


SEMPOZYUM

2 kanat

Bilkent Üniversitesi ve UNESCO TMK Kültürel
Koridorlar Ýhtisas Komitesi iþbirliði, Atlas dergisi ve

ANKAmall AVM desteði ile 19-20 Eylül 2008 tarih-
lerinde "Binbir Gece Etkinlikleri" düzenlendi. Dünya
sözlü kültür ürünlerinin en önemlilerinden biri olan
Binbir Gece Masallarý'nýn ele alýndýðý etkinlik
çerçevesinde Atlas'ýn Genel Yayýn Yönetmeni Özcan Yüksek'e
ait bir fotoðraf sergisi ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi,
Sahaf Turkuaz (Ýstanbul), Sanat Kitabevi (Ankara) katkýlarýyla
bir kitap sergisi düzenlendi.

30 Eylül 2008 tarihinde Bilkent Üniversitesi'nde düzenle-
nen "Uluslararasý Binbir Gece Masallarý Sempozyumu" ise
Bilkent Üniversitesi Tarih Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Kalpaklý'nýn açýþ konuþmasýyla baþladý. Kalpaklý,
konuþmasýnda Binbir Gece Masallarý'nýn "Doðu" ile "Batý"yý
birleþtiren önemli bir kültür koridoru oluþturduðunu dile getir-
di. Bu sempozyumun, Binbir Gece Masallarý'nýn bilimsel
olarak ele alýnmasý açýsýndan bir ilk
olduðunu ifade eden Kalpaklý, bu
konuda yapýlacak çalýþmalara kay-
naklýk etmesi amacýyla sempozyu-
mun bildirilerinin yayýmlanacaðý
haberini de verdi.

Kalpaklý'nýn ardýndan Prof. Dr.
Ulrich Marzolph sahneye davet
edildi. Georg-August Üniversitesi
(Göttingen-Almanya) Ýslam Çalýþ-
malarý Bölümü'nde öðretim
görevlisi olan ve Binbir Gece
Masallarý konusunda en önemli
araþtýrmacýlardan biri olarak kabul
edilen Marzolph, özellikle Arap ve
Fars halk anlatýlarý alanýndaki çalýþmalarý ile tanýnmaktadýr.
"Çok Uluslu Anlatým Sanatýnýn Bir Abidesi Olarak Binbir Gece
Masallarý" baþlýklý konuþmasýnda Marzolph, ilk olarak Binbir
Gece Masallarý külliyatýnýn tarihçesinden kýsaca söz etti. Bu
baðlamda Doðu bilimci Fransýz Antoine Galland'a ve
Galland'ýn 1707 yýlýnda yayýmlanan Binbir Gece Masallarý
çevirisine deðindi. Eserin sadece kaynaklarýný, anlatým özellik-
lerini, tarihçesini deðil, ayný zamanda sinema üzerindeki etkisi-
ni, anlatýda öne çýkan cinsellik gibi temalarý da ele aldý.
Marzolph konuþmasýný, Binbir Gece Masallarý'nýn Doðu
kültürü üzerinde bugün görülen etkilerinden bahsederek bitirdi. 

Marzolph'un konuþmasýnýn ardýndan birinci oturuma geçil-
di. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü'nden Dr.
Laurent Mignon'un baþkanlýk ettiði bu oturumda Binbir Gece
Masallarý'nýn dilbilimsel özellikleri, çeviri sorunlarý ve iþlevi
üzerinde duruldu. Doðu Akdeniz Üniversitesi'nden Dr.
Gülseren Tor "Binbir Gece Masallarý'nýn Eski Anadolu
Türkçesine Çevirilerinde Üslup" baþlýklý bildirisinde öncelikle
Binbir Gece Masallarý'nýn bilinen en eski yazýlý kaynaðý olan,
14. yüzyýldan kalma Bursa yazmasýný tanýttý. Ardýndan bu
Osmanlýca çevirinin edebî üslubunu belirleyen dilbilimsel ve
morfolojik ögeleri irdeleyen Tor, bu çevirinin dönemin halk
aðzýna ait unsurlarý taþýdýðýný belirtti.

Chicago Üniversitesi'nden Dr. Hakan Karateke,
Antoine Galland'ýn Binbir Gece Masallarý çevirisini tarihî
ve karþýlaþtýrmalý bir yaklaþýmla ele aldý. “Galland'ýn
‘Binbir Gecesi’nde Tercüme Sorunlarý" baþlýklý
bildirisinde Galland'ýn daha önce yapýlmýþ halk anlatýsý
çevirilerinden nasýl yararlandýðýný ortaya koydu. 

Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Semih Tezcan, Binbir
Gece Masallarý'nýn anlatýldýklarý dönemdeki iþlevleri üzerine
bir bildiri sundu. “ ‘Binbir Gece’ ve Benzeri Metinlerin Ýþlevi”
baþlýklý bildirisinde Tezcan, bu tür anlatýlarýn temelde dönemin
dinleyiciyi eðlendirme amacýna hizmet ettiðini, dinleyici profi-
linin bu tür anlatýlarda içeriði de belirleyebildiðini bildirdi.   

Sempozyumun Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
Baþkaný Prof. Dr. Serpil Baðcý'nýn baþkanlýðýndaki ikinci oturu-
munda Binbir Gece Masallarý'nýn anlatý özellikleri üzerinde
duruldu. Yeditepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hande Birkalan
Gedik, "Sözlü Kültür ve Yazýlý Kültür Arasýnda: Türkçe ‘1001

Gece’ Geleneðinde Metinlerarasý
Söylemler" baþlýklý bildirisinde
sözlü edebiyat ürünü kimliðinin
unutulmamasý gerektiðini vurgu-
ladýðý Binbir Gece Masallarý'nýn
diðer sözlü edebiyat ürünleriyle
etkileþim içinde olduðu gibi yazýlý
edebiyat metinleri ile de metinler-
arasý bir iliþki kurduðunu ifade etti.

Bilkent Üniversitesi Türk
Edebiyatý Bölümü hocalarýndan
Prof. Dr. Öcal Oðuz, Binbir Gece
Masallarý'ný halkbilim kuramlarý
çerçevesinde ele aldý. "Sözlü ve
Yazýlý Yayýlma Kuramlarý ve Binbir

Gece Masallarý" baþlýklý bildirisinde öncelikle halkbilim
alanýnda kullanýlan yayýlma kuramlarýný kýsaca tanýttý. Oðuz,
yayýlma kuramlarýnýn temelinde yatan, sözlü edebiyat ürün-
lerinin dalga biçiminde tek bir noktadan baþlayýp geniþleyerek
yayýlmasý düþüncesi ile Binbir Gece Masallarý'na yaklaþmanýn
taþýdýðý sorunlarý ortaya koyarak, geniþ bir coðrafyaya yayýlmýþ
olan bu anlatýnýn çýkýþ noktasýný bulmanýn imkânsýzlýðýný dile
getirdi. 

Bilkent Üniversitesi'nden Dr. Akif Kireççi, "Anlamda Birlik
Yaratma Çabasý: Binbir Gece Masallarý'ný Alýmlama Kuramýna
Göre Yeniden Okumak" baþlýklý bildirisinde esasen yazýlý ede-
biyat metinlerini irdelemek için kullanýlan alýmlama kuramýn-
dan faydalanarak "Bakýrcýlar Þehri" masalýný çözümledi ve
masala yeni bir yorum getirdi. Atlas dergisi Genel Yayýn
Yönetmeni Özcan Yüksek, "Binbir Gece Masallarý'ný Yeniden
Keþfetmek: Babasýnýn Þehrazad'a Anlattýðý Öykünün Sýrrý ve
Masalsýz Çaðýmýz" baþlýklý konuþmasýnda sözlü geleneðin
dönemin toplumu için öneminden, bugün bu geleneðin nasýl
kaybolduðundan ve bu kaybýn sonuçlarýndan söz etti. Binbir
Gece Masallarý, Türkiye'de ilk defa Bilkent Üniversitesi'nde
düzelenen bu uluslararasý sempozyum ile bilimsel olarak ele
alýndý. Farklý disiplinlerden katýlýmcýlar, özgün yaklaþýmlarý ile
bu anlatýlarýn masal deyip geçilemeyecek kadar önemli
olduðunu ortaya koydu.  

Masal Deyip Geçmeyin: Binbir Gece Masallarý Bilkent'te
Neslihan Demirkol

<ndemir@bilkent.edu.tr>



Asaf Hâlet Çelebi, ölümünün ellinci yýlýnda, Bilkent
Üniversitesi Türk Edebiyatý Merkezi tarafýndan

"Sürrealist Mevlevi: Asaf Hâlet Çelebi" baþlýðýyla düzen-
lenen panelde anýldý. Açýþ konuþmasýný yapan Bilkent
Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü öðretim üyesi Hilmi
Yavuz, Asaf Hâlet Çelebi'nin "Sema-ý Mevlana" adlý þiiri-
ni okuduktan sonra sözü oturum baþkaný Doðan Hýzlan'a býrak-
tý. Hýzlan, konuþmasýnda Asaf Hâlet Çelebi'nin entelektüel açý-
dan donanýmlý bir þair olduðunu ve bu durumun okur kitlesini
de belirlediðini ifade etti. Asaf Hâlet Çelebi'nin þiir anlayýþýnýn
Yahya Kemal Beyatlý'dan ziyade Ahmet Haþim'e daha yakýn
olduðunu vurgulayan Hýzlan, þairin þiirlerinde “Ýkinci Yeni”nin
birçok özelliðiyle karþýlaþýldýðýna deðindi. Bilinen kalýp ve
sözleri, þiirsel söz dizimi içinde kullanarak yeniden yarattýðýný,
geleneksel Divan edebiyatý mazmunlarýna "þiirin kederi" içinde
yer vererek, bu ögeleri "þiirlerinin içinde erittiðini" dile getirdi.
Asaf Hâlet Çelebi'nin þiirlerinde Hurufilikle birlikte, Batý
dünyasýnýn Doðu'daki izdüþümünün
de yer bulduðunu vurgulayan
Hýzlan, Asaf Hâlet Çelebi'nin içerik
ve biçim iliþkisinde içeriðe önem
verdiðini, "þair olma" ve "þairlik
kisvesi" konusunda örnek alýnmasý
gerektiðini belirtti.

Panelin "Asaf Hâlet Çelebi'nin
Þiirlerinde Yatay ve Dikey
Boyutlarýn Sembolizmi" baþlýklý ilk
bildirisini sunan Prof. Dr. Ramazan
Korkmaz, þairlerin "normal kiþiler"
olmadýðýný, Asaf Hâlet Çelebi'nin
de yaþadýðý dönemde çevresi
tarafýndan anlaþýlmadýðýný ve
eleþtirildiðini vurguladý. Asaf Hâlet Çelebi þiirlerindeki "yatay"
ve "dikey" boyutlarý inceleyen Korkmaz, þairin þiirlerinin
merkezinde "insan”ýn yer aldýðýna iþaret etti. "Güneþ"
metaforunun Asaf Hâlet Çelebi þiirlerindeki konumunu da
inceleyen Korkmaz, þairin þiirlerinde "gerçeklik ötesi dünyayý
yeniden þekillendirdiðini" dile getirdi. 

"Asýl 'Garip': Asaf Hâlet Çelebi" baþlýðýyla etkinliðin ikinci
bildirisini sunan Doç. Dr. Ramazan Gülendam, Asaf Hâlet
Çelebi þiirlerinin "farklý" ve "taklit edilemez" olduðunu ifade
etti. Gülendam, yeni þiirle ilgili ilk eleþtirilerin, þiirleri
"anlaþýlmazlýkla suçlanan" Asaf Hâlet Çelebi'ye yöneltildiðini
ve þairin çevresi tarafýndan dýþlanarak ihmal edildiðini belirtti.
Çelebi’nin þiir anlayýþýnda "somuttan soyuta yöneldiði"ne;
görünenin ardýndaki anlamý, çeþitli "mistik ve alegorik tavýrlar-
la anlaþýlabilecek dizelerle" dile getirerek edebiyata katkýda
bulunduðunu vurguladý. Þiirlerinin bir yanýyla sürrealizme, bir
yanýyla da tasavvuf anlayýþýyla, Buda ve Mevlana'nýn
düþüncelerine dayandýðýný belirterek, þiirlerinin anlaþýlmasý
için "entelektüel birikimin gerekliliðine" deðindi. Gülendam,
Asaf Hâlet Çelebi'nin þiir anlayýþýnýn "yýkmadan ve inkâr
etmeden de 'yeni' olunabileceðini" gösterdiðini vurgulayarak,
þairin Yahya Kemal’den ve "gösteriþli imgeler kullanmamasý"
açýsýndan da Ahmet Haþim'den farklý olduðunu ileri sürdü. 

Mustafa Þerif Onaran bildirisinde Asaf Hâlet Çelebi'nin

Sürrealist Mevlevi: Asaf Hâlet Çelebi
Ruken Alp
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Hurufilik baðlamýnda deðerlendirilmesi ve kendinden
sonra gelen þairler üzerindeki etkilerinin ortaya koyulmasý
gerektiðini ifade etti. Þairin ilk iki þiir kitabýnýn adýný
Hurufilikten gelen bir imgeyle He ve Lâmelif koyduðunu
belirtti. "Ýþbu þiir mukaddime kabilindendir" dizelerinin
yer aldýðý "Lâmelif" baþlýklý þiirinin "þiirlerinin ön sözü"

olduðunu, eski Mýsýr dilinden ve Tevrat'tan aldýðý sözlere
dizelerinde yer verdiðini ifade etti. Yaþadýðý dönemde yadýr-
gansa da Türkçe þiirde, kendisinden sonra gelen þairler
üzerinde önemli etkileri olduðunu ve Uzak Doðu gizemciliði
ile tasavvufu birlikte yorumladýðýný sözlerine ekledi.

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü öðretim üyesi
Laurent Mignon, "Asaf Hâlet Çelebi: Ötekiliðin Ötesinde"
baþlýðýyla sunduðu etkinliðin son bildirisinde, þiirlerinin
"melez" olduðunu belirttiði Asaf Hâlet Çelebi'nin þairliðinin
yaný sýra araþtýrmacý kimliðiyle de sýnýrlarý zorladýðýný ifade
etti. Mignon, Asaf Hâlet Çelebi'nin yapýtlarýnýn "hazýr düþünce

kalýplarýna sýðmadýðýna" iþaret etti.
Þiirlerinin çoðunu Türkiye'de mil-
liyetçilik etkisinin çoðaldýðý 1930-
1945 yýllarý arasýnda yazdýðýný vur-
gulayan Mignon, döneminde “Çin-
gene” olarak damgalanan Asaf
Hâlet Çelebi'nin Çingeneliðe yük-
lediði anlamlarla romantik ve
olumlu bir “Çingene imgesi”
kurarak ýrkçý söylemi deldiðini dile
getirdi. Alman iktidarýnýn faþist,
ýrkçý ideolojisinin onun için "sakýn-
calý" olduðuna deðinerek, þairin
ýrkçýlýk karþýtlýðý konusunda tutarlý
olduðunu, ýrkçý ve milliyetçi

anlayýþa yönelik eleþtirilerini kendi geliþtirdiði poetika
baðlamýnda ima yoluyla ifade ettiðini belirtti. Þiirlerinde çok
tanrýcý inanýþlarla birlikte Ýslamiyet, Musevilik, Ortodoks
Hristiyanlýk gibi tek tanrýcý inanýþlara ve Budizm'e gönderme-
ler yaptýðýna deðindi. Budizm'de yaratýcý bir Tanrý anlayýþý
olmamasýnýn, Asaf Hâlet Çelebi'nin tasavvuf geleneði içinde
deðerlendirilmesini sorunlu kýldýðýný belirtti. Budizm'deki "nir-
vana" ile tasavvuftaki "fenafillah" hâllerinin Budizm'in insan
merkezli, tasavvuf anlayýþýnýn ise Tanrý merkezli olmasý
nedeniyle eþleþtirilemeyeceðinin, bu iki manevi geleneðin bir-
birinden çok farklý olduðunun altýný çizdi. Mignon'un bildirisi
Asaf Hâlet Çelebi'nin þiirleri ve düz yazýlarý üzerine yapýlan
çalýþmalarýn geniþletilerek yeniden gözden geçirilebileceðini
ve bugüne dek gerçekleþtirilenlerin dýþýnda farklý okumalarýn
mümkün olabileceðini göstermesi açýsýndan dikkat çekiciydi.

Panelde ayrýca Asaf Hâlet Çelebi'nin bazý þiirleri Bilkent
Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü yüksek lisans öðrenci-
lerinden Naim Atabaðsoy, M. Sait Aydýn ve Müge Yýlmaztürk
tarafýndan okundu. Hilmi Yavuz'un kapanýþ konuþmasýyla sona
eren "Sürrealist Mevlevi: Asaf Hâlet Çelebi" paneli, Asaf Hâlet
Çelebi'nin Türk þiiri içindeki deðerinin ve ayrýcalýklý yerinin
ortaya konulmasý, þiirlerinin ve düz yazýlarýnýn yeniden ele
alýnmasý gerekliliðine iþaret etmesi açýsýndan büyük bir önem
taþýyordu.



KÝTAP

"Ýþte o vakitten beri onbeþ-onaltý sene geçmiþti. Lâkin 
Ali Bey, karýsýný bir dakika unutmadý. Çok defa 
görürlerdi ki, odasýna kapanarak, karýsýndan 
kendisine yadigâr kalmýþ bazý eþyayý çýkarýr ve önüne 
koyarak, saatlerle aðlardý" (Taaþþuk-ý Tal'at ve 
Fitnat, Þemseddin Sami).

Nobel edebiyat ödülü almýþ bir yazarýn ödülden sonraki ilk
romaný hakkýnda tanýtým yazýsý yazmak neresinden

bakarsanýz bakýn sorunlu ve ironik bir iþ. Hele yazar Orhan
Pamuk'sa, burada ele alýnamayacak kadar karmaþýk ama ayný
zamanda okurun aþina olduðunu umduðum nedenlerle, sorun
daha da büyüyor. Bir baþka deyiþle, epey bir süredir tüm
gözler zaten Masumiyet Müzesi'nin giriþinde. Dolayýsýyla sizi
müzenin arkasýnda bulunduðunu varsaydýðým baþka bir giriþe
götürmekte bence bir sakýnca yok.

Türkçe romanýn, ortaya çýkýþýndan itibaren Batý'yla bir alýp
veremediðinin olduðu alýntý yapmayý gerektirmeyecek kadar
yerleþik bir yargý. Masumiyet Müzesi, Türkçe
romanýn kendisini Batý nezdinde resmî olarak
kanýtlamasýný saðlayan Orhan Pamuk'un rüþt
ispatýndan sonraki ilk romaný. O hâlde bu roman,
simgesel olarak, baþýndan beri Batý'yla hastalýklý
denebilecek bir iliþki kuran Türkçe romanýn yak-
laþýk bir buçuk asýrda nereden nereye geldiðini
anlamak için iyi bir fýrsat deðil mi sizce de? 

Sanat söz konusu olduðunda parlak fikirlerin
ya da eserin mükemmel bir parçasýnýn sanatçýnýn
baþýna nasýl dert olabileceðini Rodin'in Balzac
heykeli örneðinden biliyoruz. Týpký Balzac'ýn
Rodin tarafýndan mükemmel biçimde yontulan
ellerinin heykelin tamamýnýn görülmesini
engelleyecek kadar dikkat çekmesi gibi, Pamuk'un müze fikri
de o kadar ön plana çýkmaya baþladý ki roman olduðu daha
þimdiden unutulmaya yüz tutan bu romanýn, müze kavramýyla
olduðu kadar Türkçe edebî metinlerle de iliþkisinin kurulmasý
gerekiyor. Ben bu romaný Türkçe romanýn yaklaþýk bir buçuk
asýrlýk birikimini derleyip toplayan, yorumlayan bir simge
olarak ele almayý öneriyorum. Arka kapýdan kastým budur;
yani vitrin yerine mutfak. 

Masumiyet Müzesi, daha geriye ve ileriye uzansa da, temel
olarak 1975-85 yýllarý arasýndaki Türkiye'nin gündelik yaþamý-
na ve onun kadar yoðun olmasa da siyasi geliþmelerine, âþýk
ve takýntýlý bir burjuvanýn perspektifinden bakýyor. Niþantaþý-
Çukurcuma hattýnda gidip gelen bu takýntýlý burjuva, aþký
yüzünden (yoksa "sayesinde" mi demeli?) Türkiye'nin bazý
gerçekleriyle yüzleþmek durumunda kalýr ve nihayetinde bu
acýklý aþk hikâyesinin taþýyýcýsý olan nesneler, "Batýlý
olmayan", neden Batýlý olmadýðý da ancak roman okunduðun-
da anlaþýlabilecek bir müzede toplanýrlar, ya da toplanacaklar. 

Romanýn yer yer bir kültür ya da gündelik yaþam tarihi
havasýna büründüðü ve bazý ayrýntýlarýn fazlaca vurgulandýðý
doðrudur. Yeþilçam filmlerinin kliþelerine ve çoðunlukla içi
boþaltýlmýþ tiplerine kimlik kazandýrdýðý, onlarý ete kemiðe
büründürdüðü de doðrudur. Ve evet, doðrudur: anlatýcý, aþkýný
geniþ zamanýn hikâyesi kipinde, Proustvari bir edayla,

Masumiyet Müzesi'ni Tanýtmak
Murat Cankara

Pamuk'un diðer roman ve kiþilerine göndermeler yaparak
anlatmaktadýr.

Masumiyet Müzesi'nin resim sanatý, müzeler,
Yeþilçam filmleri ve geleneksel aþk hikâyeleriyle iliþkisi
bariz olmakla ve romanda açýkça dile getirilmekle
beraber, Türkçe romanýn ilk örnekleriyle akrabalýðý

(yoksa "hýsýmlýðý" mý demeli?) ilk bakýþta gözden kaçabilir.
Halbuki "Doðulu" aþkýn "Batýlý" biçimlerle Türkçede ilk buluþ-
ma alanlarýndan biri, Yeþilçam filmlerinden çok daha önce,
bugün Tanzimat ve Servet-i Fünun romanlarý olarak adlandýr-
maya eðilimli olduðumuz romanlar grubudur. Masumiyet
Müzesi'nin tamamen olmasa da üzerine kurulu olduðu (yasak)
aþk, (görücü usulü) evlilik, ("aþýrý" veya "yüzeysel")
Batýlýlaþma, kadýnýn eðitimi ve toplumdaki konumu ilk Türkçe
romanlarýn býkýp usanmadan üzerinde durduðu konular deðil
mi? O hâlde bu romaný, Taaþþuk-ý Tal'at ve Fitnat, Ýntibah,
Felâtun Bey ile Râkým Efendi, Mai ve Siyah, Araba Sevdasý,
Eylül ve Aþk-ý Memnu'yu hatýrlayarak okumak ilginç olmaz

mý? Masumiyet Müzesi'nin Kemal'ini Ýstanbul
sokaklarýnda ya da vapurdan inen yolcular
arasýnda "canan"ýný ararken gördüðümüzde
aklýmýza Bihruz Bey gelmesin mi? Kemal, yasak
aþký Füsun, kocasý ve ailesiyle akþamlarý sofraya
otururken Bihter'i, Behlül'ü, Suat'ý ve Necip'i
düþünmemek olur mu? Romanda cinselliðin
ifade ediliþ biçimiyle Namýk Kemal'in öpüþ-
menin fizyolojik boyutunu açýklamaya çalýþ-
masýný zihnimizde yan yana getirerek gülümse-
meyelim mi? Kemal'in "uzak ve yoksul hýsmý"na
âþýk olmasýyla, Ahmet Cemil'in aþkýnýn sýnýfsal
diyebileceðimiz engellere takýlmasý birbiriyle
tamamen ilgisiz olabilir mi? Ve belki de hepsin-

den önce, Masumiyet Müzesi'nin Niþantaþý'nda yaþayan burju-
valarý Batýlýlaþ(a)ma(ma)nýn sancýlarýyla boðuþurlarken,
Felâtun Bey, Râkým Efendi ve tüm bu romanlarýn birbirlerine
rakip olmak üzere yaratýlmýþ kiþileri hiç söz almasýnlar mý?
Þüphesiz bu liste geniþletilebilir. Ya da tematik baðlantýlara ek
olarak, Masumiyet Müzesi'nin, yer yer Ahmet Mithat'ýn sesini
hatýrlatan Proustiyen bir anlatýcýnýn aktardýðý tersine çevrilmiþ
bir vuslat hikâyesi olduðu da söylenebilir.    

Güçlü duygularý ve tutkularý sözcüklerle ifade edilemediði
için sürekli aðlayan, bayýlan, hatta hastalanýp ölen roman kiþi-
lerinden, roman türünün ayýrt edici özelliklerinden biri olan
ayrýntýlarýn, nesnelerin içinde kaybolan roman kiþilerine; nes-
nesiz evlerden müze ve çöp evlere; kýsmen de olsa evlerin için-
den kamusal alana; anlatýcý/yazar tarafýndan ötekileþtirilmiþ
üçüncü tekil âþýklardan, âþýk ve ironik birinci tekile geçmek az
þey midir? Öte yandan, Batý'yla baþýndan beri derdi olan
Türkçe romanýn, yaklaþýk 150 yýl sonra ve söz konusu derdinin
önemli bir bölümünü Türkiye olmasa bile uluslararasý edebiyat
kamuoyu nezdinde çözdükten sonra hâlâ ayný sorunlarla
uðraþýyor olmasý anlamlý deðil mi? Tabii bir de þu var: Onlar,
yani ilk Türkçe romanlarý yazanlar, Batýlý olmamanýn roman
yazmakla unutulacak bir suç olduðunu sanacak kadar masum
yazarlar deðiller miydi?

4 kanat

<cankara@bilkent.edu.tr>
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Gönlü Yüce Metin And
Nilay Özer

30 Eylül 2008 akþamý Metin And (d. 1927)'ý kaybettik.
Tiyatro, bale, opera, minyatür, kültür tarihi konularýnda

54 kitap, Mahmut H. Þakiroðlu tarafýndan hazýrlanan bib-
liyografyasýnda kayýtlý 1340 yazý, yüzlerce konferans,
gerçekleþtirilmeyi bekleyen sayýsýz proje ve Türkiye'yle bir-
likte Amerika, Japonya, Almanya gibi ülkelerin üniver-
sitelerinde kendisinden ders almýþ binlerce öðrenci býraktý.
Emekliliðini daha fazla çalýþýp üretmek için fýrsat bilmiþ, tüm
vaktini hazýrlamak istediði kitaplara ayýrmýþtý. Böylesine yoðun
çalýþtýðý bir dönemde bölüm baþkanýmýz Talat S. Halman'ýn
ricalarýný kýramayýp ders vermeyi kabul etmiþ olmasý bizler için
büyük bir fýrsattý. Metin And, 1999-2004 yýllarýnýn güz dönem-
lerinde, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü'nde "Türk
Tiyatrosu", "Minyatürlerle Osmanlý Kültürü", "Geleneksel Türk
Tiyatrosu" derslerini verdi. Kendisini öðretici, öðrenciyi öðre-
nen konumunda görmezdi. Ýlgilendiði konularý öðretmek, sýnýrlý
bir þeyleri aktarmak gibi bir çabasý yoktu. Bunca kitabý, yazýyý,
konferansý güdüleyen heyecaný paylaþýyordu yalnýzca. Peþpeþe
yayýmlanan Kýrk Gün Kýrk Gece (2000), Ritüelden Drama
(2002), Osmanlý Tasvir Sanatlarý: 1. Minyatür
(2002), Oyun ve Bügü (2003) gibi kitaplarýn ca-
zibesine kapýldýðým o günlerde Metin And'dan çok,
kitaplarýyla ilgiliydim. Sabri Koz'un hazýrladýðý
Metin And'a Armaðan (2007) kitabýndaki söyleþi-
leri okuduðumda kendi adýma üzüldüm.
Kitaplarýndaki görsel malzemeyle iliþki kurmaya,
bilgi edinmeye çalýþýrken Metin And'ýn kiþisel
görüþlerini kavrama olanaðýný iyi deðerlendire-
memiþtim. Bu yüzden Füruzan, Ýnönü
Bayramoðlu, Feridun Andaç, Sabri Koz ve Serhan
Ada'nýn yaptýðý söyleþiler büyük bir eksiði kapattý
diyebilirim. Bu söyleþilerden yola çýkarak kýsacýk
da olsa bir Metin And portresi çizmek isterim.

Metin And'ýn oyun tutkusu onunla doðmuþ gibi. Babasý
Reþit Çavdar'ýn sanata meraký, ailesiyle birlikte tiyatrolara
gitmesi, dostlarýyla müzik toplantýlarý yapmasý, bu tutkunun
güçlenmesinde büyük bir etken. 1936'da Türkiye'ye dönen ünlü
sihirbaz Zati Sungur (1898-1984)'u izlemeye gittiklerinde dokuz
yaþýndaki Metin And âdeta büyüleniyor. Galatasaray Lisesi ve
Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ardýndan Londra
Üniversitesi'nde hukuk konusunda yüksek lisans yaparken tezin-
den ziyade oradaki sanat etkinliklerine odaklanmasý ve sonunda
tezi yarým býrakýp dönmesi de bu yüzden çok anlaþýlýr. Forum
dergisinde yayýmlanan edebiyat ve bale aðýrlýklý yazýlarýnýn
deðerlendirilmesi sonucu 1956'da Rockfeller bursu kazanarak
New York'a giden Metin And, tiyatro, bale, opera gösterimlerini
izliyor, oyuncularla, eleþtirmenlerle, tiyatro topluluklarýnýn
yöneticileriyle tanýþtýrýlýyor. Geri döndükten kýsa bir süre sonra
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi’nde kuru-
lan Tiyatro Bölümü’nde ders vermeye baþlýyor. Doktora,
doçentlik ve profesörlük tezlerini tamamlayan Metin And o
günlerden bugüne araþtýrýyor, yazýyordu. 

Metin And'ýn “Modern Türk Tiyatrosu”na bakýþý çok da
olumlu deðil. “Asya Tiyatrosu”nu, özellikle de “Çin
Tiyatrosu”nu beðeniyor. Tiyatroyu edebiyatýn bir türü gibi ya da
edebiyatý tiyatronun yaratýcýsý gibi gören, tiyatroculuðun
anlamýný kavrayamamýþ anlayýþý sýk sýk eleþtirmesi bundan.

Konuþma dili, tonlama dili, vücut dili, makyaj, kostüm ve
aksesuarlar, dekor, ýþýklar, ses efektleri, müzik, oyuncular
ve oyuncularla izleyiciler arasýndaki mesafelerin dili
(kinetik ve progsemik) gibi çok sayýda dili kullanmasý
gereken tiyatronun bizde baþarýlý olamadýðýný söylüyor.
Metin And'a göre oyuncularla izleyicilerin etkileþim içinde

bulunmasý önemli. Çin ve Hindistan'daki gösterimleri anarken
izleyicilerin oyun sýrasýnda yemek yiyebildiðini, salondan çýkýp
geri gelebildiklerini, konusu Kaf Daðý'nda geçen bir oyun için
daða týrmanýldýðýný ve daðýn çeþitli aþamalarýna yerleþtirilmiþ
dekor parçalarý önünde oyunun sergilendiðini anlatýyor.
Tiyatromuzdaki baþarýsýzlýðýn nedenlerini anlatýrken Muhsin
Ertuðrul'un izleyiciyle etkileþimi önemsemeyen ve tiyatronun
dillerini kullanmaktan uzak uygulamalarýný da eleþtiriyor.
Geleneksel tiyatrodan yararlanamamýþ olmamýz da ayrý bir
sorun. Ortaoyununu savunan Teodor Kasap Efendi'nin karþýsýna
geleneksel olaný kötüleyen Namýk Kemal'i koyuyor ve ikisinin
tutumunun da yanlýþ olduðunu söylüyor. Gelenekseli modernin
içinde dönüþtürmek adýna iyi örnekler yaratýlamadýðýný vurgu-

luyor. Ona göre, geleneksel tiyatronun doðaçlama
aðýrlýklý oluþu, yani metne dayanmamasý, izleyi-
ciyle iletiþim kurmasý, doðallýðý ve canlýlýðý mo-
dern tiyatroya çok þey katabilir.  

Metin And tiyatro, opera, bale gibi gösterim
sanatlarý dýþýnda gündelik yaþam, tasvir sanatlarý
gibi konularda önemli eserler verdi. 16. Yüzyýlda
Ýstanbul: Kent, Saray, Günlük Yaþam (1994),
Minyatürlerle Osmanlý Ýslam Mitologyasý (1998),
40 Gün 40 Gece (2000), Osmanlý Tasvir
Sanatlarý: 1. Minyatür (2002) bu kitaplardan
bazýlarý. Ýhtiyaç duyduðu görsel malzemeyi topla-
mak için dünyanýn çeþitli kütüphanelerinde

neredeyse bir ömür geçiren Metin And'ýn yüceliði biraz da
buradan geliyor. Sevdiði ve zaman zaman görmek istediði min-
yatürler var ama her biri ayrý bir yerde, baþka baþka ülkelerin
kütüphanelerinde duruyorlar. O da özledikçe o minyatürlere ba-
kabilmek için minyatürlü kitaplar hazýrlýyor. Metin And'ýn her
minyatürü, açýlan bir pencereden bir tiyatro oyunu izlermiþ gibi
izlediðini söylemesi de heyecan verici. Onlara bir sanat tarihçisi
gibi yaklaþmadýðýný daha çok konularla ilgili olduðunu da belir-
tiyor. Çocukluk yaþlarýndan beri tutkuyla araþtýrdýðý illüzyonu da
tastamam bir tiyatro olarak görmesi önemli.

Metin And baþtan sona bize özgü olaný yazdý. Batý hayraný
olmamasý, Avrupa merkezli düþünmemesi onu alýþkýn olduðu-
muz aydýn tipinden ayýrýyor. Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi
Tiyatro Bölümü’nde mitoloji derslerinde Yunan mitolojisi okut-
madýðýný Sümer, Hitit, Ýbrani, Frigya, Asur mitolojileri okut-
tuðunu söylüyor. Bu, Yunan mitolojisine karþý bir tavýr deðil
elbette, Yunan mitolojisi zaten bir þekilde bilindiði için bu yolu
seçmiþ ama, seçmiþ olmasý takdire deðer. Batýdaki tiyatro eði-
limlerinin hemen alýnýp yalan yanlýþ uygulanmasýna, gelip geçici
modalar olarak sunulmasýna da karþý. "Rönesans Ýnsaný", "Homo
Ludens" (Oyun oynayan insan) gibi tanýmlamalarla onu yücelten
dostlarýnýn, öðrencilerinin ve okurlarýnýn baþý saðolsun. Çalýþtýðý
her konunun, kitaplarýndan yola çýkýlarak belgeselleþtirilmesini,
sinema ve televizyonlarda gösterilmesini diliyorum.

<ozern@bilkent.edu.tr>
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“Rüzgârlarla sallanan yýldýz ýþýklarý / Duyan eller ki 
toprakta. / Garip hayretlerin uykusundan geçmek / Bir 
aþinalýk var yaþamakta” ("Gece Gökleri". Çocuk ve 
Allah, 1940).

Fazýl Hüsnü Daðlarca’yý 15 Ekim 2008'de kaybettik.
Daðlarca, 26 Aðustos 1914'te dünyaya gelmiþ, orta öðreni-

mini Anadolu'nun çeþitli kentlerinde aldýktan sonra Kuleli
Askeri Lisesi'ni ve Harp Okulu'nu bitirerek askerlik hizmetine
baþlamýþ, 15 yýl hizmet ettiði Silahlý Kuvvetlerden istifa ederek
ayrýlmýþ, çeþitli memuriyetlerde bulunduktan sonra 1959'da
emekliye ayrýlmýþtý. Ýlk þiir kitabý Havaya Çizilen Dünya
1935'te, bilinen son þiir kitabý Ýçeri Sait Faik Nisan 2008'de
yayýmlandý. 116 kitapta toplanan çok sayýda þiiri ve özgün
üslubu ile özel bir konuma sahip oldu. "Türk edebiyatýnýn en
verimli þairlerinden biri" olarak anýlmasýnýn yaný sýra, "Yaþayan
En Ýyi Türk Þairi" unvanýný 1967 yýlýndan itibaren korudu.
Birçok kitabý baþyapýt olarak kabul edildi.
Türkiye'de ve yurt dýþýnda önemli ödüller aldý.  

Yapýtlarýnýn çeþitliliðiyle olduðu kadar, insani
durumlarý yetkin bir þiirsellikle dile getirme
becerisiyle hayranlýk uyandýrdý. Daðlarca pek
çok güzellik ve yenilik bulabileceðimiz þiirler
yarattý. Talat S. Halman, Daðlarca'yý, "özdeyiþten
destana, kiþisel duygu þiirlerinden toplumsal
eleþtirilere, Mevlana mistisizminden uzay
serüvenlerine, Anadolu topraðýnýn kývranýþýndan
Vietnam trajedisine, çocuk þiirlerinden soyut
felsefeye, Osmanlý Ýmparatorluðu’nun ihtiþamýn-
dan Batý acýsýna, Atatürk Türkiye'sinin zafer-
lerinden çaðdaþ Afrika'nýn ýzdýraplarýna kadar
geniþ kapsamlý yöneliþleri" olan bir þair olarak anlatmýþtýr (17). 

Daðlarca'nýn þiirlerinde, çeþitli etkiler saptamaya çalýþanlar
oldu ama þair, bu tür açýklamalara ve sýnýflandýrmalara direnen
özgün örnekler vermeyi sürdürdü. Ýçe dönük, soyut þiirler
yazdýðý gibi Anadolu insanýnýn ve yeryüzünün baþka
köþelerindeki insanlarýn sorunlarýna duyarlý, düzyazý diline
yakýn þiirler de yazdý. Örneðin “ Bir Gülün Üstündeki An”
baþlýklý þiirindeki “Geceyle aramýzda mavi bir þey sallanýr / Ki
ölüm kadar uzak, ki ölüm kadar güzel. / Sükûn ve aþk,
havadan, ruhtan bir heykel gibi / Dünya, kâinatlarýn bahçesinde
bir heykel. / [...] vücudumuza deðen ebediyet içinde /  Bir tek
an duyuyoruz, bütün bir ömre bedel!” (Çocuk ve Allah 34)
dizelerinde ya da “Çakýrýn Destaný”nda “Ben bir Türk, bir
beyaz, bir karanlýk, / Ben, yiðit daðlar arasýndaki. / Büyümüþ,
þehit olmuþ, kahrolmuþ, / Analar, oðullar yasýndaki. / [...] Ben
cihanýn altýn terazisinde, / Aðýrlýðýmca sevgi vermiþim / Ses
edin uzak milletlerin gençleri, / Bütün antenlerimi germiþim!”
(“Çakýrýn Destaný” 128) dizelerinde bu anlayýþýn izlerini göre-
bilmek mümkündür.

Doðru ve arý bir Türkçe kullanmaya özen gösterdiði ve dili-
nin olanaklarýný geliþtirmede yenilikçi davrandýðý gibi eski ede-
biyat geleneðini de yadsýmadý. Divan þiirinin, halk þiirinin
ahenginden ve bu ahengi saðlayan aruz, kafiye gibi teknikler-
den vazgeçmedi. Metafizik arayýþlarý, Tanrý ve sonsuzlukla

ilgili meraký hiç eksik olmadý ama Atatürkçü bir aydýnlan-
ma çizgisinden yaþamýnýn sonuna kadar ayrýlmadý. Bu
ikisinin birbiriyle çeliþmesi gerekmediðinin canlý örneðini
þiiri ve yaþamýyla verdi. Kendisinden önceki þiir birikimi-
ni çok iyi öðrenmekle baþlayan bir yol boyunca, adanmýþ
biçimde þiir çalýþtý. Yapýtlarý, çeþitli araþtýrmacýlarca

dönemlere ayrýldý. Cemal Süreya, Daðlarca'nýn þiirlerini sezgi
dönemi ve akýl dönemi olarak ikiye ayýrdý (aktaran Kabacalý
70). Ahmet Soysal, Çocuk ve Allah (1940), Asu (1955) ve
Uzaklarla Giyinmek: Sýðmazlýk Gerçeði (1990) adlý kitaplarýný
dönüm noktalarý olarak belirledi (32). Ancak, büyük þairin
geride býraktýðý zengin birikim hakkýnda yapýlabilecek analizler
tüketilmiþ olmaktan çok uzaktýr.  

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Merkezi tarafýndan 
6 Nisan 2000 tarihinde gerçekleþtirilen ve Daðlarca'nýn da
katýldýðý "Daðlarca Þiir" baþlýklý sempozyumda sunulan bildiri-
ler, þairin yapýtlarýnýn çok yönlü okumalar için ne kadar geniþ

olanaklar sunduðunu kanýtladý. Sempozyum konuþ-
macýlarýndan Füsun Akatlý, Daðlarca'nýn þiirlerinde,
idealizm ile maddeciliði barýndýran bir "ilksel
felsefe"nin izlerini sürdü (4); Orhan Tekelioðlu,
Daðlarca'nýn Çocuk ve Allah adlý kitabýndaki þiir-
lerin sezgi ile deðil "akýl ile düzenlenmiþ" olduk-
larýný ve bunlarýn psikanalitik okumaya elveriþli
olduklarýný savundu (5). Yine ayný sempozyumda
konuþan Enis Batur, bir "umman olarak gördüðü
Daðlarca metafiziðinin irdelenmesi"nin önemine
deðindi (4). Bu son konu, metafizik, Daðlarca için
önemini hep korudu.   Ýnsanýn dünya ile sonsuzluk
arasýndaki konumu, þairin imgeleminin zengin kay-

naklarýndan biri oldu.

Çocuk, Þiir, Metafizik

Daðlarca þiirinin iki ana ekseni metafizik ve çocuktur.
Ýnsanýn evrendeki konumunu sorgulamasý, kozmik dünya ile
iliþki kurma ve bilinmeyeni sezme çabasý Daðlarca þiirinde,
çocuk ögesinden ayrýlamayacak bir biçimde örülmüþtür.
Daðlarca'nýn zihninde çocuk ve metafizik arayýþlar iç içedir ve
bu birlikteliði tüm þiirinin önsözü gibi gördüðü Çocuk ve Allah
kitabýnýn baþlýðýna taþýmýþtýr. Daðlarca, çocuk konusunun þiiri
için önemini þu sözlerle anlatýr: "Kalemi elime aldýðým günden
beri, her zaman çocuða dönük olan bir adamým. Karþýmda her
zaman bir çocuk var gibi. Bu belki de þiirin us dýþý, ya da bilim-
usu dýþý bir usla yazýldýðýný, o duyarlýðý taþýdýðýný her zaman
duymamdandýr. Çocuk ve Allah adlý, ilk deðilse de bence ilk
gibi olan kitabýmýn adýndan da belli ki, kendimi her zaman
biraz çocuk olarak görmüþümdür. O çocukluk duyarlýðý içinde
kalmýþýmdýr" (Türkçenin Ses Bayraðý 31). 

Çocukluk durumu, Daðlarca'ya bilimsel akýldan farklý, saf
bir algý gücü kazandýrmaktadýr ve anlaþýlýyor ki bu,
Daðlarca'nýn þiir üretimi için gerekli gördüðü bir özelliktir.
Orhan Burian, Daðlarca'yý, Yunan mitolojisindeki Pythia'ya
benzetir.  Baþrahibe Pythia'nýn, dünyanýn merkezinden gelen
buharýn verdiði sarhoþlukla söylediði sözler manzum hâle geti-
rilerek Tanrý Apollon'a danýþmaya gelenlere verildiðini belirten

Türkçenin Tüm Kâinata Aþina Þairi Fazýl Hüsnü Daðlarca
Sonsuzluða Azat Oldu

Süreyya Elif Aksoy



Tüm Kâinatýn Þairi 
Daðlarca, þiirleriye tüm insanlarý kucaklayan bir hümanizma

üretti. Kendisini suya benzeten þair, yeryüzünün herhangi bir
yerindeki bir olayýn bu suyu kýmýldattýðýný, "[y]eryüzünün en
uzaktakileriyle bir 'yaþama ayarý' içinde" (36) olduðunu söyledi.
Fazýl Hüsnü Daðlarca 94 yýl yaþadý; 75 yýl boyunca, son nefe-
sine dek þiir yazdý. Ortalama bir insan ömrünü kat kat aþan
yoðunlukta, þiire adanmýþ bir yaþam sürdü. Belki de böylelikle,
yazdýðý ilk þiiri "Yavaþlayan Ömür" (1933) ile haber verdiði
gibi ömrünü yavaþlattý; ama üreterek, þiire hizmet ederek.
Ölümünden sonra evinin, gençlerin çay, kahve içip kitap okuya-
bilecekleri yaþayan bir müze olmasýný vasiyet etti; mal varlýðýný
Mehmetçik Vakfý'na, kitap gelirlerini burslu öðrencilere býraktý.
Çocuklar için þiir yazmayý hep önemseyen Fazýl Hüsnü
Daðlarca, "[b]eni ne kadar çok çocuk okursa, o kadar yaþarým"
demiþti (aktaran Kabacalý 26). O artýk þiirlerini okuyacak
çocuklar ve çocuk akýllýlarda yaþamak üzere, hep merak ettiði
sonsuzluða azat oldu. Ruhu þad olsun.

“Azat edin ýþýklarý, lambalardan / Ki sýzlamasýn karanlýklarým /
Kimseler duymadan var oluyor / Esen rüzgârla açýklarým. /
Lahzalarla gelir uzaklardan, / Lahzalarla giden varlýklarým. /
Beni azat etti Allah'a / Bir gece yarýsý, tanýdýklarým!”   
("Azat Edin Iþýklarý". Çocuk ve Allah, 54).
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Burian þöyle seslenir: "Ýþte, Daðlarca da bugünkü Türk þiirinin
Pythia'sý. Pythia gibi o da herkeslerden baþka garip bir dille
konuþuyor" (10). Bu benzetmeyi anlamlý kýlan, baþrahibenin
akýl dýþý konuþmalarýnýn "þiir" olarak sunulmasýdýr. Daðlarca,
çocukluk durumunu poetikasýnýn merkezine koyarken ayný
zamanda þiirle ilgili temel meselelerden birini, þiir-akýl dýþý
iliþkisini, þiir yaratým sürecine katmýþtýr. Ancak bunun, þiirlerin
sadece akýl dýþý olarak, sezgisel bir ilhamla yazýldýðý anlamýna
gelmediði unutulmamalýdýr. 

Yaþar Nabi Nayýr, Daðlarca'nýn "insanýn doða ve tüm evren
karþýsýnda duyduðu hayreti, hayranlýðý ve korkuyu, bir çocuðun
psikolojisinden sunduðunu belirtir (xxiii). "Kiþi evrene açýlmýþ
bir kapýdýr.  Nasýl bu kapýdan çýkmaz, nasýl araþtýrmaz ötesini?"
(aktaran Kabacalý 26) diyen Daðlarca için ötesini araþtýran
gözler, bir çocuðun gözleridir: “Çocuðum yumdun mu gözleri-
ni, / Baþladý mý, büyülü þehir. / Ýnsan gözlerini yumsa bile /
Mesela bir çocuk seyredebilir” ("Uykuda Yürüyen". Çocuk ve
Allah, 116).

Daðlarca’nýn iþaret ettiði çocuða özgü olan bu us dýþýlýkla
yazýlan þiir, Daðlarca için sonsuzluða, Tanrý'ya uzanan bir
yoldur.  Þiirle us dýþýlýk arasýndaki iliþki gibi þiirle Tanrýsallýk
arasýnda kurulan iliþki de þiir sanatýna yabancý deðildir. Hilmi
Yavuz "Heidegger, Þiir ve Kutsallýk" baþlýklý yazýsýnda,
Heidegger'in þiire, “Kutsal” olaný kavrama gücünü atfettiðini ve
"Varlýk'ý, dolaysýz bir kavrayýþla, ancak þiirin dile getirebileceði
kanýsýnda" olduðunu belirtir (251).  Yavuz, Heidegger'in bu
sonuca, "dolayýmsýz Hakikat olarak Kutsallýk […] ile Söz'ün
birliði" düþüncesi ile vardýðýný söyler (252). Sözün kutsallýðý
düþüncesi,  Tevrat ve Ýncil'de olduðu gibi Kur'an'da da yer alýr.
Bu kaynaklara göre evren, Tanrý'nýn "Ol" sözüyle yaratýlmýþtýr.
Þiirin kutsallýkla iliþkisi de buradan gelir; Heidegger'in yoru-
muyla dilin özde þiir olduðunu kabul edince, þiirin kutsallýðýn-
dan söz edilebilir (Yavuz 251). Ancak bu düþünceye göre kutsal
olan Tanrý'nýn sözü ya da dilidir. Gerçi Âdem bu dili öðren-
miþtir ama Hýristiyanlýk inancýna göre, cennetten kovulup
yeryüzüne gönderildiðinde unutmuþtur.  Ýþte bu yolu tersine
çevirebilmek, Adem'in yitirdiði dili yeniden keþfetmek ve bu
suretle Tanrýsallýðý yakalayabilmek düþüncesi, Hýristiyan âlemi-
ni yüzyýllarca uðraþtýrmýþ bir konudur. Bu yitik dili bulma
çabasýnda ise çocuklara özel bir iþlev yüklenmiþtir.  David
Kennedy, çocuklarýn özel bir bilgeliðe sahip olduðu inancýnýn
Hýristiyan geleneðinde önemli olduðunu, aslýnda
Hýristiyanlýktan çok önceki bazý arketiplere kadar uzanan bu
inancýn, Tanrýsal dilin arayýþý ile çocuðun iliþkilendirilmesine
yol açtýðýný vurgular (11). Daðlarca'nýn þiirlerinin anahtarý ko-
numundaki Çocuk ve Allah formülü, bu baðlamda anlam
kazanýr.   

Konunun edebiyat alanýndaki önemini koruduðunun ilginç
bir örneðini, "Adem'in yitirilmiþ dilini bir çocuðun yardýmýyla
arayýþ" düþüncesine yer veren Paul Auster'in Cam Kent (City of
Glass, 1985) adlý romanýnda buluyoruz. Postmodern anlatý
niteliðindeki bu yapýtta Tanrýsal dile ulaþabilmek için bir çocuk,
her türlü dil eðitiminden uzak olarak, yýllarca bir odada kapalý
tutulur.  Üstelik, dedektif romaný kurgusundaki yapýtýn dedektifi
bir "þair”dir. Daðlarca þiirinin, Yunan mitlerinden, Paul Auster'e
kadar uzanan bir alaný kuþatarak, bizi þiir sanatýnýn temel konu-
larý üzerine düþünmeye davet etmesi, bu þiirlerin keþfedilmeyi
bekleyen yazýnsal zenginlikleri hakkýnda ipuçlarý vermektedir.
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Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Merkezi'nin 2
Aralýk 1999 günü düzenlediði "Ýlhan Berk ile Bir

Akþam Vakti"nin üzerinden dokuz sene geçti. Talat S.
Halman'ýn, sunuþ konuþmasýnda "Türk þiirinin 'þimþek'
gibi güçlü, 'yaprak' gibi incelikli 'Berk'i" olarak tanýttýðý
þairle, programýn ardýndan Türk Edebiyatý Bölümü yüksek
lisans öðrencilerinden Pýnar Aka bir söyleþi yapmýþ ve bu
söyleþi Kanat'ýn 2. sayýsýnda yayýmlanmýþtý. Kendisine "bak-
mak" ile "þiir yazmak" arasýndaki iliþkiye dair düþündükleri
sorulan Ýlhan Berk, "Baktýðým bir þeyi yazmak isterim. Bakmak,
yazmaya baþlamamý saðlýyor" sözleriyle yanýtlar. Aka'nýn ken-
disiyle yaptýðý söyleþide, ölüme nasýl "baktýðýný" ise þu þekilde
anlatmýþtýr Ýlhan Berk: “Ben ölüm üzerine hemen hemen hiç
yazmadým. Ölüm sözlüðüme girmedi diyordum. Girmediðini
sanýyordum, hâlbuki girmiþ. Birçok konuþmalarda söylediðim
gibi, ölüm benim hayatýma girmedi. Uzak bir eþya gibi bakýyo-
rum ona. Hatta þimdiki hâlde, bir sözcükten öte bir þey deðil
benim için”.

28 Aðustos 2008'de kaybet-
tiðimiz Ýlhan Berk, ölüme uzaktan
bakmýþtýr, evet. Pek çok þairden
farklý olarak, ölümü hiçbir zaman
aslî bir tema kýlmamýþtýr þiir-
lerinde. Ancak Ýlhan Berk'in ölüm-
den uzak duruþu, bir yandan da,
onun þiirini sürekli yenilemesi ile
iliþkilidir. Ýþte bu nedenle, Ýlhan
Berk, Türkçe þiirin, ölmek bir
yana dursun, hiç büyümeyen
"enfant terrible"i (büyümeyen
çocuðu) olarak anýlmýþ, daimî
avangard tutumuyla þiirini genç,
diri tutan bir þair olagelmiþtir. 

Ýlhan Berk, ilk þiirlerinden Köroðlu'na (1955) kadar, sosya-
list duyarlýlýk temelli, kitlelerin gündelik diliyle þiir yazar. Türk
þiir tarihinde de "Ýkinci Yeni"nin habercisi olarak kabul edilen
"Saint-Antoine'ýn Güvercinleri" ve bu þiirin içerisinde yer aldýðý
Galile Denizi (1958) Ýlhan Berk þiirinde temelli bir kopuþa
iþaret eder. Bu kitabýn yayýmlanmasýnýn ardýndan Veysel
Arseven'in kendisiyle yaptýðý bir görüþmede, Ýlhan Berk, anlamý
artýk düz yazýnýn sýnýrlarýna hapsetmiþ olduðunu þu sözlerle
açýkça ortaya koyar: "Birçoklarý bana Galile Denizi'nden bir þey
anlamadýklarýný söylüyorlar. Bir þey anlamak isteyenler düz yazý
okusunlar. Þiir bir þey anlatmaz" (Kendi Seçtikleriyle Ýlhan Berk
Kitabý 26). "Saint-Antoine'ýn Güvercinleri"nin ilk dizeleri olan
"Bir gün Eleni'nin elleri geliyor / Her þey deðiþiyor / Ýlk Ýstan-
bul þiirden çýkýp yerini alýyor" dizeleri, Ýlhan Berk'in metinsel-
liði gerçekçiliðin ve göndergeselliðin önüne yerleþtirdiðini
ortaya koyar. Ýlhan Berk, Þiirin Gizli Tarihi'nde (1982) "ada
adamlarý" (799) olarak nitelediði þairlerin her birinin "kendisine
özgü bir imge anlayýþý, bir imge anahtarý [olduðunu]" (781), bu
kilidi yapan kadar açanýn da bu tekil þair olduðunu söyler, þairin
kendi þiir dilini yaratmasý esasýna dayalý bu poetik tavrý son þiir-
lerine kadar izlemek mümkündür. Bununla birlikte, Bilkent
Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü eski öðrencilerinden Ali
Akgün'ün, "Ýlhan Berk Þiirinde Nesne Sorunu" baþlýklý yüksek

lisans tezinde belirttiði üzere, þairin "poetikasýný kesin
çizgilerle saptamak güç, hatta yanlýþ bir çabadýr. Berk,
poetikasýný sürekli deðiþim üzerine kurar. Her þiir ve kitap
onun için yeni bir baþlangýç anlamýna gelir ve buna baðlý
olarak kullandýðý dil, biçim gibi teknik malzemeyi sürekli
deðiþtirir" (2). 

Deðiþimi þiirinin ilkesi kýlan Ýlhan Berk, bu çerçevede,
sone, balad, gazel vb. þiirsel formlarýn yaný sýra serbest vezne
ve hatta düz yazýya baþvurarak ele aldýðý temalarý þekil-
lendirirken, 1990'lardan itibaren, bir ressam olarak kendi çalýþ-
malarý ve Abidin Dino'nun resimlerinin yaný sýra gazete kupür-
leri, harita, gravür, minyatür gibi çeþitli görsel malzemeden de
yararlanmaya baþlamýþtýr. Ancak, yeri geldiðinde tipografinin
bile þiirsel bir düzleme taþýndýðý ve hatta sayýlarýn temel ekseni-
ni oluþturduðu Çok Yaþasýn Sayýlar'ý (1998) kaleme alan Ýlhan
Berk'in yapýtlarýndaki yenilik, biçimle sýnýrlý deðildir.
"Ceplerinde insanlar, kentler, nehirler, sokaklar taþý[yan]"

(Þiirin Gizli Tarihi 835) Berk, kitap-
larýnda þiirselleþen tarih ve
coðrafyanýn alanýný sürekli olarak
geniþletmiþtir. Öyle ki 1976 yýlýnda
yayýmlanan Atlas'a gelindiðinde
(1976), Ýlhan Berk mekânýn sýnýrlarýný
öylesine geniþletmiþtir ki, Behçet
Necatigil, ondan "þiirimizin Evliya
Çelebi'si" olarak söz eder ve ekler:
"Kýtalar, kentler, insanlar görüyor,
ölçüler biçiyor; denizcidir, topoðraftýr,
tarihçidir. Kýsaca görmüþ geçirmiþ bir
seyyâh-ý âlem". 

Kimi zaman bir yüzü, bir evi ve
nesneleri, kimi zaman eski uygarlýk-

larý keþfe çýkan bu seyyah-þair, belki de son ve en büyüleyici
yolculuðunu Galata (1985) ve Pera (1990) kitaplarýyla Ýstan-
bul'a yaparak Türkçe þiirin en önemli Ýstanbul þairlerinden
olmuþtur. Bundan böyle Ýstanbul'dan onun adýný ve þiirlerini
zikretmeden söz etmek mümkün olmayacaktýr; zira geçmiþ,
metinlerde izini býraktýðý gibi yaþamaya devam eder. "Nigâri"
þiirinde "Artýk Kanuni hep düþüncelidir. Doðan burunlu, seyrek
diþlidir. Resimdeki gibidir. / [....] Bir kaðýt üstündedir artýk V.
Charles. / Baþka hiçbir yerde de olmayacaktýr" (338) diyerek
sanat yapýtýnýn tarihteki belirleyici kuvvetine dikkat çeken
Berk'in Ýstanbul'u da, onun resmettiði gibi anýlacaktýr ileride.
"Ben þiirin kýrk türlü yazýlabileceðine inandýðým için, þiir yaz-
mayý her gün yeni yeni öðreniyormuþum gibi bir tavýr korum"
(Ýlhan Berk Kitabý 58) diyerek kendini her daim yenilemeyi ve
genç kalmayý bilen, Türkçe þiirin "enfant terrible"i Ýlhan Berk'i
saygýyla anýyoruz.
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2008'de yirminci yýlýný kutlayan uluslararasý
kültür araþtýrmalarý dergisi Millî Folklor, güz

sayýsýný genç akademisyenlere ayýrýyor. Bu sayýda,
"Dede Korkut" ve "âþýk edebiyatý" dosyalarýnýn
yaný sýra, çeþitli konularda yazýlmýþ makaleler, bir
çeviri, bir tanýtým ve haber yazýsý da bulunuyor. 79.

sayýnýn ilk yazýsý "Folklorda Yeni Sýçramalar: Kuantum
Folklor"da Evrim Ölçer Özünel, Kuantum fiziði yasalarýnýn
folklor disiplinine uygulanabilirliðini tartýþýyor. Nuriye Gülmen,
Dede Korkut Kitabý'ný Axel Olric'in epik yasalarý ýþýðýnda
incelerken R. Aslýhan Aksoy Sheridan, bu anlatýyý "sözlü formül
kuramý" açýsýndan ele alýyor. Ayþegül Utku Günaydýn, Pir Sultan
Abdal þiirlerinde anlatýcýnýn konumunu, Aslý Uçar, Karacaoðlan
þiirlerindeki imajlarý, Nagihan Gür, Köroðlu rivayetlerindeki
"sosyal haydut imajý"ný çözümlerken, Aksoy Sheridan bu üç
halk þairine "birincil sözlü kültür" çerçevesinde bakýyor. Seda
Uyanýk ise âþýklýk geleneðinin Anadolu Rock müziðindeki
izlerini sürüyor. Dergide Nefise Abalý'nýn zincir mektuplarý
Jung'un arketipleriyle okuduðu ve Selcan Gürçayýr'ýn bilgisayar
atasözlerini incelediði yazýlar da yer almakta. Oðuz Güven ve
Funda Iþýl Þimþek makalelerinde, Türk folklor çalýþmalarýnda
fazla tartýþýlmayan “fakelore” konusunu, Karagöz ve Nasrettin
Hoca özelinde gündeme getiriyorlar. Folklor-roman iliþkisi M.
Sait Aydýn ve Sýla Akdeniz'in yazýlarýnda tartýþýlýyor.  Yirmi
yýldýr tazeliðini ve zenginliðini kaybetmeyen Millî Folklor'un
son sayýsýnýn da halkbilimine özgün yaklaþýmlar, kuramsal
tartýþmalar getiren yazýlarla dopdolu bir sayý olduðunu belirtmek
gerekiyor.

Millî FolklorA&HCI'te
Selcan Gürçayýr *

Millî Folklor, ISI (Institute for Scientific Information)
tarafýndan geliþtirilen "Web of Science" kapsamýndaki atýf

indekslerinden biri olan “Arts & Humanities Citation Index”
(A&HCI) tarafýndan 2007 yýlýnýn ilk sayýsý olan 73. sayýdan
itibaren kaydedilmeye baþlanmýþtýr. Millî Folklor, TÜBýTAK-
ULAKBýM'in “Web of Science” veri tabanýndaki Türkçe
dergiler listesinin Ekim 2008'de güncellenen verilerine göre, 53
Türkçe derginin sosyal bilimler alanýnda faaliyet gösteren-
lerinden biri olmuþtur. Türkiye'de sosyal bilimler alanýndaki
çalýþmalarýn dünya standartlarýnda daha etkin yürütülebilmesi
için oldukça sevindirici olan bu geliþmenin bir diðer yönü, Millî
Folklor'da yayýmlanan makalelerin TÜBýTAK-ULAKBýM
tarafýndan "Uluslararasý Bilimsel Yayýnlarý Teþvik Programý
(UBYT)" aracýlýðýyla desteklenmesidir. Bu program kapsamýnda
SOC indeks türü, C grubunda yer alan Millî Folklor'un makale
yazarlarý maddi ve manevi olarak ödüllendirilmektedirler. Diðer
taraftan üniversiteler de öðretim elemanlarýný ISI kapsamýnda
taranan dergilerde yayýn yapmaya özendirmek amacýyla çeþitli
maddi destekler vermektedirler. Böylelikle Millî Folklor’un,
uluslararasý ve ulusal teþvik programlarýnýn katkýsýyla bilimsel
ve akademik tavrýný güçlendirdiði ve Türkiye'deki sosyal bilim
çalýþmalarýný dünya platformuna taþýdýðý söylenebilir.  

* Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Araþtýrma Görevlisi
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Millî Folklor'da Güz'ün Genç Sayýsý

Aslý Uçar

Her yýl 21 Mart’ta, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý
Merkezi tarafýndan düzenlenen “Dünya Þiir Günü”nün

2009 yýlý etkinliklerinde geçtiðimiz Ekim ayýnda kaybettiðimiz
þair Fazýl Hüsnü Daðlarca ve Aðustos ayýnda kaybettiðimiz
Ýlhan Berk, þiirleri ile anýlacaklardýr. 2000 yýlýnda Bilkent
Üniversitesi Türk Edebiyatý Merkezi’nin ev sahipliðini yaptýðý
“Daðlarca Þiir” baþlýklý sempozyuma da katýlan Fazýl Hüsnü
Daðlarca’nýn sempozyumdaki konuþmasýnýn ve kürsüde kendi
þiirini okuduðu anýn görüntüleri ve 1999 yýlýnda “Ýlhan Berk
ile Bir Akþam Vakti” baþlýklý programda Ýlhan Berk’in yer
aldýðý görüntüler, Türk þiirinde silinmez izler býrakan usta þair-
lerin þiirlerinin seslendirilmesi ile birlikte 20 Mart 2009’da
gerçekleþtirilecek etkinlikte izleyicilere sunulacaktýr.  

2008 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü 
Arif Damar'a Verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Bilkent Üniversitesi Türk
Edebiyatý Bölümü'nden, 2008 Sedat Simavi Edebiyat

Ödülü için aday göstermesini istemiþ, bölüm de Arif Damar'ý
Bir Gökkuþaðý Ýnerse Nasýl kitabý ile önermiþti. 

Bu yýl da dâhil olmak üzere, Türk Edebiyatý Bölümü'nün
aday gösterdiði üçüncü yazar, Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü
kazanmýþ oluyor. 2005 yýlýnda bölümün önerdiði Latife Tekin,
2007 yýlýnda Ahmet Oktay bu ödülü kazanmýþlardý.

Mehmet Fatih Uslu’ya Fullbright ve
Ýtalyan Hükümeti Bursu

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü doktora öðren-
cilerinden Mehmet Fatih Uslu, Fullbright ve ýtalyan

hükümeti bursuna hak kazandý. Þu anda Venedik Ca' Foscari
Üniversitesi Doðu Bilimleri Bölümü’nde misafir araþtýrmacý
olarak bulunan Uslu, Ýtalyan tiyatrosunun Osmanlý tiyatrosuna
etkisini anlamak için Goldoni metinleri üzerine çalýþýyor ve
Prof. Boðos Zekiyan gözetiminde San Lazarro arþivinde bulu-
nan Ermenice tiyatro metinlerini inceliyor. Öðrencimiz,
önümüzdeki yýl araþtýrmalarýna Harvard Üniversitesi’nde
devam edecek. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü
olarak Mehmet Fatih Uslu’nun baþarýlarýnýn devamýný dili-
yoruz.

Kocaeli Üniversitesi 12. Gençlik Þiir
Ödülleri Sahiplerini Buldu

Seçici kurulunda, M. Nejat Gacar, Nurullah Genç, Zafer
Utkan, M. Güven Kaya ve Þener Aksu'nun bulunduðu

Kocaeli Üniversitesi “12. Gençlik Þiir Yarýþmasý” sonucunda
Mustafa Çetin, Didem Gülçin Erdem ve Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyatý Bölümü yüksek lisans öðrencilerinden M. Sait
Aydýn ödüle deðer görülmüþlerdir.

Dünya Þiir Günü



“Ben þairim, bir yeraltýyým ben / acýyým /
kazdýkça / ve derine indikçe / siz kim bilir kaç

gece / bir gülün ölümünü andýnýz" (129). Hilmi
Yavuz'un, Yaz Þiirleri'nde yer alan bu dizeler ayný
zamanda þairin poetikasýna iþaret eden unsurlarý da
içermektedir. Hilmi Yavuz þiirinde sözlerin,

imgelerin altýnda yatan anlam "derin"dedir. Yavuz'un þiir üreti-
minde belirleyici rolü olan bu anlayýþ, onun, Ludwig
Wittgenstein'ýn Tractatus'undan hareketle yazdýðý, þiir, dil, söz,
imge baðlamýndaki önermelerini içeren "Þiir ýçin Küçük
Tractatus"ta açýða çýkmaktadýr: "Þiir, Dil deðildir, Söz'dür"
(131). Bu nedenle þairin, þiirini kavramlarla deðil, imgelerle
yapýlandýrdýðý görülmektedir. Çünkü Yavuz'a göre "Bir imgenin
nasýl alýmlanmasý gerektiði konusunda okura yol göstermek, o
imgeyi 'imge' olmaktan çýkarýr, 'kavram'a dönüþtürür. Þiir de
Söz olmaktan çýkmýþ Dil olmuþtur artýk" (132). 

Maksut Yiðitbaþ'ýn, kitabýna verdiði bu isim yani "Gülün
Ustasý Hilmi Yavuz" da Hilmi Yavuz'un söz ve imge ile kur-

duðu bu ustalýklý iliþkinin sonu-
cudur. Yiðitbaþ, Hilmi Yavuz'un
þiir dilinde önemli bir yer tutan
imgelerden biri olan "gül" üzerine
çeþitli tespitlerini þairin "ben þimdi
bir gülü / kendi güvenliði için / bir
sevda þiirine dönüþtürmeye / yar-
gýlý bir þairim, yaptýðým bu iþte!"
(Yaz Þiirleri 132) veya "acýnýn ver-
gisini verdik, gülün haracýný öde-
dik / hüznü demirbaþ defterinden
düþmeye geldi sýra" (Bedreddin
Üzerine Þiirler 72) gibi þiir-

lerinden alýntýlarla alt alta sýralarken, þairin, anlamý nesneler
yoluyla dönüþtürme edimi de kendiliðinden ortaya çýkmaktadýr. 

Karakutu Yayýnlarý tarafýndan 2008 Mayýs ayýnda basýlan
Gülün Ustasý Hilmi Yavuz adlý kitapta Yiðitbaþ'ýn sadece "gül"
ile ilgili deðil, þairin þiirlerindeki “erguvan”, “taflan”, “dað”,
“yolculuk” gibi diðer imgelerle ilgili olarak "Þiirlerinin Tematik
ýncelemesi" adlý bölümde tespitleri de yer almaktadýr. Ancak
kitapta bölümlemeler bu açýdan iþlevini yitirmiþ görünmektedir.
Þairin "Þiir Kitaplarý"nýn incelendiði bölümde þiirlerden hangi
baðlamda alýntý yapýldýðý belli olmamakla birlikte, verilen
örnekler üzerinden herhangi bir çýkarým yapýlmamaktadýr. "Þiir
Dili", "Ýmge Dünyasý", "Þiirinde Dil" gibi bölümlerin ise hangi
ölçütler temel alýnarak birbirlerinden ayrý baþlýklar altýnda ince-
lenebildiði de anlaþýlamamaktadýr. Nitekim bu durum, Hilmi
Yavuz þiirinin "derin"liði dolayýsýyla þairin bütün külliyatýný
kuþatýcý bir yaklaþýmla ele almanýn zorluðu olarak deðer-
lendirilebilir. Bu aksaklýklara raðmen kitapta, Yavuz'un þiir-
lerinin beslendiði kaynaklardan kurduðu metinlerarasý iliþkilere,
gelenek ve modern konusundaki görüþlerinden, aydýnlanma
problemine bakýþ açýsýna iliþkin argümanlarý bir arada bula-
bilmek mümkündür. Ayrýca, Maksut Yiðitbaþ'ýn, þairin hayatý ve
sosyal yaþamý, edebiyat, dil ve tasavvuf hakkýndaki
düþünceleri, düz yazýlarý üzerine bilgileri derlemesi de okurun
"Gülün Ustasý"nýn dünyasýna aþina olmasýna olanak tanýmak-
tadýr.         

Aydýnlanma hareketlerinin ortak sorunsallarýn-
dan birinin "kadýn özgürlüðü, eþitliði" temelli

olduðunu söylemek kaba bir genelleme olmaya-
caktýr. Osmanlý aydýnlarýnýn birçoðu da bu mese-
leyi gerek romanlarýnda gerek gazete yazýlarýnda
ele almýþ, kimi yazarlar ise yalnýzca bu konuya

odaklanan çalýþmalar yayýmlamýþlardýr. Bu tür çalýþmalarýn
muhtemelen ilk örneklerinden biri olan Þemseddin Sâmi'nin
Kadýnlar adlý eseri ise Ýrfan K. Karakoç'un çevrimyazýsý ve
incelemesiyle günümüz okuyucusuyla buluþmuþtur. Kitap
Yayýnevi tarafýndan 2008 Haziran ayýnda basýlan bu kitapta yal-
nýzca Kadýnlar adlý eser deðil, Þemseddin Sâmi'nin Aile der-
gisinde yer alan yazýlarýndan bir seçme ve Sabah gazetesindeki
köþesinde kadýnlarla ilgili yazdýðý kimi yazýlarý da yer almak-
tadýr. ýki bölüm ve eklerden oluþan kitabýn birinci bölümünde
ise Ýrfan K. Karakoç'un esere iliþkin bir inceleme yazýsý bulun-
maktadýr. 

Genel olarak Kadýnlar adlý esere bakýldýðýnda Þemseddin
Sâmi'nin birinci dalga feminist
hareket içinde yer aldýðý, daha çok
kadýnlarýn erkeklerle eþit olduklarý
düþüncesi üzerine vurgu yaptýðý
söylenebilir. Kadýnlarýn eðitim
hakkýný savunurken onlarý kamusal
alana çýkarmak, varoluþ alanlarýný
geniþletmek gerektiði gibi
kaygýlarý yoktur. Kadýnlarýn
"melek" olduklarý, onlarýn da
"insan" olduklarý gibi görüþlerini
dile getirirken asýl üzerinde dur-
duðu, onlarýn "karýlýk" ve "analýk"

görevleri olmuþtur. Yazar, "Evinde iþsiz duran kadýnlarý besle-
mek için çalýþan erkek, hiçbir vakit fakr u zaruretten kurtula-
maz. ýnsanlarýn muhtaç olduklarý þeylerin yarýsý erkeklerin sa'yi
ile hasýl olursa, yarýsý da kadýnlarýn sa'yine mütevakkýftýr" (115)
gibi cümleler kurarken diðer taraftan da kadýnlarýn alanlarýný
daraltýr. Çalýþma alanlarýný annelik vasýflarýyla iliþkilendirir.
Eðitim alma gereksinimlerini iyi çocuklar yetiþtirmeleri gerek-
tiði fikri ile meþrulaþtýrýr. Fakat bu söylenenler, hareketin öne-
mini azaltmaz, Þemseddin Sâmi'nin ve diðer aydýnlarýn dile
getirdikleri fikirler her ne kadar dönemin genel kanýsýndan
ayrýlmasa da ikinci dalga kadýn hareketine temel hazýrlamasý
baðlamýnda büyük bir öneme sahiptir.  

Ýrfan K. Karakoç'un hazýrladýðý kitabýn içinde yalnýzca
Þemseddin Sâmi'nin yukarýda adý anýlan yazýlarý deðil, ayný
zamanda bu eserler üzerine kaleme aldýðý bir inceleme de
bulunmaktadýr. Makalesine Osmanlý kadýn hareketi içinde
basýnýn yeri ve önemi üzerine yazdýðý bir giriþle baþlayan
Karakoç, kadýn sorunsalýný konu alan yazar ve eserlerden
bahseder. Ardýndan çeþitli feminist eleþtirmenlerin görüþlerine
yer verir. Okuyucuyu bilgilendiren bu giriþten sonra yazarýn
kadýn hareketi ve çevrimyazýsý yapýlan eser üzerine nitelikli
yorumlar yer almaktadýr. Eser baþlý baþýna araþtýrmacýlar için
bir kaynak olmanýn yaný sýra Karakoç'un yazýsýyla da daha
dikkate deðer bir çalýþma hâline gelmiþtir. 

Gülün Ustasý Hilmi Yavuz

Seda Uyanýk

10 kanat

KÝTAP

<sedak@bilkent.edu.tr>

Þemseddin Sâmi ve Osmanlý Kadýnlarý

Arzu Erekli 

<arzue@bilkent.edu.tr>
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Berna Akkýyal: 
2005 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü yük-
sek lisans programýný bitiren ve ayný yýl Ýstanbul'da serbest
çevirmenlik yapmaya baþlayan Akkýyal, Birgün kitap ekinin
editörlüðünü yürütüyor ve Ýthaki Yayýnlarý'nda editör olarak
çalýþýyor.

Yalçýn Armaðan: 
2003 yýlýnda yüksek lisans öðrenimini Bilkent Üniversitesi Türk
Edebiyatý Bölümü'nde tamamlayan Armaðan, 2007 yýlýndan bu
yana Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Dili Birimi'nde ders ver-
mektedir. 2007 yýlýnda tamamladýðý “Türk Þiirinde Modernizm”
baþlýklý doktora tezinin gözden geçirilmiþ hâli yakýn zamanda
Metis Yayýnlarý tarafýndan yayýmlanacak.

Arzu Aygün: 
2008 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü yük-
sek lisans programýndan mezun olan Aygün, þu anda Doðuþ
Üniversitesi’nde Türkçe okutmaný olarak çalýþýyor.

Ayþe Altýntaþ Balcý: 
2005 yýlýnda yüksek lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Türk
Edebiyatý Bölümü'nden alan Balcý, Türk Dil Kurumu'nda basýn
danýþmaný olarak çalýþýyor.

Meliha Gökþen Buðra:
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü yüksek lisans prog-
ramýndan 2007 yýlýnda mezun olan Buðra, Ýstanbul 2010 Avrupa
Kültür Baþkenti Ajansý'nda “Geleneksel Sanatlar Yönetmenliði”
asistaný olarak çalýþýyor.

Fýrat Caner:
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü'nden 2002 yýlýnda
yüksek lisans, 2006 yýlýnda ise doktora derecesini alan Caner,
Girne Amerikan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmen-
liði Bölümü'nde çalýþýyor. “Dünya Edebiyatý”, “Yeni Türk
Edebiyatý” dersleri veriyor. 

Drita Çetaku: 
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü yüksek lisans pro-
gramýndan 2005 yýlýnda mezun olan Çetaku, Arnavutluk`taki
Phoenix International Ltd.'de uygulama direktörü olarak görev
alýyor ve Skanderbeg Books’ta çalýþýyor. Ayrýca, Orhan
Pamuk'un kitaplarýný Arnavutçaya çeviriyor.

Leyla Burcu Dündar: 
2001 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü'nden
yüksek lisans derecesini alan ve 2007 yýlýnda doktora 
programýný tamamlayan Dündar, Atýlým Üniversitesi'nde Türkçe
okutmaný olarak çalýþýyor.

Damla Erlevent:
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü yüksek lisans prog-
ramýndan 2005 yýlýnda mezun olan Erlevent, 2003 yýlýndan bu
yana Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kalpaklý ile birlikte üzerinde
çalýþtýklarý, Halide Edib'in Kerim Usta'nýn Oðlu ve Çaresaz adlý
romanlarý, Özgür Yayýnlarý tarafýndan basýldý. Þu an Hacettepe

Üniversitesi, Yeni Türk Edebiyatý Bilim Dalý'nýn doktora 
programýna devam etmektedir.

Yeþim Gökçe: 
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü yüksek lisans 
programýndan mezun olduðu 2004 yýlýndan bu yana Gazi
Üniversitesi'nde “Drama Uzmaný” ve “Yaratýcý Yazarlýk” eðit-
meni olarak çalýþýyor. Gökçe ayrýca, 2002-2004 yýllarý arasýnda
Türk Standartlarý Enstitüsü'nde konu raportörü ve proje
yürütücüsü olarak görev almýþtýr.  

Çimen Günay:
2001 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü yük-
sek lisans programýndan mezun oldu. Doktora programýný
Leiden Üniversitesi’nde tamamlayan Günay, þu anda Ýstanbul
Özyeðin Üniversitesi'nde öðretim görevlisi olarak çalýþýyor.

Aslý Güneþ: 
2005’te Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü’nde yüksek
lisans eðitimini tamamladý. Yýldýz Teknik Üniversitesi ATA
Bölümü’nde doktora çalýþmalarýna devam eden Güneþ, 2007
yýlýndan bu yana Ýstanbul Bilgi Üniversitesi, Türk Dili
Birimi’nde ders veriyor.

Ali Serdar: 
Yüksek lisans öðrenimini Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý
Bölümü’nde 2002’de tamamladý ve doktora derecesini ayný
bölümden 2007'de aldý. Aralýk 2006-Haziran 2007 tarihleri
arasýnda Hindistan’daki Jamia Millia Islamia Üniversitesi’nde
Türkçe dersleri verdi. Temmuz 2007-Ocak 2008 tarihleri arasýn-
da da Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatý
Bölümü'nde görev yaptý. Serdar, 2008'den bu yana Ýstanbul Bilgi
Üniversitesi, Türk Dili Birimi’nde ders veriyor.

Bahadýr Sürelli: 
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü'nden 2007 yýlýnda
mezun oldu. Boðaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý
Bölümü'nde araþtýrma görevlisi olarak çalýþýyor ve 2007 yýlýndan
itibaren yine ayný bölümün Eski Türk Edebiyatý Anabilim
Dalý'nda doktora çalýþmalarýna devam ediyor. 

Burcu Þafak: 
2007 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü'nden
yüksek lisans derecesini aldý. Iþýk Üniversitesi ve Doðuþ Üniver-
sitesi’nde Türkçe okutmaný olarak çalýþýyor.

Derya Tüzin: 
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü yüksek lisans prog-
ramýný 2008 yýlýnda tamamlayan Tüzin, Özel Bilkent Erzurum
Laboratuvar Lisesi'nde “Dil ve Anlatým”, “Yazýlý Anlatým”,
“Metin  Ýnceleme” ve “Türk Edebiyatý” dersleri veriyor.

Müge Canpolat Yanardað: 
2003 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatý Bölümü'nde
yüksek lisansýný tamamladý. Ankara Özel Tevfik Fikret
Lisesi'nde edebiyat öðretmenliði yaptý. 2008-2009 eðitim-öðre-
tim yýlýnda ODTÜ Geliþtirme Vakfý Okullarý'na geçti. Yanardað,
hâlen burada edebiyat öðretmenliði görevini sürdürmektedir. 

Mezunlarýmýz
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