ilk çevirmeni
olan Nermin Menemencioðlu'nun ve Ahmet Emin Yalman'ýn
mektuplarý ilk kez yayýmlanmaktadýr. 

Dosya, Nermin Menemencioðlu'nun oðlu Osman Streater’ýn
“Dünya Ýlk Kez Nâzým Hikmet Adýný Nasýl Duydu?” baþlýklý giriþ
yazýsýyla baþlamaktadýr. Yazýda, Nermin Menemencioðlu
Streater’ýn 1932 yýlýnda, ABD’nin önde gelen edebiyat dergi-
lerinden The Bookman’da yayýmlanan "Yeni Türkiye'den Bir
Þair" baþlýklý yazýsýnýn Nâzým Hikmet’i uluslararasý edebiyat
camiasýna tanýtmadaki önemli rolü anlatýlmaktadýr. Bu yazýnýn
ardýndan Nermin Menemencioðlu’nun söz konusu yazýsýnýn oriji-
naline yer verilmektedir. Menemencioðlu yazýsýnda, Nâzým
Hikmet’in kiþisel ve edebî yaþamlarýnýn iç içe geçtiðini vurgula-
yarak, þairin yaþamýna damgasýný vuran olaylarý, þiirindeki

dönüþüm ve kýrýlmalarla bir arada ele
almakta ve Ýngilizceye tercüme ettiði
þiirlerden örnekler sunmaktadýr. 

Dosyada ayrýca Nâzým'ýn önce
Hindistan'da, sonra ABD'de yayým-
lanan ilk çeviri kitaplarýnýn Samuel
Sillen ve David Cohen tarafýndan
yazýlmýþ ön sözleri ile Nâzým'ý
Ýngilizceye ilk çevirenlerden Nilüfer
Mizanoðlu Reddy'nin hazýrladýðý
yeni bir yazý yer almaktadýr. Reddy
yazýsýnda, þairin Poems by Nâzým
Hikmet (Nâzým Hikmet’ten Þiirler)

adýyla 1954 yýlýnda ABD’de yayýmlanan kitaptaki þiirlerinin ter-
cüme ve yayýmlanma süreçleri üzerinde durmaktadýr. 

Dosya konusu dýþýnda Prof. Christine Woodhead, "Osmanlý
Mektup Sanatý" baþlýklý yazýsýnda modern araþtýrmacýlar tarafýn-
dan yeterince deðerlendirilememiþ bir alana eðilerek, 1600-1630
döneminin önde gelen mektup yazarlarýndan bir grubun çalýþ-
malarýný incelemektedir. Dr. Barry Tharaud ise Yaþar Kemal’in
Ýnce Memed romanýnýn ikinci cildi üzerine odaklandýðý yazýsýnda,
ilk cilde göre eleþtirmenlerden daha az ilgi gördüðünü öne
sürdüðü ikinci cildin, aslýnda ilkinden çok daha baþarýlý olduðunu
ve varoluþsal sorunlara daha çok eðildiðini belirterek, 20. yüzyýl
dünya edebiyatýnýn en büyük romanlarýndan biri sayýlmasý gerek-
tiðini dile getirmektedir.  

Dergide yer alan son inceleme yazýsý Melih Cevdet Anday'ýn
Ýsa'nýn Güncesi romanýný hegemonik erkeklik kavramý tartýþmasý
baðlamýnda ele alan Çimen Günay-Erkol’a ait. Yazý, Günay-
Erkol’un doktora tez çalýþmasýnýn bir bölümünden oluþmaktadýr.
Günay-Erkol’un tezi, “12 Mart romanlarý”nda yazarlarýn erk
biçimlerinin temsilinde, erkeklik söylemlerine yöneldiklerini
göstermeyi amaçlamaktadýr.

Journal of Turkish Literature, Türkiye'de, Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyatý Merkezi'nden satýn alýnabilir.

<temerkez@bilkent.edu.tr>      
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