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Didem Madak Sempozyumu’nun Ardından

Ayşe Duygu Yavuz*

1970, İzmir doğumlu şair Didem Madak 1990’lı yıllarda öne çıkan 

şiirleri ile çeşitli edebiyat dergilerinde adını duyurmaya başlamıştı. 

Grapon Kâğıtları (2000), Ah’lar Ağacı (2002) ve Pulbiber Mahallesi 

(2007) isimli şiir kitapları bulunan Madak’ın özellikle son yıllarda giderek 

genişleyen bir okur kitlesine sahip olduğu söylenebilir. Üçüncü kitabında 

şiir tekniğini daha iddialı bir boyuta taşıyan Didem Madak, 2011 yazında 

çok erken aramızdan ayrıldı. Yaşasaydı, şüphesiz yeni kitapları ile şiir 

dilinde farklı atılımlar gerçekleştirerek bizleri selamlayacaktı. 

 Şairin yaşamı ve dildeki serüvenini farklı disiplinlerle bir araya 

getirmek üzere bir sempozyum düzenleme fikri, onun şiirdeki yerini teslim 

etmek noktasında çok anlamlıydı. Asuman Susam ve Didem Madak’ın 

yakın dostu Müjde Bilir, bu fikri Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden 

Solmaz Zelyüt, Dilek Direnç ve Şerife Yalçınkaya’ya taşıdı ve şair adına 

bir sempozyum düzenleme projesi hayata geçirildi. Ege Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı bünyesinde 

11-12 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen “Didem Madak Sempozyumu” 

kapsamında uzmanlık alanlarına göre farklı alanlardan araştırmacılar 

Madak’ın şiirlerini değerlendirdi. 

 Sempozyum, hayatını zaman zaman çevresindeki insanların 

isimlerine değin dolaysız biçimde yansıtan Madak’ın biyografisine dair 

eksikleri, tanıkların aktardıkları ile tamamlayarak önemli bir boşluğu 
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doldurdu. Yaşamı ile şiiri neredeyse koşut olmasına karşın hakkında çok 

az şey bilinen şairin yakınlarının paylaştıklarına şahit olmak, dinleyici için 

de özel bir deneyimdi. 

 Sempozyumun ilk oturumdaki bildirilerin ortak noktası, Didem 

Madak’ın şiir dili ve kadın kimliği bağlamında yazın dünyasında yarattığı 

farktı. Konuşmacıların incelemelerinde odaklandığı noktalara kısaca 

değinecek olursak, Şükran Yücel, “çiçekli şiirlerin şairinin” kurduğu dilin 

ardında, aslında “kadının yazgısına itiraz” olduğunu belirtti. Yücel, Didem 

Madak’ın şiirinde kadından beklenen “yumuşak” dilin aksine, yarattığı 

imgelerle erkeğin egemenliğine kafa tutan güçlü bir dil olduğunun altını 

çizdi. Şükran Yücel, şairle ilgili anılarına da yer verdiği bildirisinde 

Madak’ın yarattığı dille: “kadının dilinin de şiirin dili olabileceğini 

kanıtladı[ğından]” söz etti. Yine bu oturumda söz alan İpek Şahbenderoğlu 

ise “Didem Madak’ın Şiirlerinde Bir Direnme Mekânı Olarak ‘Ev İçi’ ve 

Direnme Eylemi Olarak ‘Yuva İşi’” başlıklı bildirisinde ev içinin Madak 

şiirindeki dönüşümüne dikkat çekti. Şahbenderoğlu, ev işlerinin kadına 

yüklenmesi sonucunda erkeğin kadının görünmez emeğinden istifade 

ettiği bir düzende “feminist politika”nın ev içini kadın özgürlüğünde 

engel olarak gördüğünü aktardı. Aksu Bora’nın Kadınların Sınıfı: Ücretli 

Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası adlı kitabında ücretsiz ev işini 

imleyen “yuva işi” adlandırmasını ödünçleyen Şahbenderoğlu, kadın 

çalışmalarında ev içinin kadın özgürlüğünde bir engel olarak görüldüğüne 

değindi. Buna karşılık Didem Madak şiirine baktığımızda, ev içinin 

kadın özgürlüğünde engelleyici bir vasıfla karşımıza çıkmadığına temas 
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etti. Kadının öznellik inşasında bu ücretsiz emeğin, eril olana direnme 

aygıtına dönüşmesi etrafında şairin ev içine kazandırdığı yeni anlamı 

irdeledi. Madak, şiirinde çoğunlukla kadınların yaptığı ev işlerini, tam 

da kadın olmanın doğası ile örtüştürüp sahiplenirken kurduğu kadınca 

söylemle, eril dünyaya ev içinden direniyordu. İpek Şahbenderoğlu’nun 

okuması, Didem Madak’ın şiirine has, mutlaka değinilmesi gereken, ezber 

bozan bu tutuma odaklanması bakımından önemliydi. Bu oturumdaki 

konuşmalardan biri de bana aitti. Bildirimde Didem Madak’ın son kitabı 

Pulbiber Mahallesi’ndeki teknik değişimi, şairin yaşadığı kentin İzmir’den 

İstanbul’a kayması ile ilişkilendirmeye çalıştım. Bu yeni, kozmopolit 

kentin çoksesli ortamının şairin dilinde postmodern anlatının kapılarını 

daha görünür biçimde araladığını belirttim ve çalışmamda Didem Madak’ın 

öykülemeci anlatımının Edip Cansever şiiri ile ayrılma noktalarını mekân 

ve dil düzleminde açıkladım.

 Sempozyumun ikinci oturumunda Riitta Cankoçak, Ahlar Ağacı’ 

nı dua geleneğinden izler barındırması çerçevesinde şiirle teolojinin 

yakın ilişkisinin post-modern dünyada yeniden doğuşu üzerinden ele aldı. 

Riitta Cankoçak, bu şiirde anlatıcı şairin ölüme seslendiğinden söz etti. 

Madak’ın bir şair olarak değil de bir kadın şair olarak adlandırılmasını ise 

nesneleri cinsiyetlendirmesine bağladı. Cankoçak’a göre Madak’ın şiirinde 

nesnelerin yeni imgelemleri üzerinden şairin bireysel ve kolektif kadın 

kimliği arasında mesafe vardır. Ölüme seslenen anlatıcının bu varoluşsal 

kimliğini oluşturma anında aldığı rol; Cankoçak’ın deyimi ile “bıkkın 

Tanrıça” üzerine kuruludur ve anlatıcı bu yönüyle Kalevala Destanı’ndaki 

bir hikâyenin kadın kahramanının parçalanmış benliğinden de izler taşır. 

Aynı oturumda Mahmut Temizyürek, bu kez Grapon Kâğıtları’nı temel 

alarak Didem Madak şiirine bir yorum getirdi. Temizyürek’in detaylı 

analizinde en akılda kalır nokta bu şiirlerin bir origami oluşturacak 

düzeneğe sahip olmasıydı. Bu yenilikçi ve ilham verici konuşmaların 

ardından tanıklıkların da yer aldığı üçüncü oturuma geçildi.

 Mehmet Kazım, Müjde Bilir ve Zeynep Köylü’nün söz aldığı 

üçüncü oturumda en dikkat çeken konuşmalar Didem Madak’ın dostları 

tarafından yapıldı. Özellikle şairin biyografisine dair çok önemli 

anekdotların yer aldığı bu konuşmaların yayımlanmasının, okuru 

bambaşka bir yere taşıyacağı muhakkak. Bu oturumda Mehmet Kazım ise 

çok önemli bir tartışmayı başlattı denilebilir. Mehmet Kazım, bildirisi ile 

Didem Madak’ın kadınlığının şairliğinden önce anılmasının ne kertede 

doğru olabileceğini sorgulattı. Madak’ın poetikasında “hakikatin peşinde 

koşmak yerine, kendi hakikatini kabullenme”nin olduğunu zikretti ve bu 

poetikayı “kendiliğinden ve sahici” olma nitelikleriyle andı. 

 Sempozyumun ikinci günü Ayşegül Ergül, Cemal Salman ve Derya 

Acuner’in sunumları ile başladı. Bu oturumda konuşmacılar tarafından 

ağırlıklı olarak Didem Madak şiirinde mekân ve eşya meselesine değinilen 

bildiriler yer aldı. Ayşegül Ergül, yazmayı da kadınlığın bir eylemi olarak 

gören Didem Madak’ın şiirinde kadının nasıl yer bulduğu sorusuna geniş bir 

perspektifle yanıt aradı. Cemal Salman, şairin dilinde zaman ve mekânın iç 

içe geçişini ele alırken Madak’ın toplumsal kültürde kadınla ilişkilendirilen 

mikro ölçekli mekânları nasıl makro ölçekli ifade imkânıyla kucakladığını 
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belirtti. Bu oturumun son konuşmacısı olan Derya Acuner ise ev içindeki 

eşyalar ve ev işlerinin Madak şiirinde neyi imlediğine değindi. Bu bildiri 

ile ev içi aygıtların baskın havasının kadın kimliğinin oluşumundaki rolünü 

yeniden düşünerek Madak şiirindeki kadınca başkaldırı havasını soluduk.

 İkinci günün ikinci oturumunda dinleyiciler bu kez de Miray 

Çakıroğlu, Nazmi Ağıl, Neşe Yaşın ve Esra Yalazan’ın Madak şiiri hakkındaki 

görüşlerini dinledi. Miray Çakıroğlu anlatıcı öznenin yalnızlığına temas 

ederken mekân ve öznenin birbirine dönüşmesi meselesini aydınlattı. 

Nazmi Ağıl, Madak’ın şiirlerini dünya edebiyatından esinlerle okudu. 

Ağıl, Didem Madak’ın şiirlerinde anlatı olanaklarından söz ederken 

şairin benliğinden izler taşıdığını da vurguladı. Nazmi Ağıl, şairin anlatı 

olanakları çevresinde ironiyi kullanma tarzına yönelik görüşlerini sundu. 

Neşe Yaşın ise eril edebiyat kanonunun içinde kadın sesini duyurması yönü 

ile Madak şiirine yaklaştı. Yaşın, hatırlama eyleminin dişil niteliğini şiirle 

buluşturan Didem Madak’ı toplumsal belleği kamusaldan özele çekmesi 

ekseninde değerlendirdi.

 Sempozyumun sonlarına yaklaşırken Zeynep Direk, Asuman 

Susam, Hazel Melek Akdik, Melek Aydoğan ve Osman Konuk’un yer 

aldığı oturumda dinleyiciler farklı disiplinlerden okumalarla temasa 

geçti. Bu oturumun başında Zeynep Direk, arzulayan-arzulanan 

kimlikleri üzerinden Didem Madak’ın kadın varoluşunu ve toplumsal 

cinsiyeti kırmada yarattığı tekinsizliği aktardı. Asuman Susam, Pulbiber 

Mahallesi’ni minör edebiyat ile ilişkilendirdi. Kurgudaki mahalle 

sakinlerinin azınlık oluşundan, şairin iktidar ile mesafeli olma durumuna 

değin Madak’ın bu şiirinin minör edebiyat örneği olarak okunabileceğine 

dair tespitleri ile farklı bir okuma biçimi sundu. Hazel Melek Akdik ve 

Melek Aydoğan ise, Madak şiirinin mihenk taşı olan unutma-hatırlama 

meselesine odaklandı. Madak’ın şiirindeki öznel belleği açıklarken 

“hatırlama alanları”na temas edilen bu bildiride birer bellek yükü taşıyan 

nesne ve mekânların konumuna yer verildi. Diğer yandan da cinsiyet 

referansları ayrı tutularak “anne ve baba kimlikleri”nin bu noktadaki 

işlevi göz önünde bulunduruldu. Oturumun son konuşmacısı olan Osman 

Konuk, Didem Madak şiirinde benlik meselesini irdeleyen bir okuma ile 

dinleyicilerin dikkatini çekti. Konuk, Didem Madak’ın üç şiir kitabında 

üç ayrı benliğin izlerine rastlanabileceğini belirtti ve birbiriyle karşılıklı 

ilişki içinde olan bu üç benliği konuşmasında şu şekilde sıraladı: “Birincisi 

toplumsal benlik, ikincisi bireysel benlik ve üçüncüsü de şiirsel benlik”. 

Osman Konuk’un bildirisinin asıl ilgi çeken yönü, yaygın görüşün aksine, 

Didem Madak’ın şiirinde kadınlıkla ilgili sorunların ötesinde şairlikle ilgili 

bir meselenin daha ön planda olduğuydu. Konuk, bir şair olarak Didem 

Madak’ın şiirle ilişkisinin “düzenli, sürekli ve kurumsal olmaktan çok, 

bir tür zorunluluk hâli” barındırdığını zikretti. Oturum sonunda tartışmalı 

bir konu olarak Didem Madak’ın “kadın şair”liğine ve şiirlerinin salt 

bu bağlamda ele alınmasına da değinildi. Bu noktada özellikle Osman 

Konuk’un bildirisinde üzerinde durduğu nokta, kadın şairin cinsiyetinin 

şiirinden önde okunmasına dair bir tartışmayı da mümkün kılıyordu. 

Şairlerin kadın olması durumunda, cinsiyet rolü üzerinden adeta güdümlü 

bir okumaya tabi tutulması yaygın bir eğilim. Bu tip yaklaşımlar, metnin 
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anlam katmanlarını geniş bir perspektifle değerlendirmenin önüne geçiyor 

ve şairin kısır bir kimlikle değerlendirilmesi riskini doğuruyor. Bu anlamda 

metnin farklı okuma imkânlarını davet edişine yüz çevirmeme esasıyla, 

kadınlığı kadar şairliğinin de daha derinlikli bir biçimde tartışılması Didem 

Madak’ın dildeki yaratımının biricikliğini irdeleyen çalışmalar açısından 

elzem.  

 Sempozyumun son oturumunda ise Erdem Çolak, Didem Madak 

şiirinin politik olduğunu buna karşılık “poetikayı politikaya feda etmeyişini” 

aktarmaya çalıştı. Çolak, Didem Madak şiirinin “hâkim ideolojik-politik 

söylem karşısında kurduğu karşı-söylemi” dinleyicilerle paylaşma 

niyetinden yola çıkarak bildirisini sundu. Aynı oturumda Songül Çelik, 

Tamer Özşeker ve Ümran Altan Kebapçıgil ortak bir bildiri ile “kadının 

toplumdaki yeri”ni sorunsallaştıran Madak şiirinin politik yönüne şiirden 

örneklerle daha geniş bir biçimde yer verdi. Değerlendirme oturumunda 

ise Dilek Direnç eril edebiyat kanonuna rağmen sesini duyurmayı başaran 

bir şair olarak Didem Madak’tan söz etti.

 Sempozyumun ardından, ilk olarak, açık ve yalın anlatımına rağmen 

Didem Madak şiirinin arka planında barındırdığı anlamlarla çok yönlü 

okumalara imkân tanıdığı belirtilebilir. Buna bağlı olarak, ilk bakışta kadın 

sesi ile ön plana çıktığı düşünülen bu şiir, iç katmanlarına nüfuz edildikçe 

varoluşçuluktan, bellek çalışmalarına ve minör edebiyata kadar pek çok 

yaklaşımla değerlendirilebileceğini gösterdi. Ne var ki, bildirilere ayrılan 

sürenin kısalığı, makale bütünlüğü taşıyan çalışmalara kısıtlı biçimde 

vâkıf olunması riskini doğurdu. Bu noktada sunulan bildirileri içeren bir 

sempozyum kitabı yayımlanacağı bilgisini eklemek gerekiyor. Yakın bir 

tarihte Metis Yayınları tarafından yayımlayacak olan bu kitap, Didem 

Madak’ın Türkçe şiirdeki yerinin teslim edilmesi ve poetik duruşuna dair 

tartışmaların gündeme taşınması bakımından önemli. Böylelikle Didem 

Madak şiiri üzerine yapılan bir dizi akademik çalışmanın sempozyum 

etkinliğinin ötesine geçerek daha geniş çevrelere ulaşması ve uzun vadede 

yeni yaklaşımlara zemin hazırlaması mümkün olabilir.
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