Tefrika roman…
İstanbul Art News, uluslararası sanat dünyasına odaklanan aylık bir gazete.
2013’te sıfır sayısıyla piyasaya çıkan İstanbul Art News, ana gazete ve “piyasa”,
“koleksiyon”, “stil”, “mimari”, “sergi”
gibi eklerle okuyucuya sunuluyor. Bu
eklerden biri de iki ayda bir çıkan “IAN
Edebiyat” idi. Ancak Eylül sayısında bu
ekin 32 sayfalık bir gazete olarak her ay
okurlarıyla buluşacağı duyuruldu. Bir başka yenilik de gazetenin zaten yazarlarından olan Yalçın Tosun’un ileriki yıllarda
yayımlanacak ve henüz adı konulmamış
romanını IAN Edebiyat’ta tefrika edecek
olması. İlk bölümü okuduk bile…
Hercule Poriot geri döndü
Yazarı Agatha Christie’nin ölümünden 38 yıl sonra Hercule Poirot yeni bir
macera ile karşımızda… Polisiye yazarı
Sophie Hannah’nın Monogram Cinayetleri adlı romanı tüm dünyayla aynı
anda Türkiye’de yayımlandı. Hannah,
“Poirot’nun zaman akışında 1928-1932
arasında bir boşluk vardı, Christie o döneme dair bir şey yazmamıştı. Ben de

hikâyeyi 1929’da kurguladım. Hepimizin
bildiği ve sevdiği Poirot’yu yazdım. Kitabımda yeni olan şey, hikâye. Poirot’nun
karşı karşıya kaldığı gizem ve onu nasıl
çözdüğü... Tabii ki çözümdeki deha, her
zamanki dehası!” diyor. Yeni anlatıcı, dedektif Edward Catchpool ile Hercule Poirot, iyi okumalar…
Kitabın kararmasın…
Britanyalı sanatçı Camilla Leprust,
okunduğu sırada sayfaları kararan kitap
icat etti. The Guardian gazetesinin verdiği
habere göre Camilla Leprust, ısınınca şekil
değiştiren özel termal kâğıt kullandı. Böylece okur, metin tamamen yok olmadan
okumayı bitirmek için yaklaşık dört saate
sahip. Kitapta Alissa Valles’in “Anastylosis” ve T. S. Eliot’un “The Love Song of
J Alfred Prufrock” şiirleri yer alıyor. Çalışması aracılığıyla, içeriği ne olursa olsun
bir nesne olarak kitabın değerini yorumladığını anlatan sanatçı, “Okuma sürecinin
bu eşyayı nasıl dönüştürdüğü ilgi çekici.
Kitapla etkileşimimiz, seri üretim objesini eşsiz ve kişisel bir şeye dönüştürüyor”
dedi.
Eylülle gelenler…
Eylül’ün gelmesiyle festivaller, fuarlar, seminerler mevsimi de başladı. 17
Eylül-7 Ekim arasında Tepebaşı’nda Beyoğlu Sahaf Festivali, Türkiye’nin değişik
illerinden 70 sahafı bir araya getirirken
asırlık kitaplar, dergiler, fotoğraflar, afişler, plaklar, kartpostallar meraklıları ile
buluştu.
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İstanbul Kitap Fuarı ise 8-16 Kasım
tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezinde… 8-11 Kasım’da Uluslararası Salon kapsamında bu yılın onur konuğu
olan Macar dili ve edebiyatının önde gelen
yazarları konuk edilecek ve bu kapsamda
bir sergi ile Macar mutfağını Türkiye’den
okurlarla buluşturmaya yönelik performans ve söyleşiler gerçekleştirilecek.
Bu yıl Fuar’ın teması “Sinemamızın 100
Yılı”, onur yazarı ise Atilla Dorsay.
33. İstanbul Kitap Fuarı, 24. İstanbul
Sanat Fuarı-ARTİST 2014 ile eş zamanlı
gerçekleşerek, sanat ve kitapseverleri bir
araya getirecek. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı bu yıl yirmi dördüncü kez 8-16
Kasım 2014 tarihleri arasında TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını
açacak. Fuara yurt içi ve yurt dışından
100’ün üzerinde sanat galerisi, sanat kurumu, üniversitelerin sanat fakülteleri ve
bağımsız sanatçı inisiyatifleri katılacak.
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezinin 16
Ekim’de başlatacağı Kadın Yazarlık Atölyesi kadınları, daha fazla yazmasının yollarını birlikte aramaya çağırıyor. Atölye
kapsamında, farklı yazım teknikleri incelenecek, kadınların edebiyattaki görünürlüğü ya da görünmezliği ele alınacak. İlk
olarak Kaos Kültür Merkezinde bir araya
gelecek kadınlar, atölye takvimini de birlikte şekillendirecek. Ücretsiz atölyeye
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katılımak isteyenlerin telefon numaraları ile atölyede neden yer almak
istediklerini 10 Ekim’e kadar e-posta
ile (melahat.deniz@kaosgl.org) bildirilmesi gerekiyor.
Türk Edebiyatı İsimler
Sözlüğü Projesi…
Eylül ayında, o ana kadar
yazılmış ve onaylanmış maddeleriyle
genel ağ ortamında (http://www.
turkedebiyatiisimlersozlugu.com)
erişime açılan bir proje var gündemde.
Ahmet
Yesevi
Üniversitesinin
desteğiyle 2013 yılının Şubat ayında
başlayan “Türk Edebiyatı İsimler
Sözlüğü Projesi”. Proje, başlangıçtan
20. yüzyıla, ölüm tarihi 1920 yılına
kadar olan Türk edebiyatına ait şair
ve yazarların biyografilerini günümüz
biyografi anlayışına göre ele alıyor. Prof.
Dr. Mustafa İsen başkanlığında yürütülen
proje, Prof. Dr. Filiz Kılıç, Prof. Dr. İsmail
Aksoyak, Prof. Dr. Öcal Oğuz, Prof. Dr.
Mehmet Arslan ve Prof. Dr. Fatma Sabiha
Kutlar’ın yürütücü editörlüğünde geniş
bir kadroya sahip. Proje yürütücülerinin
verdiği bilgiye göre; editörler, öncelikle
madde başı olarak yer alacak isimleri
belirlemiş, bu isimleri kendi içinde
kategorilere ayırarak her ismin edebiyat
tarihi içerisindeki konumu ölçüsünde
projede yer almasını sağlayacak bir
sistem oluşturmuş. Editör grubu,
madde yazarları tarafından proje için
hazırlanan maddelerin sunuma hazır hale
getirilmesi noktasında yönlendirmeler ve
müdahalelerde bulunuyor. Dolayısıyla
maddeler projenin editör grubu tarafından
değil, o konunun uzman kişileri
tarafından hazırlanıyor. Şu an itibarıyla
sisteme kayıtlı 540 farklı madde yazarı
bulunmakta, bu sayı çok farklı bölge
ve üniversitelerde çalışan çoğunlukla
akademisyenlerden oluşuyor. Bu yönüyle
projenin çok geniş katılımlı bir yönünün
olduğu ve bu nitelikte çalışmaların
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ülkemizde çok fazla örneğinin olmadığı
da aşikâr. Maddelerin neredeyse tamamı,
seçilen isimle ilgili çalışması bulunan,
çoğunlukla da bu konuda yüksek lisans ya
da doktora çalışması yapmış olan kişilerce
hazırlanmış. Böylece proje, tez olarak
ortaya konulan ancak yayımlanmadığı için
ilgili okurlarının gündemine gelemeyen
farklı ve yeni bilgilerin aktarılması
konusunda da önemli bir işlev üstlenmiş.
Proje ile daha önce Haluk İpekten
vd. tarafından hazırlanan Tezkirelere Göre
Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü (Ankara
1988) adlı çalışmada tespit edilen 3180
şair ve yazarın, bunlara ek olarak âşık ve
tekke edebiyatına dâhil edilebilecek isimlerin de katılımıyla 8000 civarına ulaşacağı öngörülüyor. (Şu an listelerine kayıtlı
şair sayısı 8410). Bu sayının artmasında
tezkirelere girmemiş, mecmualarda şiirlerine rastlanılan, bölgelere ait oluşturulmuş
kaynak kitaplarda isimlerine rastlayabildiğimiz şair ve yazarların payı büyük.
Projenin alana katkısının en çok bu yönde
olacağı düşünülüyor. Proje grubu ilkesel
olarak divan ve âşık/tekke şairlerini ayrı
alanlara ait isimlermiş gibi değerlendirmemiş. Her iki alana katkısı olan maddeler bir arada ve ayrı ana bilim dallarında

çalışan uzman kişilerce ortak olarak yazılmış.
Projenin tamamlanmasının ardından çalışma,
sadece biyografik bilgi
sunan değil, aynı zamanda
alan uzmanlarının çalıştıkları alana dair malzeme
sağlayabilecekleri bir veri
tabanı da ortaya çıkarmış
olacak. Örneğin musiki
ile ilgilenen divan, âşık ve
tekke şairlerini bir arada
görmek isteyen bir araştırmacı, anahtar
kelimeler yardımıyla bunu kolaylıkla yapabilecek. Bunun yanında proje veri tabanında şair/yazarların yetiştikleri sahalara,
yaşadıkları yüzyıllara, doğum ve ölüm
tarihlerine ve eserlerine göre de arama yapılabilmekte. Daha önce şairlerin doğum
yeri, tarikat ilişkileri ve mesleklerine dair
yapılan çalışmaların projeye eklenen yeni
isimlerle ve artan sayıyla yeniden düzenlenmesi ve rakamsal değişiklikler sunacak
olması da projenin öngördüğü alana katkı
sağlayacak sonuçlar arasında.
Tamamlanmasının ardından İngilizce ve Rusçaya çevrilerek sunulması planlanan projenin, bestekâr şair/yazarların
müzikleriyle, minyatür ve resimlerle görsel açıdan zenginleştirilmesi de hedefler
arasında.
Proje grubu, Türk edebiyatına ait
zengin biyografi geleneğine katkı sağlamak isteyen yeni madde yazarlarını beklediklerini özellikle belirtiyor. Bu konuda
bilgiyi http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com sayfasında bulabilirsiniz.
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