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Sunuş
NAZAN AKSOY -  BÜLENT AKSOY

Ber na Mo ran’ı ölü mü nün bi rin ci yı lın da dü zen le nen bir top-
lan tı da an mış tık. Ken di si ni ya kın dan ta nı yan, onu se ven, 
onun ça lış ma la rı na de ğer ve ren bir çok kim se bu an ma top-
lan tı sın dan son ra Ber na Mo ran’ın da ha an lam lı bir bi çim de 
anıl ma sı ih ti ya cı nı duy du. An ma top lan tı la rı ne ya zık ki ka-
lı cı bir iz bı rak mı yor. Ay nı şey, dost la rı nın anı la rın dan olu-
şan bir anı ki ta bı için de ge çer liy di. Ber na Mo ran gi bi Türk 
ede bi yat eleş ti ri sin de ve ede bi yat araş tır ma cı lı ğın da önem li 
bir ye ri olan bir bi lim ada mı nın, bir ya za rın sa de ce dost la rı-
nın anı la rıy la ha tır lan ma sı da her hal de ye ter li ol maz dı. Mo-
ran’ı bi lim ve ede bi yat dün ya sı nı tem sil eden, eleş ti ri uğ ra-
şı na de ğer ve ren ya zar la rın in ce le me ya zı la rın dan olu şan bir 
Ar ma ğan ile an ma fik ri böy le doğ du.

Ar ma ğan’ın ya yın yö net men li ği ni Ber na Mo ran’ın öğ ren ci-
le ri ve dost la rı ola rak biz ler üst len dik. Öne ri mi zi, Mo ran’ın 
üç cilt lik Türk Ro ma nı na Eleş ti rel Bir Ba kış ad lı in ce le me si ni 
ya yım la yan İle ti şim Ya yın la rı’nın yö net me ni Fah ri Aral’a gö-
tür dük. Öne ri olum lu kar şı la nın ca, hem Türk ede bi yat eleş-
ti ri si ne eme ği geç miş olan, hem de Ber na Mo ran’ı ya kın dan 
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ta nı yan bir çok ede bi yat ve bi lim in sa nı na baş vu ra rak Ar ma
ğan için yaz ma la rı nı ken di le rin den ri ca et tik. Eli niz de ki ki-
tap çağ rı mı za ce vap ve ren ya zar la rın Ber na Mo ran’a gön der-
dik le ri “ar ma ğan lar”dan, he di ye ler den olu şu yor.

Ber na Mo ran ön ce lik le Türk ro ma nı nı in ce le miş ti. Ama 
biz bu ki tap ta ki ko nu la rı yal nız ca ro man ile il gi li ko nu lar la 
sı nır lan dır ma yı doğ ru bul ma dık. Türk ede bi yat eleş ti ri si ni 
ro man, şi ir, hi kâ ye, oyun eleş ti ri si di ye böl me mek ge re kir-
di. Bu na kar şı lık, ya ban cı ede bi yat lar ile il gi li ko nu lar üze-
rin de ya zıl mış ya zı la ra yer ver mek de an lam sız dı. Bu dü şün-
cey le, ki tap ta yer ala cak in ce le me le ri Türk ede bi ya tı ile il gi-
li bü tün ko nu la ra aç tık, ya ban cı ede bi yat lar la il gi li ko nu la-
ra da ka pa dık. “Ar ma ğan”ın  baş lı ğı nı oluş tu ran Türk Ede bi
ya tı na Eleş ti rel Bir Ba kış söz le ri Ber na Mo ran’ın üç cilt lik in-
ce le me si nin adı na ve içe ri ği ne bir gön der me ol du ğu ka dar, 
ki tap ta bir ara ya ge len ya zı la rın da çer çe ve si ni çi zen bir alt-
baş lık tır. Bu in ce le me ve eleş ti ri ler her han gi bir bi çim de sı-
nıf lan dı rıl ma ya uy gun ol ma dı ğın dan, ya zı la rı ya zar so yad la-
rı nın al fa be sı ra sı na gö re diz dik. Bun la rı Ber na Mo ran’a say-
gı ile su nu yo ruz.
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Teşekkür
TATYANA MORAN

Türk ede bi ya tı nın çe şit li ko nu la rı üs tü ne, de ği şik in ce le me 
yön tem le ri kul la nı la rak ya zıl mış eleş ti ri ler den olu şan bu ki-
ta bı Ber na Mo ran’ın anı sı için çok de ğer li bir ar ma ğan ola-
rak ka bul edi yo rum. Türk Ede bi ya tı na Eleş ti rel Bir Ba kış’a 
kat kı da bu lu nan bü tün ya zar la ra can dan te şek kür ede rim. 
Bu say fa la rı Ber na Mo ran’ın eleş ti ri ala nın da ki ça lış ma la rı nı 
onun bı rak tı ğı yer den de vam et tir mek is te yen ede bi yat çı la-
rın har ca dık la rı ça ba la rın bir ifa de si ola rak gö rü yo rum. Ya-
yın yö net men le ri ola rak ki ta bın or ta ya çık ma sın da ki emek-
le ri için öğ ren ci le rim Na zan Ak soy ile Bü lent Ak soy’a ay rı ca 
te şek kür et mek is te rim.





13

BernaMoran’ınHayatıveEserleri
BÜLENT AKSOY

Ber na Mo ran 23 Ocak 1921’de İs tan bul’da doğ du. Bu yüz-
yı lın baş la rın da Ru me li’den İs tan bul’a göç edip ti ca ret le uğ-
ra şan Ve fa Bey ile, uzun yıl lar Da rüş şa fa ka Li se si’nin Mü-
dür lü ğü’nde bu lun muş olan, es ki Ha zi ne-i Has sa me mur-
la rın dan Ali Kâ mil Bey’in kı zı Mes rû re Ha nım’ın oğ lu dur. 
Ro man cı Pe ya mi Sa fa’nın ba ba sı İs ma il Sa fa ile şa ir Ah met 
Ve fa, Ali Kâ mil Bey’in ağa bey le ri dir. Ber na Mo ran İn gi liz 
High Scho ol’da baş la yıp Ro bert Col le ge ve Da rüş şa fa ka Li-
se si’nde sür dür dü ğü or ta öğ re ni mi ni Işık Li se si’nde ta mam-
la dı. 1942’de İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si İn gi-
liz Fi lo lo ji si Bö lü mü’ne gir di. 1945’te me zun ol duk tan son ra 
ay nı bö lü me asis tan ola rak alın dı. Kür sü baş ka nı Prof. Ha-
li de Edip Adı var’la baş la dı ğı “John Don ne ve Di nî Cep he si-
nin Te kâ mü lü” ko nu lu te zi ni 1950’de ta mam la ya rak dok tor 
un va nı nı ka zan dı. Mo ran te zin de, yir min ci yüz yıl baş la rın-
da ye ni den keş fe di len İn gi liz me ta fi zik çi şa ir John Don ne’ın 
İn gi liz şi ir ge le ne ğin de ki ye ri ni de ğer len di ri yor, şa irin özel-
lik le di nî şi ir le ri nin o dö ne min fel se fe si ile bi lim sel kay nak-
la rın dan na sıl bes len di ği ni gös ter me ye ça lı şı yor du.
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Ber na Mo ran 1951 yı lın da, Ford Vak fı’ndan al dı ğı bir yıl-
lık burs la do çent lik ça lış ma sı için İn gil te re’de ki Camb rid-
ge Üni ver si te si’ne git ti. Camb rid ge’de bu lun du ğu yıl on ye-
din ci yüz yıl İn gi liz ede bi ya tıy la il gi li ba zı ma ka le ler de yaz-
dı; bun la rı İn gi liz aka de mik der gi le rin de ya yım la dı. Mo ran 
1952 yı lın da ge ne İn gi liz Fi lo lo ji si Bö lü mü’nde asis tan ola-
rak gö rev li bu lu nan Tat ya na Ha nım’la ev len di. 1956’da “On-
ye din ci Asır İn gi liz Ede bi ya tın da Ta bi at An la yış la rı” ko nu lu 
te ziy le do çent li ğe yük sel til di. Mo ran do çent lik ça lış ma sın da 
Joh n Don ne, Sir Tho mas Brow ne, Tho mas Tra har me, Va ug-
han Kar deş ler gi bi on ye din ci yüz yıl şa ir ve ya zar la rı nın eser-
le ri ni bu yüz yı lın fel se fe si ne ha kim olan or ga nik ve me ka nik 
do ğa an la yış la rı açı sın dan in ce le miş ti.

Mo ran 1958-1959 öğ re tim yı lın da eşi Doç. Dr. Tat ya na 
Mo ran’la bir lik te Er zu rum Ata türk Üni ver si te si İn gi liz Fi-
lo lo ji si Kür sü sü’nü kur du; bu kür sü de eşiy le bir lik te 1958-
1959 ve 1959-1960 öğ re tim yıl la rın da üç ya rı-yıl bo yun ca 
ders ver di. 1964’te, ay nı yıl ki tap ola rak da ba sı lan Türk ler le 
İl gi li İn gi liz ce Ya yın lar Bib li yog raf ya sı ad lı araş tır ma sıy la pro-
fe sör lü ğe yük sel til di.

Prof. Dr. Ber na Mo ran bun dan son ra, Ba tı’da ge liş ti ri len 
ede bi yat ku ram la rı ile eleş ti ri yön tem le ri üze rin de ça lış ma-
ya baş la dı. Kür sü de uzun yıl lar ver di ği Fi kir Ha re ket le ri der-
si ede bi yat ku ram la rı üze rin de ki in ce le me le ri nin alt ya pı sı nı 
oluş tu rur. Öğ ren ci le ri ni Ba tı fel se fe si ve dü şün ce ta ri hiy le ta-
nış tır ma yı amaç la dı ğı bu ders ler Prof. Mo ran’ın ede bi yat ça-
lış ma la rı nı İn gi liz ede bi ya tı ile il gi li ko nu la rın çer çe ve sin den 
çı ka rıp da ha ge niş bir ala na ta şı ma sı sü re ci nin de baş lan gı cı-
dır. Prof. Mo ran’ın ede bi yat araş tır ma la rı nı zen gin leş ti rip de-
rin leş ti ren di sip lin ler-ara sı yak la şı mı nın kay na ğı da onun Ba-
tı dü şün ce ta ri hi ne duy du ğu il gi de ara na bi lir. Ni te kim, çok 
geç me den kür sü de ver di ği ders ler ara sı na alı nan Eleş ti ri der-
si ile bu il gi nin asıl he de fi ken di ni gös te re cek ti. Tür ki ye üni-
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ver si te le rin de uzun yıl lar dır bu ni te lik te ve dü zey de bir ede-
bi yat der si ve ril me miş ti. As lın da, Prof. Mo ran’ın eleş ti ri ders-
le ri 1940’lı yıl lar da İs tan bul Üni ver si te si’nde Ba tı dil le ri ve 
ede bi yat la rı ala nın da ders ler ve ren ve Ba tı eleş ti ri dün ya sı na 
ge niş bir so luk al dı ran Erich Au er bach ile Leo Spit zer’in baş-
lat tık la rı ça lış ma la rın bir de va mı gi biy di.

Prof. Mo ran eleş ti ri ders le ri nin not la rı nı 1972’de ki tap-
laş tır dı. Ede bi yat Ku ram la rı ve Eleş ti ri ad lı ki tap ala nın da 
bü yük bir boş lu ğu dol dur du ğu için ede bi yat çev re le ri ni de 
aşan bir il giy le kar şı lan dı. 1973’te Türk Dil Ku ru mu Bi lim 
Ödü lü’nü ka zan dı. 1970’li yıl lar da, eleş ti ri ta ri hi ni bir bü tün 
ola rak ele alan, bel li baş lı bü tün eleş ti ri ku ram la rı nı ve yön-
tem le ri ni ta nı tıp yo rum la yan kap sam lı bir eser Ba tı’da bi-
le he nüz ya yım lan ma mış tı. Bu tür eser ler Ba tı’da Prof. Mo-
ran’ın ki ta bın dan çok da ha son ra ya yım la na cak tı. Ama Prof. 
Mo ran’ın bu ki tap ta asıl ama cı Ba tı’ya de ğil, Türk ede bi yat 
dün ya sı na ses len mek ti. Bu nun da en açık gös ter ge si ki ta bın-
da ver di ği ör nek le ri Türk ede bi ya tın dan seç miş ol ma sı dır. 
Ede bi yat Ku ram la rı ve Eleş ti ri’yi da ha da il ginç kı lan bu özel-
lik ese rin okun ma sı nı zevk li kı lan, öz gün yön le rin den bi ri-
dir. Ki tap 1972’den 1996’ya ka dar do kuz ke re ba sıl dı. Ba-
tı eleş ti ri sin de ki ge liş me le ri gü nü gü nü ne iz le yen Prof. Mo-
ran her bas kı da ki ta bı na ye ni bö lüm ler ek li yor, en son ku-
ram la rı ve eleş ti rel yak la şım la rı sı ca ğı sı ca ğı na oku ru na ta nı-
tı yor, bu na kar şı lık ki ta bı nın aşıl dı ğı nı dü şün dü ğü say fa la-
rını da ye ni den ya zı yor ya da ki tap tan çı ka rı yor du. Ki ta bın, 
sağ lı ğın da çı kan en son bas kı sı na, se ki zin ci bas kı sı na yaz-
dı ğı ön söz Prof. Mo ran’ın bu ki ta bı na ver di ği de ğe ri, ese ri-
nin ta ze li ği ni ko ru ya bil mek için uzun yıl lar har ca dı ğı ça ba-
yı açık ça gös te rir:

“Ki ta bın bu se ki zin ci bas kı sı sa nı rım bir dör dün cü ön sö zü 
ge rek ti ri yor, çün kü ede bi yat ku ram la rı ve eleş ti ri yön tem-
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le ri ne dur ma dan ye ni le ri nin ek len di ği ni gö rü yo ruz. Bu ol-
gu yu göz önü ne ala rak ki ta ba, iki bö lüm ek le me nin ye rin de 
ola ca ğı nı dü şün düm. (...) Bun la rın dı şın da, ki ta bın es ki me-
si ni ön le mek için geç miş yıl lar da ya zıl mış bö lüm le ri göz-
den ge çi re rek ba zı kı sım la rı nı kı salt mak, ba zı yer le ri ni ye-
ni den yaz mak ve ba zı la rı na ye ni ek le me ler yap mak zo run-
lu lu ğu nu duy dum.”

Prof. Mo ran’ın ede bi yat ku ram la rı nı uy gu la ma ya sok tu ğu 
za man yaz dık la rı dik ka te alı nır sa, bu ki ta bın or ta ya çık ma-
sı nı sağ la yan bi ri ki min onun eleş tir men ki şi li ği nin bi çim-
len me sin de na sıl sağ lam bir te mel ka zan dır dı ğı da ha iyi an-
la şı la bi lir. Prof. Mo ran ede bi yat ürü nü ne yal nız ca bir açı-
dan, yal nız ca bir ku ra mın gö züy le eği len bir eleş tir men de-
ğil di. Ede bi yat me tin le ri ni çe şit li eleş ti ri ku ram la rı nın bes le-
di ği bir gö rüş açı sıy la de ğer len di ren, çok-yön lü bir “yön te-
mi” var dı. “Yön tem ler ara sı bir yön tem” ola rak ta nım la na bi-
le cek olan eleş ti rel tu tu mu, ede bi yat ese ri nin hak kı nı ver me 
kay gı sı nın ol du ğu ka dar, ku ram la rın güç lü ve za yıf yön le ri-
ni de çok iyi de ğer len dir me si nin bir ürü nüy dü.

Prof. Mo ran Ba tı ku ram ve yön tem bil gi le ri ni Türk ede-
bi ya tı na uy gu la dı ğı eleş ti ri le ri ni de 1960’lı yıl lar da ya yım la-
ma ya baş la dı. Ye ni Ufuk lar, Ye ni Der gi, Bi ri kim, Çağ daş Eleş
ti ri, Ye ni Dü şün, Hür ri yet Gös te ri, Adam Sa nat, Çağ daş Türk 
Di li der gi le rin de ya yım la dı ğı bü yük emek ürü nü, ti tiz eleş ti-
ri ya zı la rı nın bü yük ço ğun lu ğu Türk Ro ma nı na Eleş ti rel Bir 
Ba kış ad lı üç cilt lik in ce le me si nin çe şit li bö lüm le ri ni oluş-
tur du. 600 say fa lık bu dev in ce le me nin cilt le ri da ha ya yım-
la nır ya yım lan maz bü yük il gi gör dü, ede bi yat adam la rın dan 
ede bi yat öğ ren ci le ri ne, ede bi yat dı şın da ki sa nat adam la rın-
dan top lum bi lim le ri çev re le ri ne ka dar ge niş bir okur kit-
le si ne ulaş tı; kı sa za man da Türk eleş ti ri ki tap lı ğı nın te mel 
kay nak la rın dan bi ri olup ya za rı da ha sağ ken kla sik leş ti.


