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fiiir sanatını konumuzun dı˛ında tutarsak, 
geli˛mi˛, batılı örnekleriyle kar˛ıla˛tırılabile-
cek nitelikte edebi ürünler verebilmi˛ üç ya-
zar yeti˛tirmi˛ olduumuzu söyleyebiliriz. 
›lk iki isim olarak Ahmet Hamdi Tanpınar ile 
Peyami Safa yi sayarsak, edebiyatımızın 
üçüncü büyük ismi olarak da Bilge Kara-
su'yu rahatlıkla gösterebiliriz. 
Ahmet Hamdi'nin 1961, Peyami Safa'nın ise 
1962 yılında hayatını kaybettiini hatırlar-
sak, bir büyük yazarın daha gelmesi için 
epey beklendii söylenebilir. 
Bilge Karasu. 1930 yılında domu˛ ve ›stan-
bul Ün. Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra 
Ankara Radyosu Dı̨  Yay. Böl.'de bir süre ça-
lı˛mı˛, 1974 yılında ise Hacettepe Ün.'de ö-
retim üyesi olarak felsefeye tekrar dönmü˛-
tür. Yazar 1963 yılında. "Troya'da Ölüm Var-
dı" isimli ilk eserini yayınlasa da. okur iyi bir 
Bilge Karasu eseriyle tanı˛mak için yedi se-
ne beklemek zorunda kaldı ve 1970 yılında 
yayınlanan "Uzun Sürmü˛ Bir Cünün Ak˛a-
mı" isimli eser ile Karasu. 1971 Sait Faik Hi-
kâye Armaam'nı kazandı. Yazar en güzel 
eseri olan "Göçmü˛ Kediler Bahçesi"ni de 
bu eserinden tam dokuz sene sonra yayınla-
dı. Birbirinden güzel ondört hikâyeden olu-
˛an bu eserdeki hikâyelerden biri olan "Usta 
Beni Öldürsene" Barı˛ Pirhasan tarafından 
senaryola˛tınlıp. sinemaseverlerin beenisi-
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ne - aynı isimle ama hikâyenin bazı bölüm-
leri, özelliklede giri˛ ve final bölümleri epey-
ce dei˛tirilerek, eklemeler yapılıp, biraz 
uzatılarak - sunulmu˛tu. Bu filmin çok be-
enilmesi, ›stanbul Film Festivali'nde 
gösterilmesi ve sinemalarda da uzun süre 
gösterimde kalması Bilge Karasu'nun biraz 
daha tanınmasına neden olmu˛tur. 
Yazar sonrasında sırayla. 1982 yılında "Kıs-
met Büfesi"ni, 1985 yılında ise "Gece" isimli 
eserlerini yayınladı. "Gece", kimi Karasu hay-
ranlarına göre yazarın en önemli eseridir. 
"Kılavuz" yazarın 1990 yılında yayınladıı 
güzel bir anlatıyken. 94 yılında yayınlanan 
"Ne Kitapsız Ne Kedisiz" yazarın okura ken-
di iç dünyasını açtıı, dier eserlerine göre 
daha iddiasız, yalın, çe˛itli denemelerinden 
olu˛an bir eserdir. Yazarın hayatını kaybetti-
i 95 yılının ba˛larında yayınladıı "Narla ›n-
cire Gazel" olgunluk çaı eseri olarak 
nitelendirilebilirken, ölümünden sonra 
yayınlanan "Altı Ay Bir Güz" ise kendi 
deyimiyle denizi anlattıı ilk ve son kitabıdır. 
Yakla˛ık altı sene önce kaybettiimiz ve 
önemi giderek daha geni˛ kitlelerce de an-
la˛ılacak olan Karasu'nun eserleri arasında 
bir seçki yaparsak öncelii "Cöçmü˛ Kediler 
Bahçesi" isimli eserine verir ve sonrasında 
"Uzun Sürmü˛ Bir Günün Ak˛amı" ve 
"Gece" adlı eserlerini tavsiye edebiliriz. 
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'Küftür ve Sanat 

edebiyat seçkileri... 

Edgar Allan Poe 
"Bütün 

MU fiil t'teli 1-2" 
Amerikan edebiyahnın dünya çapındaki en 
önemli ismi olan Edgar Allan Poe'yu geçtii-
miz senenin Ekim-Kasım sayısında tanıtmı˛ 
ve yazarın hikâyelerinden derlenmi˛ bir eseri 
tavsiye etmi˛tik. Yine aynı sayıda. Edgar .Allan 
Poe'nun eserlerini birçok yayınevinin çevirdi-
ini ve genelde en güzel seçki yapılmak isten-
dii için bazı hikâyelerin üst üste çevirilirken. 
bazı hikâyelerin de yayınlanmamasından ya-
kınmı˛tık. Ithaki Yayınları, bizim bu yakını˛ı-
mızı duymu˛ olacak ki. yazarın bütün hikâye-
lerini Dost Körpe çevirisiyle yayınlamaya ba˛-
ladı. Ithaki Yayınları. Edgar Allan Poe'nun 
"Bütün Hikâyeleri" serisinin ilk cildini Kasım 
2000 yılında okura sunduktan sonra serinin 
ikinci cildini de 2001 yılının ba˛larında yayın-
layarak kısa bir aralıkla okurlara ula˛tırdı. Di-
er ciltlerin, ba˛ka bir deyi˛le yazarın dier 
öykülerinin de çevrilip yayınlanmasını 
Poe'nun. hiçte az olmayan fanatik okurları 
(hayranları) sabırsızlıkla beklemekte. 
Yazar hakkındaki bilgileri daha önce verdii-
miz için bu yazımızda yazarın bu iki seçkisi 
üzerinde duracaız. "Bütün Hikâyelerin bi-
rinci cildinde yazarın ondokuz hikâyesi ve en 
ba˛ında da Fransız fiair Baudelaire'in Poe 
üzerine yazdıı yazı bulunmakta. ›kinci cilt-
de ise onüç hikaye yeralmakta. Bu iki cildin 
de hemen hemen aynı kalınlıkta olması, ikin-
ci ciltteki hikâyelerin daha uzun olmasından 

kaynaklanıyor. 
fiimdilik iki cilt olarak çıkmı˛ bu eserleri sıra-
sına göre okuma zorunluluu yoktur. Ancak 
bu iki ciltden hangisinin daha iyi olduu so-
rulursa, buna yanıt verebilmek epey zor olur. 
tik ciltde bulunan Baudelaire'in önsöz niteli-
indeki yazısı. "fii˛ede Bulunan Elyazması". 
"Berenice". "Nefesini Yitirmek" ve "Ligea" 
adlı hikâyeler oldukça önemli. Bütün Hikâye-
ler serisinin ikinci kitabında ise Poe'nun da-
ha önemli gibi görülen, ba˛ka bir deyi˛le da-
ha me˛hur hikâyeleri bulunmakta. Bunlar-
dan ilk akla gelenler; "Girdaba ›ni˛". "Kalaba-
lıkların Adamı". "Morgue Sokaı Cinayetle-
ri", "Usher Evi'nin Çökü˛ü". "Peri Adası" ve 
"Bir Haftada Üç Pazar" adlı hikayeleridir. 
Bizler Dirim'in Kültür ve Sanat ekinde ikin-
ci defa yer verdiimiz ilk yazar olan 
Poe'nun ˛imdiye kadar basılmı˛ bu iki cildi-
ni ve daha sonra, serinin çıkacak olan dier 
kitaplarını da sizlere öneriyoruz. Yukarıda 
yaptıımız hikâye seçkileri, dier hikâyele-
rin zayıf olduu anlamına gelmiyor kesinlik-
le. Ithaki Yayınlarının üstlendii Edgar Al-
lan Poe'nun bütün hikâyelerini yayınlama 
giri˛iminin çok yerinde (hatta epeyce gecik-
mi˛) bir karar olduunu, çeviri külliyatımız-
daki çok büyük bir bo˛luu dolduracaını 
belirterek, sizlere bir kez daha tavsiye 
ediyoruz. 
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