
SEMPOZYUMDAN ALINTILAR

Sempozyumun açılışını Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk yaptı. Orhan Pamuk, ’’Edebiyat Sevgisi 
Nasıl Aşılanır?’ konulu bir söyleşi yaptı.
Samimi bir havada gerçekleşen söyleşide Orhan Pamuk, okuma sevgisi kazanmanın tek koşulunun, 
gençlerin yakın çevresinde okumayı seven kişilerin bulunması gerektiğini, belirtirken; kendisine 
okuma sevgisini babasının aşıladığını; mesaj vermek için değil içine girilecek yeni dünyalar kurmak
için yazdığını; mutlu olmadığımız için ikinci bir dünyaya ihtiyaç duyulduğundan, romanın var 
olduğunu, dile getirdi. Dünya ilginç bir yer ve bir yazarın yazdıklarını okursak daha da ilginç 
olacak.''dedi.
Yazma amacını: ''Romanlarımı 20 ’li yaşlardaki kendim için yazıyorum, kafası karışık, öfkeli, 
sorular soran, hayalinde resimler ve metinler koşturan birine; hem kendi olmak hem var olduğunu 
hem de buraya ait olmadığını düşünen birine yazıyorum.'' sözleriyle açıklayan Pamuk, batılılaşma 
sürecimizi: ''Ben batılılaşmacıyım ancak bizim batılılaşma anlayışımız ne yazık ki Milan 
Kundera'nın ''unutma'' kelimesi üzerine kurulmuş, bizim tarihimiz unutma tarihi...Türk burjuvazisi, 
kendi kültürü ile ilgilenmediği için daha geleneksel kültürün örgütlü temsilcilerinin doğmasına yol 
açtılar. Unutmak değil, mevcutla modernleştirmeye mecburuz.'' sözleriyle değerlendirdi.
''Aramızdan bazılarının kafası toplumla bir uyuşmazlık gösterir... Dışarıda bir dünya var kafanızda 
da bir huzursuzluk, bazı çatlaklar.. Kafasında çatlak olan bir birey olmanın zevki ve zihinsel 
çekiciliğini gösterirseniz gençlere, kafasında çatlaklar olan bireyler yetiştirirsiniz. Her şey, metin. 
imge, resim olursa hayat yaşamaya değer.'' sözleriyle  gençlere yazma yolunu açmanın yetişkinlerin 
görevi olduğunu söyledi.
Murat Belge, ’’Türk Edebiyatının Dünyada Tanınması’’ konusunu ele aldı.
Türkiye, dünyanın belalı bir bölgesinde, askerî stratejiler de önemli. Çok ileri bir ülke diyemeyiz, 
geri de diyemeyiz; ileri olanlardan diyebiliriz. Ama tanınma siyasidir. Toplumsal düzeye gelince az 
tanınır; arada Araplarla karıştırılır. Edebiyatta da başka türlü değil. Batı’nın Osmanlı ve Türkiye’yi 
çok iyi bildiği söylenemez.
Kişisel ilişkilerle kitaplar çevrildi. Yaşar Kemal, lobilerle açıklanır; kötü bir şeymiş gibi; oysa 
lokomotif görevi yapmıştır. Sovyetler Birliği ve yörüngesinde olan ülkelerde Aziz Nesin de çevrildi.
Nazım’ın eşi Münevver Hanım, Paris’e yerleşmişti. Ganimar’a çeviriler yapıyordu. Yaşar Kemal ve 
Kemal Tahir de bu çevrenin içinde oldular; çevrildiler. Yaşar Kemal başka dillere de çevrildi. 
İlk çevirmenler önemliydi. Nimet Arzık, iyi Fransızca bilirdi. Yunus Emre ve Nedim gibi önemli 
isimleri çevirdi. Nermin Menemencioğlu da İngilizce’ye ilk çevirileri yaptı. O, daha yeni dönemi 
çevirdi. Oktay Rıfat, Orhan Veli gibi... Ayrıca dışarıda yaşayan Türkler arttı, Almanya gibi; Sevgi 
Özdamar yerleşti Almanya’ya. Türkiye’ye ilgi arttı, siyasetten artistik ilgiye geçiş oldu.
Nazım Hikmet, çok iyi bir şairdi ama tanınma nedeni, siyasi görüşü oldu. Orhan Pamuk, çok şeyi 
değiştirdi; postmodern tarzda, ben çok bayılmam ama o, bu tarzı iyi biliyor. Her kitabında ciddi bir 
sorunu işledi. Okumak için epey kültürel birikim gerekiyor. Nobel’i alınca Türkiye epey tanındı. 
Allah’tan yabancılar, komploları ciddiye almıyorlar.
''Biz, tanınalım, diye bir şey yapmıyoruz;  Türk toplumu içe kapalı bir yapıda; Osmanlı Galata’sında
daha dışa açık bir yapı vardı. Dış dünya ile ilgilenmedik. Bu kadar ilgisiz olmak ilginç. Orhan 
Pamuk çok şeyi değiştirdi. Edebiyata mimariyi getiren Pamuk, Nobel’i alınca Türkiye bayağı 
tanındı. Ben Türk'üm dediğimde,  Orhan Pamuk diyorlar. Bu bir başlangıç, inşallah sıra Oğuz 
Atay’a da gelecek.'' sözleriyle edebiyatımızın  dünyada tanınması ile ilgili umudunu dile getirdi. 
Nedim Gürsel, ’’Romancı ve Dünya’sını anlattı
Annesi Leyla Gürsel’in bu okulda matematik öğretmeni olarak çalıştığını belirterek söze başladı. 
Okul Müdürümüz Sayın Alexandre Abellan, Boğazkesen’i okuduğunu ve İstanbul’u böylece 
tanımaya başladığını belirtti.
Nedim Gürsel, şöyle devam etti: 
''Kendimden, kendi yazınsal mutfağımdan söz etmek isterim; okurlar bu mutfağı bilmez. Okur, 
yazınsal metni kendi dünyasından okur;  yeniden oluşturur. Oysa yazar için öncesi yalnızlıktır; tek 
başına bir beyaz kağıdın karşısında, tecrit edilmiş bir çalışmadır; sözcüklerle baş başa hayali bir 



dünya kurma çabasıdır; bir anlamda gerçek de olsa...
Kafka, nişanlısı Felis’e yazdığı bir mektupta,  bir mahzende yaşamak istediğini söyler. O mahzende 
de lambasının ışığında çalışmak, kimseyi görmemek istediğini belirterek; senin de bana günde bir 
kez yemek getirmek için odama geldiğini hayal ediyorum; der.  Felis Berlin’de yaşıyor, dört kez 
nişanlanıp ayrılmışlar. Kafka, “Evlenirsem, yazabilir miyim?” diye düşünüyor.
Boğazkesen, üniversitelerde okutulan bir kitabım, çıkış noktası bir görüntüydü. 
Anadoluhisarı’ndaydı evimiz; uyanınca karşımda Rumelihisarı’nı görürdüm. Bu nedenle 
Rumelihisarı’nın yapılış öyküsünü yazmayı düşündüm. O zamanlar öykü yazıyordum; öykü gibi 
başladım. Bazı kaynakları karıştırınca Fatih’in kişiliği ilgimi çekti. Fatih hem stratejist hem kan 
dökücü hem şair hem açık fikirli, Rönesans’a ilgi duyan biri. Onu da Rumelihisarı’yla birleştirdim. 
Bu kitabımın tarihi bir kitap olmadığını söylemek istiyorum. Ben bu romanda Fatih 
Haznedaroğlu’nu anlattım. 1980 darbesi olmuş, yalısına bir militan sığınmış ve onunla yaşadığı 
ilişki, onu romandan koparmış; paralel yürüyen iki çizgi kesişmeye başlıyor.”


