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Bölümü’nün 9-10 May›s 2005 tarihleri
aras›nda düzenledi¤i "Genç Eleﬂtirmenler
Sempozyumu 6" baﬂl›kl› sempozyumun
(etkinli¤in) el ilan›n›n arka kapa¤›nda
"Türk Edebiyat›nda Genç Eleﬂtirmenler
Gelene¤i" ifadesi yer al›yor ve bu ifadenin
alt›nda beﬂ y›l boyunca yap›lan Genç
Eleﬂtirmenler sempozyumlar› hakk›nda
bilgiler veriliyor. ‹lki 8-9 May›s 2000 tarihinde gerçekleﬂtirilen sempozyumlarda,
bu y›la kadar -a¤›rl›kl› olarak Türkçe roman ve eleﬂtiri üzerine- 115 bildiri sunulmuﬂ; bu y›l da sempozyumda 15 bildiri
sunuldu.
"Genç eleﬂtirmenler", geçen y›llarda
oldu¤u gibi bu y›l da hem Türkçe edebiyat›n geçmiﬂine hem de bugününe iliﬂkin,
kuramsal çabay› ihmal etmeden, edebiyat
ile toplum aras›nda ba¤lar kuran özgün
bildiriler sundular. Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyat› Bölümü'nün yüksek lisans ö¤rencileri, alt› y›ld›r hem yaﬂayan
edebiyat› ele almaya, hem edebiyat›n kültürel yan›n› incelemeye, hem de dünyadaki kuramsal geliﬂmeleri izlemeye çal›ﬂ›yorlar. Genç Eleﬂtirmenler sempozyumlar› da onlar›n çal›ﬂmalar›n›n görünür k›l›nd›¤› etkinlikler olarak edebiyat dünyas›
taraf›ndan takip ediliyor. Türkiye’nin en
uzun ömürlü ö¤renci etkinli¤i olma s›fat›na sahip bu sempozyumlar, edebiyat ö¤rencilerinin de edebiyat çal›ﬂmalar›na
katk› sa¤layabilece¤inin görülmesi noktas›nda önemli bir örnek ve sempozyumun
el ilan›n›n arka kapa¤›nda yer alan ifadeye uygun olarak bir "gelenek" oluﬂturma
yolunda ilerliyor.
Genç
Eleﬂtirmenler
Sempozyu*

mu’nun alt›nc›s›nda birinci s›n›ftaki ve
tez aﬂamas›ndaki yüksek lisans ö¤rencileri, Türkçe roman ve ﬂiir hakk›nda bildiriler sundular. Bildirilerde, yaln›zca edebi
tekniklere ya da dilsel kullan›mlara iliﬂkin de¤il; popüler kültür ve tarih üzerine
saptamalar da bulmak olanakl›yd›. Ayr›ca
Türkçe edebiyat›n belli bir döneminden
de¤il, Tanzimat’tan baﬂlayarak 1980’lerde
yay›mlanan romanlara kadar geniﬂ bir tarihsel dönemden baz› yap›tlar ele al›nd›.
‹ki gün boyunca süren sempozyum
dört oturumda gerçekleﬂti. 9 May›s 2005
Pazartesi günü, sempozyumun ve birinci
oturumun ilk sunuﬂunu "T›flî Hikâyelerinde Türleﬂme Süreci" baﬂl›kl› bildirisiyle David Selim Sayers yapt›. Birinci oturumun ikinci konuﬂmas› "‹lk Türkçe Romanlardan Karnig’de Baba Figürü" baﬂl›kl› bildirisiyle Erkan Erginci idi. Erginci, neredeyse hiç üzerinde durulmam›ﬂ
Ermeni harfli Türkçe romanlardan biri
olan Karnig hakk›nda bilgiler verirken bu
romandaki baba figürünün toplumsal geliﬂmelerle ba¤lant›s›n› inceledi. Erginci’nin bildirisinin ard›ndan uzun bir tart›ﬂma yap›ld›. Baz› bildirilerin ard›ndan
geliﬂen tart›ﬂmalara bakarak dinleyicilerin de sempozyuma etkin bir kat›l›m› oldu¤u söylenebilir. ‹lk oturumun üçüncü
konuﬂmac›s› Firdevs Canbaz, yüksek lisans tezinin bir bölümü olan "Fatma Aliye
Han›m’›n Makalelerinde Kad›n Sorunu"
baﬂl›kl› bildirisini sundu. Canbaz, Fatma
Aliye Han›m hakk›nda daha önce yap›lan
"feminist" nitelemesini sorgulad› ve yazar›n makalelerindeki "kad›n" bak›ﬂ aç›s›n›n sorunlar›n› ele ald›. Birinci oturumun
son konuﬂmac›s› Neslihan Demirkol, "Af-
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rodit Buhurdan›nda Bir Kad›n’da Cinsel
Ahlâk" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan bildirisinde Reﬂat Enis’in Afrodit Buhurdan›nda Bir Kad›n roman›ndaki karakterleri çözümleyerek onlar›n yapt›¤› seçimler ile yaﬂamlar›
aras›ndaki iliﬂkiye dikkat çekti.
Sempozyumun ikinci oturumu, Senem Timuro¤lu-Bozkurt’un "Kad›n Severse’de Analistin Aﬂk ‹liﬂkileri" baﬂl›kl› bildirisiyle baﬂlad›. Timuro¤lu-Bozkurt,
Esat Mahmut Karakurt’un Kad›n Severse
roman›n› popüler edebiyat kuramlar› aç›s›ndan ele ald›. ‹kinci konuﬂmac› olan Asl› Güneﬂ, "Kemalist Muaﬂeretin Roman›:
Da¤lar›n Esrar›" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan ve yüksek lisans tezine dayanan bildirisinde,
"Kemalist modernleﬂme"nin "medeniyetçi
kanat"›n›n popüler aﬂk romanlar›nda
kendini gösterme biçimlerini çözümledi.
Asl› Güneﬂ’in ard›ndan Emrah Pelvano¤lu, "Ci¤erdelen’de Tarihin Söylem Olarak
Kurgulanmas›" adl› bildirisinde Safiye
Erol’un Ci¤erdelen roman›nda tarihin nas›l "dönüﬂtürüldü¤ünü" Michel Foucault’un kavramlar›n› kullanarak ortaya
koydu. ‹kinci oturumun son konuﬂmac›s›
S›la Arl› ise yüksek lisans teziyle ayn› ad›
taﬂ›yan "Kemalettin Tu¤cu’nun Romanlar› ve Popüler Edebiyat" baﬂl›kl› bildirisinde, popüler edebiyat üzerine kuramlar›n
›ﬂ›¤›nda Kemalettin Tu¤cu’nun romanlar›n› de¤erlendirdi.
10 May›s 2005 Sal› günü devam eden
sempozyumun üçüncü oturumu, Burcu
ﬁafak’›n "K›rkyedililer’de Anne Figürü"
adl› bildirisiyle baﬂlad›. ﬁafak, Füruzan’›n
K›rkyedililer roman›ndaki aileyi ve bu ailenin üyeleri aras›ndaki iliﬂkiyi sorgulayarak romandaki ailenin "olumsuz" yan›na yo¤unlaﬂt›. Üçüncü oturum Tu¤ba Y›ld›r›m’›n "Fettan Kad›n›n Kaleydeskobu:
Tatl› Betüﬂ" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan bildirisiyle
devam etti. Y›ld›r›m, Aziz Nesin’in Tatl›
Betüﬂ roman›n›, ﬂimdiye kadar hiç ele
al›nmam›ﬂ bir biçimde, psikanalizden yararlanarak yorumlad›. Tu¤ba Y›ld›r›m’›n
ard›ndan Berna Akk›yal, yüksek lisans
tezine dayanarak Adalet A¤ao¤lu’nun Ölmeye Yatmak, Bir Dü¤ün Gecesi ve Hay›r
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romanlar›ndan oluﬂan "Dar Zamanlar"
üçlemesindeki roman tekniklerini ve bu
teknikler sayesinde kiﬂilerin kimliklerinin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› "Dar Zamanlar’da Anlat› Biçimleri ve Kimlik Sorunsal›" baﬂl›kl› bildirisiyle sorgulad›. Üçüncü
oturumun son konuﬂmac›s› Gökhan Tunç,
Tahsin Yücel’in B›y›k Söylencesi adl› roman›nda, b›y›k simgesi yoluyla "erk"in
nas›l anlat›ld›¤›n› "B›y›k Söylencesi’nde
B›y›kla Söylenen" adl› bildirisiyle çözümledi.
Sempozyumun son oturumunda sunulan bildiriler ﬂiir a¤›rl›kl›yd›. Son oturumu, "Hidayete Ertelenen Aﬂklar: Dilara" baﬂl›kl› bildirisiyle Arzu Erekli açt›.
Erekli, Sevim As›mgil’in Dilara roman›ndaki kiﬂileri ve bu kiﬂilerin ‹slamiyetle
iliﬂkisini yorumlayarak roman›n yap›s›n›
ele ald›. Erekli’nin ard›ndan Alphan Akgül, yüksek lisans tezinin bir özeti olan
"Oktay Rifat ﬁiirinde Güneﬂin Üç Hâli"
baﬂl›kl› bildirisini sundu. Akgül, Oktay
Rifat ﬂiirinde üç dönem saptayarak bu üç
dönemde "güneﬂ"in metafor ve metonimi
kullan›mlar› aç›s›ndan farkl›laﬂt›¤›n› gösterdi. Sempozyumun "Turgut Uyar’›n Divan’›nda Tarih ve Biçim" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan
son bildirisi Nilay Özer’e aitti. Özer, tezinin bir bölümünden yola ç›karak Turgut
Uyar’›n Divan kitab›nda kulland›¤› biçimlerin ﬂiirdeki "anlam›" ortaya koymaktaki
baﬂar›s›na dikkat çekti ve metinleraras›
iliﬂkiler yoluyla Uyar’›n kitab›ndaki ﬂiirlerden baz›lar›n› yorumlad›.
Sempozyuma iliﬂkin olarak dile getirilmesi gereken bir nokta da kat›l›mc›lar›n sorular›ndaki düzey ve bildirilerden
sonraki tart›ﬂmalard›. Bildirilerden sonra
yaln›zca sorular sorulmad›, bildirilerin
yay›na haz›rlanmas›nda etkili olacak baz›
katk›lar da yap›ld›. Geçen y›llarda Genç
Eleﬂtirmenler Sempozyumlar›nda sunulan bildirilerin büyük ço¤unlu¤u Türkiye’nin nitelikli dergilerinde yay›mlanm›ﬂt›. Bu y›l da bildirilerin edebiyat dergilerinde yay›mlanmas› ve böylece daha geniﬂ
bir çevreye ulaﬂmas›n› umut ediyoruz.
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