MELÂMET ATEŞİ

16-17 ARALIK 2022

Bu dünyadan melâmet geçti. Yol erlerinin aşk dolu nefesleri defterleri, divanları
yaktığı gibi kendilerini de yaktı geçti. Zamane rüzgârlarından payına düşeni alan ve
kurumsallaşan her şeyde olduğu gibi melâmet de nasibini aldı rüzgârdan, cılız da
olsa o ateş hep yandı durdu.. Resimde, müzikte, şiirde, söz varlığında ve gönüllerde
hep yaşayan o büyük mirası kimse paylaşmaya da cesaret edemedi. Tasavvuftan
edebiyata, tarihten siyasete pek çok sosyal bilim alanının kesiştiği bu yolda son
yıllarda bir gayret görünse de bizler bir çalıştay etrafında buluşmak, eğrisiyle
doğrusuyla eteklerimizdeki taşlar dökülsün söze istedik.
Bu vesileyle 16-17 Arlaık 2022 tarihlerinde çevrimiçi katılım yoluyla Divan
Toplantılarının V. buluşmasını “Melâmet Ateşi” ile gerçekleştiriyoruz.. Bu
buluşmada melâmet kapısını aralamak, sadece bedenlerini değil ruhlarını da
melâmet ateşiyle dağlayan aşık zümresinin aşkın ve esrik ruhunun seremonisine
ortak olmak, onu özgürleştiren yollarda melametle kavrulan bilgeliğini, sözünün
efsununu, cezbeci ve şen tavırlarını şiir mahfillerinde, divanlarda ve mesnevilerde
birlikte aramayı arzu ediyoruz.
Biz bu dünyadan melâmet geçti derken siz de bize katılır, melâmet yolunda bize
eşlik etmek isterseniz bildiri özetlerinizi www.divantoplantilari.com adresindeki
başvuru formu üzerinden 8 Ekim 2022 tarihine kadar gönderebilirsiniz.
Çalıştaya göstereceğiniz ilgi için düzenleme kurulu olarak teşekkür eder,
saygılar sunarız.
Düzenleme Kurulu

MELÂMETİN DOĞUŞU
Melâmetin yeniden tasnifi
Melâmetin doğuşu
Melâmetin dayandığı
kültürel ortam
Kadim inanış ve dinlerin
melâmeti tiplere etkisi
Melâmetin mitolojik arka
planı
Kurucu Melâmî öncüler
Melâmet doktrini / felsefesi
Melâmet ilkeleri
Melâmet kuramcıları ve
eserleri
Melâmetin nüfuz haritası
Din ve melâmet ilişkisi
İsmâiliye ile melâmet ilişkisi
Ezoterik yapıların melâmete
etkisi
Moğollar ve melâmet

TASAVVUF VE MELÂMET
Anadolu
tasavvufunun
şekillenmesinde
melâmet izleri
Yesevîlik, Kübrevîlik
ve Nakşıbendiye’de
melâmet izleri
Melâmetli tarikatlar
Gezgin dervişlik
Babaîlik ve melâmet
Fütüvvet ve melâmet
Ahilik ve melâmet
Melâmetli derviş
erkânı (Çar-darb,
tese’ül, tecerrüd, fakr,
seyahat)

MELÂMET VE TİPOLOJİ

EDEBİYATTA MELÂMET

Melâmî tipler
Heteredoks zümreler
Anadolu abdallığı
Kalenderîler
Edebiyatın mizah öznesi
olarak âşık tiplolojisini
besleyen melâmetli tavır
ve tipler:
Torlak, Edhemî, Şucâî,
Bektâşî, Cavlak, Işık,
Haydarî, Babaî
Rind, Gedâ, Kopuk,
Berduş, Külhânî,
Başıbozuk, Serdengeçti,
Deli, Baldırı çıplak,
Kulağı delik

Klâsik İran edebiyatında
melâmet
Karahanlı dönemi kurucu
eserlerinde melâmet izleri
Velâyetnâmelerde melâmet
Fütüvvetnâmelerde melâmet
Menâkıpnâmelerde melâmet
Klâsik dönem divan ve
mesnevi şairlerinde melâmet
etkisi
Şehrengîzler ve gezgin
dervişlik
Şathiyelerde melâmetli tavır
Tezkirecinin melâmetli tavır
ve melâmet tipolojisine
bakışı
Edebiyat tarihi tasnifi olarak
“Melâmet Edebiyatı”
Tanzimat sonrası Türk
edebiyatında saklı melâmet
Muhit-meşrep ilişkisi
odağında Melâmî şairler

ALEVİ-BEKTAŞİ EDEBİYATI
BAĞLAMINDA MELÂMET
Babalar, dedeler melâmeti
Anadolu’da ocaklı
melâmetliler
Nefes, deyiş, semah gibi
türlerde melâmet
İmâmiye kültü ve Şianın
melâmete etkisi
Kerbela ve velayet
davasının melâmete katkısı
Melâmet ve ehl-i beyt
Hz. Ali Gazavatnâmeleri ve
Kerbela mersiyelerinde
melâmet izleri
Battalnâmelerde ve
Saltuknâmelerde melâmet
izleri
MELÂMET VE DİL-ÜSLÛP
Melâmet terimleri
Melâmetten miras atasözü
ve deyimler
Şiirde bir söyleyiş biçimi
olarak melâmetli tavır
(rindâne, melâmî,
kalenderâne, abdalâne
üslûplar)

MELÂMET VE SİYASET
Babaîlerden
Cumhuriyet’e melâmet
kaynaklı çatışmalar,
ayaklanmalar
Kuruluş dönemi
cengaverliği ve
melâmetli zümreler
Kolonizatör dervişlik
meselesi
Medreseli akılcılık
karşısında aşkın söylem
Yerleşik ve kuramsal
düzene karşı protest
söylem
Yeniçeri ocağı ve
melâmet ilişkisi
“Yuh” edebiyatı

MELÂMETİN SUÇ DOSYASI

MELÂMET VE KÜLTÜR

Bâtınîlik
Mülhidlik
Zındıklık
Rafızîlik
İthamlar, ihbarlar ve
infazlar
Haramlar ve helaller
tartışması
Mezhep dışılık
Din dışı itham
Cinsel sapkınlık
Sövgü
Çıplaklık
Sarhoşluk ve keyif verici
maddelerin kullanımı

Melâmet renkli mimari
Minyatürlerde melâmet
Seyyahlar gözlemi
Mutfağa yansıyan lezzet
Melâmetli giyim-kuşam
Melâmetli aksesuarlar ve
donanım
Çalgı aletleri
Musiki icrası
Dans, köçeklik ve sema
Melâmet ve mesleklilik
Gezginci dervişlik ve
zanaat
Hekimlik ve abdallık
ilişkisi
Takvim, fal ve sihir işlevi
bağlamında melâmet
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