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نهال تابش

 نویسندگان زن بسیاری بوده اند که کتاب هایشان را به دالیلی با نامی مردانه یا نام های مبهم جنسیتی منتشر

درواقع، در این اندیشه تا به: »، می نویسداتاقیازآنخود ویرجینیا وولف در جستار معروفش،. کرده اند  

از [1].«که آن همه شعر بدون امضا سروده است، اغلب مرد بوده" گمنام"آنجا پیش می روم که فکر می کنم   

 دالیل عمده ی این کار می توان به امکان انتشار بدون تعصب و خوانده شدن اثر بدون پیش داوری جنسیتی در

به نظر می رسد که نام های مردانه یا مبهم همچون سپری از زنان در برابر. میان مردان و زنان اشاره کرد  

، آمانتین(جورج الیوت)مری آن ایوانز . انتقادات و خشونت جامعه ی ادبِی مردانه محافظت می کرده است  

از معرو ف ترین نویسندگانی هستند که در( مایکل فیلد)و کاترین هریس بردلی ( ژرژ ساند)اُُرر لوسیل دوپَن   

را در کوچک زنان گرچه لوئیزا می آلکات رمان. دنیای ادبیات با نام مستعار مردانه شان شناخته می شوند  

برنارد هم که هویت جنسیتی اش را مخفی نگاه می داشت،. ام.  با نام خود منتشر کرد اما با نام اِی۱۸۶۸سال   
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وسوسهیموریس روحابوتیا ،پشتنقاب،یاقدرتیکزن سه کتاب نوشته که هر سه  ــ 

خواهران. » نوشته شده اند۱۸۶۸-۱۸۶۶ــ در فاصله ی سال های  تعقیبعشقکشندهیطوالنی و ترهرن  

هم گرچه اغلب رمان هایشان را با نام خود منتشر کرده اند اما در ابتدا آثارشان را با نام مستعاِر« برونته  

نوشته ی امیلی بلندیهایبادگیر رمان. منتشر کردند( آن)و اکتون ( امیلی)، الیس (شارلوت)مردانه ی کارر   

و« بی رحمانه » با نام اصلی نویسنده منتشر شده بود، منتقدان با صفاتی همچون ۱۸۴۷برونته را که در سال   

.ما دوست نداشتیم خودمان را به عنوان زن بشناسانیم: »شارلوت برونته می نویسد. توصیف کردند« شریر»  

"زنانه"زیرا ــ در آن زمان بدون هیچ شکی می دانستیم که شیوه ی نوشتن و تفکر ما آن چیزی نیست که   

».نامیده می شود ــ امید مبهمی داشتیم که شاید به این شکل آثار نویسندگان زن بدون تعصب بررسی شوند

 هنوز نه تنها ناشران از کتاب های زنان نویسنده کمتر استقبال می  کنند بلکه در مقایسه با همتایان مردشان

که به بررسی تفکیک   [  2  ]«ویدا»مؤسسه ی  بنا به آخرین آمار. قیمت پشت جلد این آثار نیز کمتر است  

۲۰۱۹جنسیتی نویسندگان زن و مرد و غیر باینری در نشریات بزرگ ادبی و نقد کتاب می پردازد، در سال   

بنا به گزارش. بوده است درصد۴۰سهم زنان نویسنده و منتقد ادبی در این نشریات مجموعاً تنها نزدیک به   

گاردین روزنامه ی ۲۰۲۱سال  :

 ، تنها(از جین آستین و مارگارت اتوود تا دانیل استیل و جوجو مویس)در میان ده نویسنده ی زن پرفروش 

 شامل چارلز)اما برای ده نویسنده ی مرد پرفروش . درصد زن هستند۸۱درصد از خوانندگان آنها مرد و ۱۹

 :، این آمار تقریباً نصف نصف است(تالکین و همچنین لی چایلد و استیفن کینگ. آر. آر. دیکنز و جی

.درصد زن۴۵درصد مرد و ۵۵

 این آمار نشان می دهد که نزدیک به سه قرن پس از قرن هجدهم، هنوز دنیای ادبیات در غرب زیر سلطه ی

.مردان است

 

زناننویسندهدرترکیه

 در ترکیه نویسندگان زن بسیاری بوده اند که هنوز به سبب نام  مردانه شان، در ذهن خوانندگاْن مرد انگاشته

 سوآت درویش، عصمت کور، جاهیت اوچوک، ِسلچوک باران، اِِرندیز آتوسو و بیرهان ِکسکین از. می شوند

 نام برخی از این زنان، مردانه، برخی فاقد جنسیت و برخی به گونه ای انتخاب. جمله ی این زنان هستند

 شده اند که نویسنده بتواند در دنیای مردانه ی ادبیات ترکیه و در کنار غول هایی همچون یاشار کمال، ناظم

.حکمت، عزیز نسین و مانند اینها به فعالیت بپردازد

 ایپک هونر جورا ــ که دوره ی دکترایش را با موضوع داستان ها، جنسیت و تمایالت جنسی در تاریخ ادبیات

 که در دوران عثمانی شرط اولیه برای شاعر یا معتقد است عثمانی، در دانشگاه شیکاگو به پایان رسانده ــ
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 حال آنکه در آن دوران فقط زنان. نویسنده بودن، تحصیل و دانستن سنت ادبیات عربی و فارسی بوده است

 متعلق به طبقه ی مرفه یا علما به آموزش دسترسی داشتند و این موضوع منجر به طرد زنان از جامعه شده

.بود؛ به  طوری  که غیر از زنانی مانند مهری خاتون، زن شاعر یا نویسنده ی بزرگی نمی بینیم

تأثیر انقالب های جمهوری  و ضدانقالب  بر زنان» خود، ۱۹۹۵اِِرندیز آتوسو در مقاله ی معروف سال   

، بر اساس آثار مختلف ادبی که زنان نویسنده ی آن بوده اند، به بررسی تأثیر جنبش های اجتماعی و«نویسنده  

او با بررسی خاستگاه زنان نویسنده  در دوره های عثمانی. سیاسی در ترکیه بر نویسندگی زنان پرداخته است  

 و دوران بعد از جمهوریت، می نویسد که زنانی همچون هالیده ادیپ و سوآت درویش متعلق به خانواده های

 سطح باالی عثمانی بودند اما درخشش زنان در ادبیات ترکیه در دوران پس از جمهوریت بود؛ دورانی که

 آموزش منحصر به مردان نماند و به مدد آموزش رایگان، زنان فقیر و روستایی نیز از حق سوادآموزی

زمینی که نویسندگان زن امروز روی آن ایستاده اند، حاصل انقالب های»به عقیده ی آتوسو، . بی بهره نماندند  

؛ موقعیتی که به زعم او پایدار نماند و به تحول اجتماعی و تغییر ساختار مردساالر«جمهوری خواهان است  

  که با سرکوب نظامی دست راستی ها خاموش شده بود،۱۹۸۰به عقیده ی آتوسو، اپوزیسیون دهه ی . نینجامید

آگاهی زنان از بدنشان و زیرسؤال بردن ساختار. به نوعی صدای خود را در جنبش های فمینیستی یافت  

گرچه به عقیده ی او موج. مردساالرانه امر اجتناب ناپذیری بود که بر نویسندگان زن تأثیر بسیاری گذاشت  

  ضرورت های فمینیستی را به سایه برد اما این دوران چندان نپایید و به رغم۱۹۹۰اسالم گرایی دهه ی 

 سرکوب و ایجاد محدودیت های شدید برای جنبش های اجتماعی، زنان همچنان اپوزیسیونی قدرتمندند که

. درصدد برابری در تمامی عرصه ها، به ویژه ادبیات، هستند

 سوات درویش، جاهیت اوچاک و بیرهان کسکین از جمله ی زنانی هستند که نه تنها با نام مردانه نوشته اند

.بلکه هنوز هم برخی گمان می برند که هر سه ی آنها مرد هستند

سوآتدرویش



 سوآت درویش، نویسنده و روزنامه نگار و فعال سیاسی، از نخستین نویسندگان ترک زبانی است که آثارش به

 در.  در خانواده ای اشرافی اهل استانبول به دنیا آمد۱۹۰۳او در سال . زبان های دیگر ترجمه شده است

 ، نوشته ی مهمت رئوف که هنوز هم مشهور و پرطرف دار است،اِیلول رمان پرطرف دار آن سال ها،

 شاید والدین سوآت تحت تأثیر همین رمان نام سوآت را برایش. شخصیت اصلی زن رمان سوآت نام دارد

 انتخابی که پس از اعتراض مأمور ثبت احوال به مردانه بودنش به. برگزیدند؛ نامی که مردانه است

 وقتی او وارد دنیای ادبیات شد، نام سوآت را انتخاب کرد و مانند پدرش نام. تغییر کرد« سعادت»

.پدربزرگش، درویش پاشا، را به عنوان نام میانی برگزید

 :می گوید درباره ی استفاده  از نام های مستعار َگرِچکلرپُستاسی سوآت درویش در مصاحبه ای با مجله ی

 کسانی که در پربارترین دوران زندگی ام مانع از اعالم نامم به خوانندگان کشورمان شدند، حاال باید دنبال»

 سوآت درویش اینجا از دورانی.« اما من از نوشتن شرمنده نیستم... هزارویک نام مستعار من بروند

 دشمن»او را « شهروند مطلوب»می گوید که به دلیل عقاید سیاسی اش به حاشیه رانده شد؛ زمانی که به جای 

.معرفی کردند« اپوزیسیون سرسخت»و « رژیم

 دوستان خانوادگی اش کسانی مثل بِدیا ُموحیِت. سوآت در محیط خانوادگیِ  دوست داشتنی  و شلوغی بزرگ شد

 تحصیالت خصوصی را همراه با خواهر بزرگ ترش، َحمیَّت،. بازیگر و ناظم حکمِت شاعر و نویسنده بودند

  پس از اتمام تحصیالت متوسطه۱۹۱۹در سال . در خانه آغاز کرد و زبان های فرانسه و آلمانی را آموخت

 سوآت درویش پس از مدتی به دلیل عالقه اش به ادبیات به. به برلین فرستاده شد تا پیانو و آواز بیاموزد

 کمی. دانشکده ی ادبیات رفت و به انتشار داستان و حکایت در روزنامه ها و مجالت مختلف آلمانی پرداخت

.بعد دانشگاه را رها کرد و ترجیح داد که در روزنامه ها و مجالت آن دوران به فعالیت بپردازد

]او در مصاحبه ای. اما سوآت کار حرفه ای را نه در برلین بلکه از مدت ها قبل و در استانبول آغاز کرده بود

، را نوشتهپریچاملیجا نیازی آکون می گوید زمانی که تنها هفت سال داشت، اولین رمان خود،. با ام [3  

را که سوآت سروده بود، به« هزیان» ناظم حکمت شعر منثور ۱۹۱۸در سال . است  

از شانزده سالگی، آن: »می نویسد سوآت. این نخستین اثر چاپ شده ی سوآت است. فرستاد علمدار روزنامه ی  

ثروت من، تنها افتخارم و نان این عنوان یگانه. دقیقاً با شانزده سال کار به دست آورده ام[ عنوان نویسنده]را   

».من است

 به دنیای ادبیات« نویسنده ای بالغ با روحیه ای حساس»مهمت رئوف، سوآت را که هنوز نوجوان بود، 

 در همین سال ها دوستی اش با ناظم حکمت به عشقی یک طرفه از سمت شاعر انجامید؛ عشقی. معرفی کرد

.را به سوآت تقدیم کند« سایه اش» شعر ۱۹۲۰که موجب شد شاعر در سال 
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  و در شانزده سالگی نوشت، راوی ندای درونی و۱۹۲۰، اولین رمان سوآت که آن را در سال کتابسیاه

 این کتاب حیرت. است که به  رغم عشق به زندگی، به دلیل بیماری محکوم به مرگ است« شادان»احساسات 

)شبیبحرانی ،(۱۹۲۳) نهصدایی،نهنفسی رمان های. و تعجب دنیای ادبی را به همراه داشت

)ــ نخستین رمانی که با الفبای التین نوشت ــ  امینه ،(۱۹۲۸) شبیهآرزو ،(۱۹۲۴) گناهفاطمه ،(۱۹۲۴

.، از معروف ترین آثار او هستند(۱۹۶۸) ِجوریهفسفری و( ۱۹۳۱

 اگر بگوییم که ادبیات عامه پسند بر محور تقدیس خانواده، مادر فداکار، همسر وفادار و عشق های منتهی به

 در. ازدواج شادمانه می چرخد، رمان های سوآت درویش هرگز در ردیف رمان های عامه پسند قرار نمی گیرند

 رمان های سوآت عشق هرگز به ازدواج نمی انجامد و حتی اگر پیوندی به واسطه ی عشق صورت پذیرد،

 قهرمانان او از نقش مقدس مادری و. شادی به همراه ندارد، بلکه حاصلش ناامیدی از پایان عشق است

 سوآت با نوشته هایش نه تنها ساختار مردانه ی جامعه را نقد می کند،. خانه داری سنتی بسیار فراتر می روند

 را در نوشته هایش آشکار می کند و به« ریاکاری و موازین دوگانه ی اخالقی»او . بلکه از آن فراتر می رود

 در رمان هایش شخصیت هایی نظیر معلمان، افسران و پزشکان، کسانی که نویسندگان دوران. نقد می کشد

 را با حضورشان خلق کنند، جای خود را به طردشدگان،« جامعه»پساجمهوریت در نظر داشتند تا 

.حاشیه نشینان، بیکاران، کودکان خیابانی، کارگران جنسی، جنایت کاران و اقلیت ها می دهند

 ، حکایت جوریه است؛ زنی خیابانی با ستاره هایی در چشمان سیاهش وجوریهفسفری معروف ترین رمانش،

 یاس هایی درخشان البه الی موها که عاشق مردی محکوم به اعدام است؛ مردی که حتی نامش را هم

 سوآت این عشق را با زبانی چنان روشن و صمیمانه بیان می کند که در هر سطر غم انسان بودن را. نمی داند

.احساس کنیم

 او اولین و تنها روزنامه نگار زنی بود که. سوآت نه تنها نویسنده بلکه روزنامه نگاری چیره دست هم بود

 سوآت. را پس از جنگ استقالل از منظر ترکیه دنبال می کرد« مونترو»و قراردادهای « لوزان»مذاکرات 

 او یکی از. صفحه ی زنان را بنا نهاد ایکدام  در روزنامه ی۱۹۲۶اولین روزنامه نگاری بود که در سال 

  با همراهی۱۹۷۰سوآت در سال . بنیان گذاران اتحادیه ی مطبوعات و همچنین اولین رئیس این اتحادیه بود

 او برای بسیاری از روزنامه ها و مجالت داخل و. نریمان حکمت اتحادیه ی زنان انقالبی را بنیان گذاشت

 برای پیگیری تحوالت سیاسی به روسیه تان  از طرف روزنامه ی۱۹۳۷در سال . خارج از ترکیه نوشت

.داشت ینیادبیات در دوره ای که فشار فاشیسم در ترکیه افزایش یافت، سوآت نقش فعالی در مجله ی. رفت

 بااین همه، در دورانی که زنان بیش از هرچیز با نسبت و نقش مادری سنجیده می شدند و کانون ادبی در

 در آن دوران. انحصار نویسندگان مرد بود، سوآت درویش به عنوان نویسنده ای چیره دست دیده و شناخته نشد

 بی ارزش شمرده« سبک»و « مؤنث»، «عاشقانه»سعی می شد تا آثار نویسندگان زن با صفاتی همچون 



 «خطیب»سوآت اغلب رمان هایش را با نام مستعار سوآت درویش و برخی را با دیگر نام مستعارش، . شود

.منتشر کرد

جاهیتاوچاک

 پدر و مادرش. به دنیا آمد( سالونیک) در شهر تِسالونیکی ۱۹۰۹جاهیت اوچاک با نام جاهده سحر، در سال 

 به دلیل دوستی با حسین جاهیت یالچین، نویسنده ی معروف، و عالقه ی بسیار به او، تصمیم داشتند نام او را

 اما. جاهیت بگذارند؛ تصمیمی که به دلیل دختر بودن او عملی نشد و به جایش نام جاهده را برای او برگزیدند

 جاهده سحر در طول زندگی اش به جای جاهده از نام جاهیت استفاده می کرد و نام اصلی اش تنها روی اوراق

 وقتی جاهیت هنوز نوزاد بود، خانواده اش به دلیل درگیری های رخ داده در شهر تسالونیکی،. رسمی باقی ماند

 پدرش به دوستان قدیمی اش در استانبول پیوست و در پارلمان امپراتوری. به استانبول نقل مکان کردند

.عثمانی به عنوان نماینده ی شهر سیورک انتخاب شد

 به لطف. به دلیل شغل پدرش در ناحیه ی آناتولی، تحصیالتش را به صورت خصوصی در خانه پی گرفت

 عالقه ی والدینش به مطالعه و کتابخانه ی غنی شان، در سنین جوانی با نویسندگان ترک و خارجی و از طریق

 زمانی که جاهیت اوچوک وارد دنیای ادبیات شد، تا مدت ها. پدرش با آثار نویسندگان فرانسوی آشنا شد

 جاهیت در زمان اقامتش در آنتالیا با آتاتورک مالقات کرد و. هیچ کس از هویت زنانه ی او خبر نداشت

 آثارش عموماً به. جاهیت از نخستین نویسندگان زن دوران جمهوریت است. آتاتورک از او بسیار تمجید کرد

.موضوعاتی مثل جایگاه زن در جامعه و حقوق زنان می پردازد

 بعدها عبدالحق حامیت طرهاِن نویسنده او. او فعالیت ادبی اش را با سرودن شعر در سیزده سالگی آغاز کرد

 . ناظم حکمت از او خواست تا داستانی با مضمون آناتولی بنویسد۱۹۳۵در سال . را به سمت نثر سوق داد

 بااین حال،. منتشر کرد یاریمای اولین داستانش، افسانه ای که همه باید بخوانند، را ناظم حکمت در مجله ی

 هویت. به دلیل آن که حکمت اشاره ای به زن بودن جاهیت نکرد، هویت زنانه اش تا دو سال ناشناخته ماند

.جاهیت کامالً اتفاقی و پس از انتشار عکس هایی که گاوسی اوزان سوِی شاعر از او گرفته بود، فاش شد



 جاهیت حتی. رمان هایش تقریباً در همه ی روزنامه ها و مجالت آن دوران به صورت دنباله دار منتشر شدند

 او را نخستین. ستونی برای توصیه های جنسی داشت« مادربزرگ پنبه ای»با نام  یاریمای در مجله ی

 خواهربزرگه ی گوزین ستونی بود که در آن نویسنده راه حلی برای. ترکیه می دانند« خواهربزرگه ی گوزین»

.مشکالت روزمره، عاشقانه یا زناشویِی شهروندان معمولی ارائه می کرد

 چهار کتاب شعر، پنج نمایشنامه، شانزده رمان و نُه کتاب داستان متشکل از. جاهیت نویسنده ای پرکار بود

  داستان چاپ شده در مجالت مختلف دارد که در۱۲۵همچنین . دویست وسی داستان از او منتشر شده است

.کتاب هایش نیامده است

 ازاین رو، اکثر قهرمانان  رمان هایش زنان. او معتقد بود که مردم نمی توانند به دور از احساسات زندگی کنند

 اهمیت زن برای مردان و کودکان، جایگاهشان در. بودند و مسائل زنان و مشکال تشان را نادیده نمی گرفت

 جامعه، خیانت، رابطه ی مادر و فرزندی، مشکالتی که در زندگِی کاری و روستایی با آن مواجه می شدند،

 در رمان های او که در آنها اغلب به عشق به طبیعت می پرداخت،. همه حول محور زنان مطرح می شد

.روستا، هم به عنوان یک مکان و هم به عنوان یک موضوع ظاهر می شود

 دنیا، مردم و. من خوش بینم. من هم رئالیستم و هم رمانتیک: »گفته بود جاهیت در یکی از مصاحبه هایش

 من چیزهای دردناک و اندکی تند. تاریکی را دوست ندارم؛ هرگز چیز تاریکی ننوشتم. گل ها را دوست دارم

.«نوشته ام اما هرگز چیزهایی عمیقاً دردآور و آزاردهنده ننوشته ام

 آنچه. جاهیت برای کودکان رمان، داستان کوتاه و افسانه می نوشت؛ کاری که بسیار به آن عالقه مند بود

 او که از فقدان دوقلوهای ترک در بین. برای کودکان نوشت، مهم ترین جایزه را برایش به ارمغان آورد

  به تشویق برادرش نخستین رمان کود کش را با۱۹۳۷دوقلوهای کالسیک جهان ناراحت بود، در سال 

 که بیست وهشتمین کتاب از دوقلوهایترک  او با کتاب۱۹۵۸در سال . منتشر کرد دوقلوهایترک عنوان

 است، برنده ی جایزه ی افتخاری مسابقه ی« دوقلوها»مجموعه ی آثار کالسیک کودکان جهان، مشهور به 

 این کتاب به چند زبان، از جمله فارسی،. انجمن بین المللی کتاب کودک شد« هانس کریستین اندرسِن»

  جاهیت جایزه ی خدمات برجسته ی اتحادیه ی۲۰۰۱در سال . انگلیسی، آلمانی و ژاپنی ترجمه شده است

.دریافت کرد نویسندگان ترکیه را برای آثارش در زمینه ی ادبیات کودک

 را( ۲۰۰۳) یکنویسندهیزندردنیایمردان و( ۲۰۰۳) فقطشمارشسالها پس از آن، او کتاب های

 او می گوید. جاهیت در این کتاب ها از سختی های کار نویسنده ی زن در دنیای مردان می نویسد. منتشر کرد

 برخی دیگر گمان می بردند که جاهیت نام مستعار ناظم. همه نمی توانستند راز پشت نامش را نگه دارند

.حکمت است

https://www.tyb.org.tr/turkiye-yazarlar-birligi-ustun-hizmet-odulu-46697h.htm
https://gaiadergi.com/edebiyatin-ortasinda-edebiyat-tarihinin-disinda-bir-kadin-cahite-ucuk/


 ، شهادت دست اولی از تاریخ استانبول پس از شکستوقتیامپراتوریفرومیپاشید جاهیت در کتاب

 او از خانواده هایی می نویسد که. امپراتوری عثمانی از نیروهای متفقین در جنگ اول جهانی ارائه می کند

 او در. همراه با امپراتوری فروپاشیدند و وضعیت غم بار استانبول اشغالی را به روشنی به تصویر می کشد

 خاطراتش از زندگی باشکوه در عمارت های چوبِی تسالونیکی و استانبول، سال های اشغال، تالش انسان های

 آرمان خواهی که می کوشیدند از میان ابرهای تاریکی که آسمان کشور را فراگرفته بود دولت جدیدی مستقر

 جاهیت شاهدی دست اول از تاریخ متأخر ترکیه ای بود که اکنون در. کنند، و از فراموشی نوشته است

.آستانه ی تحریف است

بیرهانِکسکین

 تحصیالت ابتدایی و متوسطه اش را در.  در شهر کیرکالرلی به دنیا آمد۱۹۶۳بیرهان کسکین در سال 

 بیرهان.  از دانشکده ی ادبیات دانشگاه استانبول فارغ التحصیل شد۱۹۸۶استانبول به پایان رساند و در سال 

 و« ۷ تا ۱۷»و به عنوان مشاور در برنامه های تلویزیونی « یاپی کردی»به عنوان ویراستار در انتشارات 

 در دهه ی.  به شعر عالقه مند شد۱۹۸۰در دهه ی . مدتی به تجارت مشغول بود. کار کرد« نیمه ی سیب»

.را منتشر کرد بُیوکزمانالر  به همراه ابراهیم کراس سه شماره از مجله ای به نام۱۹۹۰

 اش تصور می شد«مردانه»بیرهان نامی مردانه  است و ِکسکین عالوه بر نام، به دلیل مدل موها و لباس های 

.و هنوز هم می شود که مرد است

 اشعارش در مجالتی. منتشر شد یَریوزکوناکالر  در مجله ی۱۹۸۴اولین شعرش در سال 

  به عنوان دومین۲۰۰۶در سال . منتشر شده اند سونبهار و وایدزمانالر ،یِدیِکالیمت ،دریمز ،فاناتیک مثل

 بیرهان عضو سندیکای. را دریافت کرد( ۲۰۰۶« )پرتقال طالیی»زن پس از ُگلتن آکین، جایزه ی شعر 

.نویسندگان ترکیه است



  تا به امروز دنیای شعری منحصر به فرد خود را داشته و اشعاری احساسی با نگاه۱۹۹۰او از دهه ی 

  می شناسند اما بیرهان از جمله۱۹۹۰گرچه او را بیشتر در زمره ی شاعران دهه ی . کنایه آمیز می سراید

 باکی اصیل تورک اشاره.  یافتند۱۹۸۰شاعرانی بود که شخصیت و نگاه ادبی خود را در دهه ی طالیی 

  کارشان را در دهه ی۱۹۸۰ هیچ نسلی شکل نگرفت و برخی از نام های دهه ی ۱۹۹۰می کند که در دهه ی 

:او سپس به بیرهان کسکین به عنوان اولین نام در میان این نام ها اشاره می کند.  ادامه دادند۱۹۹۰

  متولد شده اما۱۹۹۰وقتی از منظر سنی به موضوع نگاه می کنیم، به نظر می رسد که نسل جدیدی در دهه ی 

۱۹۹۰در دهه ی .  تفاوت دارد، هم از منظر شاعرانه و هم از منظر جامعه شناختی۱۹۸۰این نسل با دهه ی   

(.مثالً بیرهان کسکین)گسترش شعر زیرزمینی شتاب گرفت و برخی از افراد نام هایشان را آشکار کردند   

 می توان گفت شعری که مبتنی بر روان شناسی و اعتراف است، جایی که جوانه های نوآوری در آن خودنمایی

[4].می کند، دوباره زنده شد

 درحالی که عدنان.  کسکین را تحسین کردند۱۹۸۰شاعرانی همچون عدنان اوزر و حیدر ارگولن در دهه ی 

 اوزر او را به انتشار شعرهایش تشویق می کرد، حیدر ارگولن اشعار او را می خواند و نظراتش را در قالب

.نامه برای او می فرستاد

 نامید، می توان تأثیر بسیاری از شاعران را( ۱۹۹۱) ماهادیوانههستیم در اولین دفتر شعر او که او آن را

 البته در این دفتر اشعاری غنایی، عاری از مبالغه و دیوانه وار هم به چشم می خورد که با. ردیابی کرد

چهکسیمرا ، پنج کتاب اول شعر کسکین در یک جلد و با عنوان۲۰۰۵سال . عنوان اثر مطابقت دارد

 حال دیگر زبان کنایه آمیز اشعارش و مضمون عشق فردی با وضوح بیشتری دیده. منتشر شد بخشید خواهد

.در اشعار او کنایه به عنوان سازوکاری دفاعی در برابر غم، مالل و اندوه عمل می کند. می شد

 

در آن دوران بزرگ و باشکوه از خاطر بردم

که زمانی طوالنی ست بال هایم سردند

و در این تنهایی سفید به روی سینه ام می افتند

ازاین روست که گردنم خم شده است

 

پنهان، یادی از پرنده ای در من باقی مانده

ازاین روست که چشمانم سنگی است

https://www.aasoo.org/print/articles/4007#_edn4


و کوه یخی سرگردان در درونم
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