
ATÖLY E
Bu etkinlikte roman sanatı ve günce türü üzerinde durulacaktır. Edebiyatta 
romanın yeri ve şiir, öykü, deneme gibi öteki türlerden farkı vurgulanıp yaz-
ma serüveni irdelenecektir. Öykü, şiire yakındır. Bu bağlamda sadece yazı-
lanla değil, yazılmayanlarla öyküleşir. Peki ya roman? Roman türü üzerinde 
durulurken Türkiye’de bir ilk olarak yayımlanan, gün gün bir romanın ortaya 
çıkışını anlatan günce üzerinde durulacaktır. Atölyede ayrıca nitelikli kitabın 
özellikleri tartışılacak, katılımcılarla edebiyat bağlamında “iyi kitabın” nasıl 
olduğu veya olması gerektiği konusunda tartışılacaktır: İyi kitap çok okunan 
kitap mıdır? Çok öğreten kitap mıdır? İyi kitap, yüzlerce kitap yazmış tecrü-
beli bir yazarın kitabı mıdır?

Düzenleyen: Habib Bektaş

2000 yılı Türk Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü’ne sahip roman 
Cennetin Arka Bahçesi, mültecilik sorununu ele alan şiirsel bir roman. 

Toplumun değişik kesimlerinden gelen ve Cennet’te buluşan Öykü ile 
Çakır ve umudu “gâvura gitmek”te arayan bir aile, kesişen yazgılar, 
vaatler, yitirilen düşler ve savrulan hayatlar… 

Roman, bir dönemi ve insanlarını anlatan bir tragedya gibi okurun 
soluğunu keserken adını romana kaptıran günce ise romanın yazılış 
hikâyesini ve bir yazarın sayıklamalarını dile getiriyor.

YAKIN BAKIŞ

  Günce türünün özelliklerini sınıfta tartışınız.
  Romanda derya olarak geçen deniz, aynı zamanda neyin simgesidir?
  Romanda Öykü ve Çakır arasında nasıl bir ilişki kurulmuş?
  Mültecilik ve sığınmacıların hakları ve Türkiye’de yapılan çalışmalarla ilgili araştırma yapınız. 

Bu alanda hizmet veren hangi kurum ve kuruluşlar var?

#mültecilik #sığınmacılık #günce #sevgi #merhamet

YAZAR  HAKKINDA 
Manisa’nın Salihli ilçesinde doğdu. Almanya’da ve Türkiye’ de yaşıyor, çalışıyor. İnkılâp Roman Ödülü’ne değer görülen Gölge Kokusu 
adlı romanı Eylül Fırtınası adıyla Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlandı. Türk Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü’ne değer 
görülen romanı Cennetin Arka Bahçesi Yunancaya da çevrildi, Atina’da yayımlandı.

Sarmaş Dolaş İki Kitap, Biri Ötekinin Tanığı

CENNETİN ARKA BAHÇESİ  // HABİB BEKTAŞ

  Cennetin Arka Bahçesi, on 
beş yıl aradan sonra ilk defa 
roman güncesiyle birlikte 
yayımlandı. Böylece okur, 
bir romanın gün gün yazılış 
serüvenine tanık oluyor.

  Gâvur İmam’dan Çakır’ın 
Romanına dönemin Türkiye 
ve Almanya’sının kültürel 
hayatından da izler taşıyor.
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