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Ferit Orhan Pamuk yazarlığa 1974 yılında başladı. 1979 yılında ilk romanı olan "Karanlık 
ve Işık" ile katıldığı Milliyet Roman Yarışmasında birincilik ödülünü paylaştı. Bu romanı 
1982 yılında Cevdet Bey ve Oğulları adıyla yayımlandı. 1983 yılında bu kitapla Orhan 
Kemal Roman Ödülüne layık görüldü. Orhan Pamuk 12 Ekim 2006 tarihinde Nobel 
Edebiyat Ödülü'nü kazanarak Nobel Ödülü kazanan ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak tarihe geçmiştir. Orhan Pamuk'un romancılığı postmodern roman kategorisinde 
değerlendirilmektedir. Pamuk, Doğu-Batı sorunsalıyla estetik düzeyde hesaplaşmaya 
yönelen ve bu sorunsalı kültürel ve felsefi içerimleriyle edebiyatına taşımış, özellikle 
Kara Kitap'ta bu tema bağlamında önemli, çok katmanlı bir edebi metin örneği 
sergilemiştir.    
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- Sessiz ev 

- Babamın bavulu 

- Beyaz lale 
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ORHAN PAMUK 
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 K h as Bilgi Merkezi 
 

NAZIM HİKMET          

   (1902-3 Haziran 1963) 
Nâzım Hikmet Ran Türk şair, oyun yazarı, romancı, anı yazarı. "Romantik komünist" 
ve "romantik devrimci” olarak bilinir. 1913’de Mektebi Sultani’de ortaokula başladı. 
1915’de ise Heybeliada Bahriye Mektebi’ne  gitti. Hikmet, Milli Mücadele  Dönemi’nde  
Anadolu’nun dört bir yanında öğretmenlik yaptı. Yayınlanan şiirleri yüzünden Türk 
vatandaşlığından çıkarılan Hikmet,  Polonya vatandaşlığına geçti. 3 Haziran 1963 
tarihinde ise, Nâzım Hikmet geçirdiği bir kalp krizi neticesinde 61 yaşında hayata 
gözlerini yumdu 
İlk şiirlerini hece ölçüsü ile yazmaya başladı ancak içerik bakımından diğer 
hececilerden farklıydı. Şiirsel gelişimi arttıkça hece ölçüsü ile yetinmemeye ve şiiri için 
yeni formlar aramaya başladı. Sovyetler Birliği'nde yaşadığı ilk yıllar olan 1922 ile 1925 
arasında bu arayış doruğa çıktı. Hem içerik hem de biçim bakımından dönemindeki 
şairlerden farklıydı. Hece ölçüsünden ayrılarak Türkçenin vokal özellikleri ile ahenk  
oluşturan serbest ölçüyü benimsedi. Mayakovski ve fütürizm taraftarı genç Sovyet                
şairlerinden esinlendi. 
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Henry Valentine Miller New 
York’da dünyaya geldi. New 
York Şehir Üniversitesi'nde 
okudu.  Yaşadığı dönemdeki 
edebiyat formlarının dışına 
çıkarak roman, otobiyografi, 
felsefe ve mistizmi karıştırarak 
kendi tarzını yaratmıştır. Kendi 
hayatından aldığı gerçekleri 
tekrardan kurgulayarak 
kitaplarına aktarmıştır. İlk kitabı 
1934 yılında yayınlanan “Yengeç 
Dönencesi”dir. Miller hayatının 
son yıllarını Pacific Palisades'de 
geçirdi ve 1980 yılında hayata 
veda etti. 

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, 
1799’da Moskova’da doğdu. 
Puşkin, ilk bilgilerini yabancı 
eğitmenlerden edindi. 
Özgürlükçü ve alaycı yazarlarını 
beğendiği Fransız 
Edebiyatı’ndan etkilenerek 
Fransızca şiirler ve komediler 
yazmıştır. Puşkin’in lise 
yıllarında yazdığı şiirlerinde 
gerçekçilik eğilimi açıkça göze 
çarpar. Yazdığı ve birçoğu 
yasaklanan özgürlükçü şiirleri 
ve taşlamaları bu sıralarda 
toplum arasında yayıldı. Puşkin 
Petersburg’ta hayata veda etti. 

http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=Henry%20Miller&srchfield1=AU%5eAUTHOR%5eAUTHORS%5eAuthor%20Processing%5eAuthor&searchoper1=&thesaurus1=AUTHORS&search_entries1=AU&search_type1=AUTHOR&special_proc1=Author&library=ALL&match_on=KEYWORD&sort_by=TI&user_id=WEBSERVER
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=Aleksandr%20Puşkin&srchfield1=AU%5eAUTHOR%5eAUTHORS%5eAuthor%20Processing%5eAuthor&searchoper1=&thesaurus1=AUTHORS&search_entries1=AU&search_type1=AUTHOR&special_proc1=Author&library=ALL&match_on=KEYWORD&sort_by=TI&user_id=WEBSERVER
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=Nazım%20Hikmet&srchfield1=AU%5eAUTHOR%5eAUTHORS%5eAuthor%20Processing%5eYazar&searchoper1=&thesaurus1=AUTHORS&search_entries1=AU&search_type1=AUTHOR&special_proc1=Yazar&library=ALL&match_on=KEYWORD&sort_by=TI&user_id=WEBSERVER
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=Nazım%20Hikmet&srchfield1=AU%5eAUTHOR%5eAUTHORS%5eAuthor%20Processing%5eYazar&searchoper1=&thesaurus1=AUTHORS&search_entries1=AU&search_type1=AUTHOR&special_proc1=Yazar&library=ALL&match_on=KEYWORD&sort_by=TI&user_id=WEBSERVER
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=Orhan%20Pamuk&srchfield1=AU%5eAUTHOR%5eAUTHORS%5eAuthor%20Processing%5eAuthor&searchoper1=&thesaurus1=AUTHORS&search_entries1=AU&search_type1=AUTHOR&special_proc1=Author&library=ALL&match_on=KEYWORD&sort_by=TI&user_id=WEBSERVER
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=42920+{ckey}&user_id=WEBSERVER#_
https://www.facebook.com/pages/Khas-Bilgi-Merkezi/324073284282154?fref=ts
http://bilgimerkezi.khas.edu.tr/
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=20210+{ckey}&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=41824+{ckey}&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=407553+{ckey}&user_id=WEBSERVER#_

