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birtakım kurallara bağlı tuttuğunu, 
dışarıdakinin ise daha özgür ha-
reket edebildiğini düşünüyorum. 
Akademide belirli bir dil kullanımı 
bekleniyor. Veyahut da akademinin 
içindeyseniz, Türkiye’de bir üni-
versitede çalışıyorsanız birtakım 
siyasal çekinceleri de göz önünde 
bulundurmanız gerekiyor. Halbuki 
akademi dışındaki edebiyat eleştirisinde bu boyutta bir bağlayı-
cılık olmadığını düşünüyorum. Türkçe Edebiyat eleştirisinden 
söz ediyoruz. Türkçe Edebiyat eleştirisine büyük katkı sağla-
yan, akademik hayatta olan insanlar Türk edebiyatı alanından 
insanlar olmayabiliyor. Bunu gayet iyi biliyoruz: Berna Mo-
ran, Jale Parla mesela. Bu insanlar akademikler ama ben onları 
yarı akademi dışı kabul ediyorum Türk edebiyatı bağlamında. 
Çünkü uzmanlık alanları Türk edebiyatı değil İngiliz-Amerikan 
edebiyatı olunca bir farklılık oluyor. Alanda daha bir genişleme 
oluyor. Sanki daha değişik gözlüklerle bakabilmeleri mümkün 
oluyor. Türk edebiyatının içindeki akademiklerin gözlükleri 
daha bir kısıtlı oluyor sanki.

Erol Köroğlu: Ben akademik eleştiriyi var olan durum ve so-
runların ötesinde, öncelikle bir disiplin özelliği gösteren eleştiri 
olarak görüyor, bir disiplinin içinden hareket etmesini önemli 
buluyorum. Yani aslında bahsettiğim şey sadece Türk Dili ve 
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Sorular: Yalçın Armağan

Yalçın Armağan: Bugün, akademik eleştirinin mahiyeti, Tür-
kiye’deki tarihi, günümüzde nasıl uygulandığı ve neye tekabül 
ettiği üzerine konuşmak için toplandık. Öncelikle akademik 
eleştirinin ne olduğuyla başlayalım isterseniz. Çok doğrudan ve 
hayli kısa biçimde soracağım: Akademik eleştirinin ayırıcı nite-
likleri var mıdır, varsa nelerdir?

Nüket Esen: Akademik eleştiriyi konuşurken bence akademi 
dışı eleştiriye de bir dokunmamız gerekiyor. Çünkü o kıyasla-
madan da bir anlam çıkarılabiliyor. Bizde epey farklılık göster-
diğini düşünüyorum akademik eleştiri ve akademi dışı eleştiri-
nin. Yani akademik eleştirinin kendini çok daha kısıtlı, sınırlı 
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Edebiyatı Bölümü veya işte onun dışında kalanlar, Karşılaştır-
malı Edebiyat filan değil, aslında kültür ve yayıncılık piyasasıy-
la üniversiteyi, akademiyi biraz birbirinden ayıran bir şey. Çün-
kü burada daha kurumsal ve ideal olarak birbirini takip eden, 
birbirine bağlanan bir gelenek ve kurumsallık içinde gelişen bir 
çaba var ve bunun da doğal olarak getirdiği bir disiplin kaygısı 
oluyor. Ama bu aynı zamanda, var olan durumun bütün sorunları 
bir yana, eleştiri işini karmaşıklaştırıyor ve derinleştiriyor. Aka-
demik eleştirinin karmaşık ve derin bir eleştiri biçimi olduğuna 
inanıyorum. Bu da disiplinle ilişkisi üzerinden ortaya çıkıyor. 
Yani bu anlamda bir edebiyat disiplini varsa eleştiri bunun bir 
parçası, sacayaklarından biri; bir diğer sacayağı edebiyat tarihi 
ve araştırmacılığı. Üçüncü sacayağı ise metin hazırlama bilgi 
ve becerisi. Metin hazırlama ve hazırlanan metinleri değerlen-
dirme bilgisi, editörlük İngilizcede “textual criticism” (metinsel 
eleştiri) denen, bizde bir yerde eski edebiyatçıların metin neş-
ri dedikleri bilgi. Bunların üçü, yani akademik alanda insanlar 
bunlardan birindeki uzmanlaşmalarıyla ayrılabilirler birbirle-
rinden ama ideal durumda edebiyatı akademik olarak çalışan 
birinin bunların üçünde de behresinin olması gerek. Tecrübesi-
nin olması, üzerinde düşünmüş olması gerek. Dolayısıyla bütün 
bunlar üzerinden daha derin ve karmaşık bir çaba olduğunu söy-
lüyorum edebiyat disiplininin ve tabii ki burada metot ve belirli 
teorilerle ilişki içinde olma konusu geliyor. Akademik eleştiri 
metodolojiye önem veren bir çaba benim gözümde. Akademik 

eleştiri ve edebiyat disiplini tüm dünya ülkelerinde metodolo-
jiyle ilişki açısından benzer bir gelişim göstermiş. Başta İngil-
tere ve Fransa, hemen hemen hepsinde 19. yy. sonu 20. yy. başı 
gelişmesi olarak ortaya çıkmış. Ama bizde yeni Türkiye’deki 
bir tür gecikmiş modernlik ya da daha farklı bir modernleşme 
olduğu için, edebiyat alanları nispeten erken, yani üniversite-
nin, Darülfünun’un kurulduğu sıralarda ortaya çıktığı halde, bu 
alanın kurucuları Mehmet Fuad Köprülü ve Ziya Gökalp gibi 
milliyetçiler olduğundan, milliyetçi kaygılar metot kaygılarının 
önüne geçmiş yer yer. Örneğin; Fuad Köprülü’nün 1920’lerde 
yayımladığı “Tarihle Usul” makalesine baktığımızda, Lanson 
ve Taine’den gelen çok sıkı bir Fransız pozitivist edebiyat tarih-
çiliği yöntemine ne kadar hâkim olduğunu, filolojik geleneğin 
ne kadar içinde olduğunu görüyoruz. Ama bununla milliyetçili-
ği birleştiriveriyor ve son kertede milliyetçilik, metodunun önü-
ne geçebiliyor..

Erkan Irmak: Aslında aynı milliyetçi tutum Germanistik’te 
de vardır. Yani Germanistik biliminde de, daha doğrusu edebi-
yat kuramsallaşırken, bir bakıma ortak bilim dili olan Latince 
çözüldükçe ve yerel diller öne çıkmaya başladıkça matbaayla 
zaten dil ve milliyetçilik ilginç bir biçimde iç içe geçiyor. Dola-
yısıyla milli edebiyatlar kurulmaya başlanırken sanki her yerde 
bir miktar o özcü, milliyetçi tavırla karşılaşmak mümkün. Sa-
dece bize özgü değilmiş gibi geliyor bana. Köprülü’nün Lanson 
ve Taine’den yararlanma isteği de tesadüfi değil bu bakımdan.
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Nüket Esen: Kendini tanımlamak ihtiyacıyla da bağlantılı bir 
şey bu.

Erol Köroğlu: Tabii tabii. Kesinlikle öyle. Ayrıca Germanis-
tik’i başka bir açıdan da vurgulamak lazım. Çünkü akademik 
edebiyatçılığın en önemli özellikleri—katılırsınız katılmazsı-
nız, karşısına geçersiniz, yanında bir parça durursunuz—herme-
neutik/yorumsama ile ilişkisi, özellikle Alman felsefesi ve hem 
edebiyat hem de ilahiyat çalışmaları üzerinden geliyor. Oradan 
aldığımız bir sürü şey var. Ama cidden Nüket Hanım’ın da vur-
guladığı gibi bu milliyetçilik kaygısı bizde fazla uzun sürüyor.

Batıdışı Edebiyatlara Bakmak
Erkan Irmak: Batı Avrupa ülkeleri açısından elbette öyle. Ama 
Macaristan, Polonya edebiyatlarında süreç nasıl işlemiş hiçbi-
rimiz galiba bunları tam olarak bilmiyoruz. Ya da şu anda na-
sıl şekillendiriyorlar kendi edebiyatlarını haberimiz yok. Belki 
orada başka bir atak ya da ortaklık olabilir veya Batıdışı diye 
konumlandırılan edebiyatlarda nedir durum? Örneğin İran ede-
biyatında? Söz gelimi bizim edebiyatımızla pek çok noktada 
kesişen Mısır edebiyatına bakmak aklımıza gelmiyor. Eksiklik-
lerden biri de bu bence.

Deniz Aktan Küçük: Batıdışı diye konumlandırılan edebiyat-
lar deyince burada bir parantez açmak gerekiyor belki de. Ba-
tıdışı modernlik, geç kalmış modernlik gibi kavramlar, bizim 
akademimizin, özellikle edebiyat eleştirimizin çok önemli kav-
ramları haline geldi.  Metinlere belli bir modernleşme okuması 

üzerinden bakıyoruz. Diğer bir deyişle ben belli bir modernleş-
me okumasının metinleri öncelediğini, metinlerin olası başka 
şeyler söyleme ihtimalini tıkadığını düşünüyorum. Dönüp dola-
şıp bu okumaya bağlanıyor, metinlere bu okumanın çizdiği sı-
nırlar içinden bakıyoruz. Ve bunu da “tarihselleştirici bir tutum” 
olarak dayanaklandırıyoruz. Metinleri olgularla açımlanan bir 
makrokosmosun temsili olan birer mikrokosmosa indirgiyoruz. 
Mesela “Batı”yı modernleşme sonrası kabul edip “Doğu”yu 
modernleşme öncesinde sabitliyor, donduruyoruz. Sonra bu iki-
sini çarpıştırıyor ve metinleri bu çarpışma bağlamında okuyo-
ruz. Vurguyu hep sonradanlıkta, geç kalmışlıkta, dış koşulların 
bastırmasında, değişmeye zorlanmakta tutuyor; modernlikle 
yakalanan paylaşımı örtüyor; metinler doğrudan modernlik de-
nilenle nasıl bir ilişki kuruyor, bunu atlıyoruz. Biz aslında hala 
o büyük anlatılarımızı yitirmedik gibi geliyor bana. Her zaman 
karşımızda büyük bir modernleşme anlatısı var. Akademiden de 
bahsetsek, eleştiriden de ya da bir romandan, hatta en küçük bir 
dizeden, her zaman bahsettiğimiz şeyi bu modernleşme anlatısı-
nın ördüğü ağ içinde bir yere yerleştirmeye çalışıyoruz. 

Erol Köroğlu: Ben bununla ilgili bir şey söylemek isterim. 
Farklı bir noktadan algılıyorum belki bu söylediklerini, tam 
doğru da algılamıyor olabilirim ama bu modernleşmeyle olan 
ilişki bana da anlamlı geliyor. Türk edebiyatında akademik ede-
biyatçılığın ve dolayısıyla eleştirinin yokluğu, yani literal ola-
rak eleştirinin Türk edebiyat araştırmacılığında 1980’lere kadar 
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var olmaması bana Batılılaşma, daha doğrusu doğru Batılılaşma 
arzusuyla, takıntısıyla bağlantılı geliyor. Türk edebiyatı alanı-
nın kuruluşu milliyetçilikle de ilişkisi üzerinden böyle bir arzu 
biçiminde beliriyor. Mesela Polonya’dan bahsettik, iyi kötü 
böyle uzaktan bildiğimiz bir şey var. Özellikle iki dünya sava-
şı arasında bağımsızlıklarını kazanmaları, İkinci Dünya Sava-
şı’ndan sonra Sovyetler’e, Doğu Blok’una girmeleri vs. onların 
üzerinden bütün bu 20. yüzyılı kapsayacak bir biçimde enligh-
tenment, aydınlanma vurgusu var. Yani çok modernist bir tarih 
paradigması içerisinde edebiyatlarını açıklıyorlar. İşte Orta Çağ 
vardı, ondan sonra Leh Aydınlanması oldu, romantikler belirdi 
gibi bir anlatı var. O anlatı üzerinden ilişkiye giriyorlar. Bizde 
bu sorunlu. Bizde Cumhuriyet ideolojisinin dayattığı bir ikilik 
var: Osmanlı -ancient rejim- kötü, Cumhuriyet iyi. Modern olan 
iyi. Şimdi Türk edebiyatı çalışanların o kötünün alanındaki ede-
biyatı çalışmaları gerekiyor. Onlar aslında çalıştıkları malzeme-
nin “kötü”, Arap ve Fars dili edebiyatı etkisi altında, bunların 
karışımı vs. olmadığını biliyorlar, farklılıkları görüyorlar ama 
bunları dillendirebilecekleri bir edebiyat tarihi anlatısı da yok. 
Oraya dahil olamıyorlar. Olamadıkları için de çok daha teknik 
bir üretime yöneliyorlar. Metin üretiyorlar, metin hazırlıyorlar 
sürekli olarak ve bunun ardı arkası gelmiyor. Yani yüzyıl geç-
ti Türkoloji kurulalı. Eski edebiyat diye çok katı bir biçimde 
yeni edebiyattan ayrılan bir alan var ve onlar metin üretiyorlar. 
Bizimle uyumlu veya birbirimizle uyumlu bir üretime de gire-

miyoruz. Bunun Türkiye’nin siyasal gelişimiyle de bağlantılı 
olduğunu düşünüyorum. Yani bizde 80’ler bu açıdan önemli; 
80’ler ve 90’ların başı. Berna Moran’la ve sonra Jale Parla’yla 
bir yakın okuma pratiğinin girdiğini görüyoruz Türk edebiyatı-
na.

Nüket Esen: Deniz’in dediği ile birleşiyor senin bu dediğin 
Erol. Yani her metni büyük bir resme bakarak onun içine yerleş-
tirmeye çalışarak ele alıyoruz. Tamam o büyük resim alttan alta 
var diyor Deniz, ama başka küçük küçük resimler de var ve biz 
onlara bakamıyoruz. Jale Parla’yla Berna Moran işte o büyük 
resme takılmadan da küçük resimleri görüyorlar demek istiyor. 
Senin dediğinle orada birleşiyor bence.

Deniz Aktan Küçük: Aslında büyük resmi daha şık bir şekilde 
ifade edip onu daha da netleştiren insanlar da onlar oluyor. 

Nüket Esen: Ama küçükten giderek geliyorlar oraya, tümeva-
rım yoluyla.

Erol Köroğlu: Ama burada bir noktayı kaçırıyorsunuz. Yöntem 
sokuyorlar işin içine. Ciddi oranda eleştirel ve edebiyat teori-
siyle ve hermeneutikle, yorumla, yorum bilgisiyle ilişki içinde, 
metinle konuşan... Bu, bizler için yol açıcı oldu. Ama şimdi gel-
diğimiz yerde, evet, Berna Moran’ın çalışmasında da Jale Par-
la’nın çalışmalarında da ve yakın okuma yönteminin kendisinde 
yetersizlikler görüyoruz. 

Deniz Aktan Küçük: Şimdi geldiğimiz yer deyince… Ulus 
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devletin kendi kimliğini tanımlama ihtiyacıyla kendine bir ede-
biyat ya da tarih yaratma noktasında kötü ötekisi olarak Osman-
lı’yı alma meselesinin de yine aslında 80’lerden sonra yavaş 
yavaş, kademe kademe değiştiğini görüyoruz. Bugün artık Ke-
malist ideolojiyle bir şekilde hesaplaşan söylemin de farkında-
yız. Ancak bu söylemin belli bir açılım sağlamadığını, aslında 
sadece yerinden ettiğinin tersini aldığını görüyoruz. Mesela Os-
manlı-yeni ulus devlet ikiliğinin sorunsallaşmaya başlamasının 
Servet-i Fünun kuşağına dair değerlendirmeleri belirleyen II. 
Abdülhamid ve istibdat etkisini yeniden düşünmeyi beraberinde 
getirmesini ve Servet-i Fünun kuşağına dair yeni, “başka” oku-
maların yolunu açmasını umuyoruz. Ancak Servet-i Fünun ku-
şağının yine II. Abdülhamid yönetiminin ağırlığı altında okun-
duğunu, sadece bu sefer sözü edilen sorunsallaşma neticesinde 
II. Abdülhamid’in kötü öteki ya da baskıcı bir imparator olarak 
servis edilmediğini görüyoruz. Şimdi burada madem bu ikiliğin 
farkındayız, o zaman başka sorularla çıkılmasını bekliyoruz. 
Tam da o açıldığımız yer yeniden aynı argümanın tersini alarak 
kapandığımız yere denk düşüyor. 

“Konuşmaya başlar başlamaz krizin içine düştük”
Erkan Irmak: Galiba bu konuşmanın sonuna kadar akademi 
içi iyi örnekler Jale Parla ve Berna Moran; akademi dışı parlak 
isimlerimiz Orhan Koçak ve Nurdan Gürbilek olacak. Bunun 
Türkoloji ayağını da Fuad Köprülü dolduracak, yani onun baş-
lattığı gelenekle simgeleşecek. Elbette bir taraftan bu isimler 

gayet doğru seçimle, ama öte yandan ne kadar kısır bir tartış-
manın, dar bir çerçevenin içinde olduğumuzu da gösteriyor. Bir 
etkinin var olduğu aşikâr. Yani Batıdışı edebiyatların Batı ede-
biyatından, özellikle de Batı Avrupa edebiyatlarından etkilendi-
ği kuşkusuz. Fakat burada bir ifrat-tefrit sorunu ortaya çıkıyor. 
Jale Hanım’ın yaptığı harikuladeydi elbette ilk karşılaşıldığı 
anda. Yepyeni bir şeydi. Bakışını tarihle birleştiriyordu, içinde 
felsefe vardı. Epistemoloji kavramı bir edebiyat incelemesine 
sanırım ilk kez dahil oluyordu. Daha önce üzerine bu biçimde 
hiç gidilmemiş zihinsel bir kırılmaya ya da farklılaşmaya işa-
ret ediyordu. Bütün bunlar tabii ki çok kıymetli, çığır açıcı, yol 
açıcı, hatta put kırıcı (kendisi de ikonoklastik olduğunu söyler 
zaten). Fakat bugün de Jale Hanım’ın yazdıklarının veya yönte-
minin putlaşma sürecine girmesi söz konusu. Özellikle de Ba-
balar ve Oğullar metninin. İtiraz eden az sayıda cılız eleştiri var 
ama, genel kabul çok daha güçlü.

Nüket Esen: Ama sonra çok eleştiri geldi Jale Hanım’a.

Erkan Irmak: Benzer bir biçimde, güçte aslında yok hocam. 
Demek istediğim, ben kişisel olarak Jale Hanım’ın ya da Berna 
Bey’in kitapları Anadolu’daki Türkoloji bölümlerine yayıldık-
ça artık oradan alınabilecek çok bir şey yokmuş gibi hissetme-
ye başlıyorum. Çünkü bu andan sonra artık yazdıkları metinler 
eleştirel olma özelliklerini kaybedip birer norm belirleyici ha-
line gelmeye başlıyor. Yani yıkılması çok güç bir duvarı yıktı 
Jale Hanım, ama sonunda yıkılması gereken başka bir duvarın 
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inşasına yol açtı istemeden.

Nüket Esen: Ama bu kısırlıkta böyle oluyor. Üç şey çıkıyor o 
üçüne yapışıp kalıyoruz tabii.

Erkan Irmak: Ama “tehlikenin farkında mıyız?” gibi yanıtlan-
ması gereken bir problemin var olduğunu görmemiz gerekiyor. 
Çünkü her zaman da milliyetçi, ulusalcı bir edebiyat kurumu 
içinde değildik. Yani sizin çevirdiğiniz Ahbar-ı Asara Tamim-i 
Enzar’ı alalım örneğin, Halit Ziya’nın Hikâye’sini düşünelim 
ya da Ahmet Şuayip’in yazdıklarını. Başlangıç anında, yani 
edebiyat, Yeni Edebiyat, arayış dönemi Türk edebiyatı (bizde 
kavramlar yerine adlandırmalar çoktur nedense) dediğimiz şey 
kurulurken, eleştiri de yanı başında çok ciddi tartışmalar yapı-
yordu. Klasikler tartışması mesela... 

Nüket Esen: Ama akademinin kuruluşu değil onlar.

Erkan Irmak: Şunun için söylüyorum. Bu alanların bir anda 
bu denli ayrışmadığı, doğrudur. Fuad Köprülü akademiyi kur-
du; ama dışarıda da benzer bir şeyler yapılmaya devam edecekti 
yine de. Ya da Tanpınar’ı düşünelim: Yani o bunu geleneğe bağ-
lıyor ama, hep de böyle bakılmamıştır meseleye. Osmanlı ede-
biyatını Dünya edebiyatının içinde, o sürecin bir parçası olarak, 
daha evrenselci bir bakışla yazmaya çalışanlar da oldu. Cum-
huriyet bunu iğdiş ediyor, hadım ediyor tabii ki. Cumhuriyet 
döneminde Halit Ziya’nın, neredeyse bütün Servet-i Fünuncu-
ların küskünlüğünü düşünelim. Adeta bir sessizliğe gömülmek 
zorunda kalmışlar. Bir parlama anı olarak yalnızca Tanpınar 

var herhalde üzerinde mutabık kalabileceğimiz. Onun yazdık-
ları her şeye rağmen, Profesör Tanpınar’ın asık suratına rağmen 
metni hem tarihsel hem de estetik olarak eleştirebilme açısın-
dan, evrensel terminolojiyle yaklaşabilmiştir.

Erol Köroğlu: Şimdi kaçınılmaz olarak akademik eleştirinin, 
akademik alanın, edebiyat-Türk edebiyatı- alanının kuruluşu 
üzerinden konuşmaya başladık. Konuşmaya başlar başlamaz da 
krizin içine düştük. Aslında özellikle akademik eleştiri üzerin-
den bu alana baktığımız her anda kuruluşundan bu güne gelen 
her anda kriz görüyoruz. Bu açıdan da düşünmemiz gerekiyor. 
Yani burada da bu alanın ve eleştirinin, genel olarak eleştirinin 
-akademi ve akademi dışı eleştirinin- ve akademik edebiyatçılı-
ğın krizinin tarihini, tarihsel koşullarını bilmemiz gerekiyor. Bu 
Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yükseköğretim tarihiyle 
de bağlantılı bir şey neticede. Yani milliyetçi kaygılarla Türki-
ye’de üniversite bir tane iken bir Türkoloji kuruluyor. Ondan 
sonra ikincisinin kuruluşu 70’lerde Erzurum Atatürk Üniversi-
tesi. Uzunca bir süre bundan bir tane daha açalım kaygısı olmu-
yor. Zaten orada da birer profesör falan var. Eski edebiyatta bir 
tane, yeni edebiyatta bir tane vs. şeklinde… Çünkü çok da bir 
yarar üretilmiş değil.

1980 Sonrası
Yalçın Armağan: 1980’de bir değişim olduğunu söylüyoruz. 
1920’lerden 80’e kadar ne oldu? 1980’den sonra ne değişti?
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Erol Köroğlu: Benim gördüğüm kadarıyla 80’lerden önce bir 
kriz var, 80’lerden sonra ikinci bir kriz; ikincisinde başka bir 
gelişme söz konusu. 80 sonrasını daha iyi biliyoruz. Hem ge-
lişme var olumlu anlamda, hem de kriz var. Yani 80’den önce 
üniversitede genel eleştiri alanından kopukluk vardı, yöntem 
bilmemek vardı. Ama dışarıda çok metodolojik olmasa da et-
kili olan eleştirmenler, dergiler, eleştiri çabası söz konusuydu. 
Orada edebiyat dergilerinin, eleştirmenlerin, Fethi Naci’nin, 
Memet Fuat’ın, diğerlerinin izlendiğini, önemsendiğini falan 
görüyoruz. 80 sonrasında Özal ve ondan bu yana gelen günü-
müzde iyice hızlanmış olan neoliberal ekonomi politikaları uy-
gulamalarıyla değişen, dönüşen bir kültür endüstrisi var, piyasa 
var. Yani mesela bundan daha 10 sene önce Türkiye’de kitap 
satmaz, yazarlar açtır, kimse okumuyor derken, şimdi patır kü-
tür yeni kitaplar yayımlanıyor. Romanlar yayımlanıyor, insanlar 
yazdıkları romanlardan zengin oluyorlar, para kazanıyorlar. Bu-
nunla bağlantılı olarak da kitap aşırı derecede metalaştı. Dün-
yadaki gelişimiyle de bağlantılı aslında bu ve bu da eleştiriyi 
gereksiz kıldı. Yani eleştiriyi gereksiz ve tehlikeli kıldı. Çünkü 
kitap,satılması gereken bir şey. Yazarı açısından da, yayınevi 
açısından da, herkes açısından da böyle. Kitap satılıyorsa so-
run yok anlayışı yaygınlaştı. O yüzden şimdi gazetelerin hemen 
hepsinin verdiği kitap eklerinin hangisinin eleştiri yaptığını dü-
şünebiliriz. Eleştiri yapmıyor, kitap pazarlıyorlar. Böyle olunca 
bu sefer üniversiteye, akademik alana daha fazla araştırmacı-

lık, edebiyat tarihçiliği, metin bilgisi, teoriyle ilişki girdi. Ama 
şimdi de akademik çalışmaya ne piyasadan, ne devletten des-
tek geliyor maddi anlamda. Birebir konuşmadık ama akademik 
eleştiri alanının bağlantılı olduğu bir yön de eğitim kurumudur. 
Mesela Tanpınar’la ilgili yazılmış metinler Tanpınar tartışılan 
lise edebiyat derslerinde kullanılır. Kullanıldığı zaman bu tür 
çalışmaların hazırlanmasına bir alan açılmış demektir. Şimdi 
ortada böyle bir şey yok. Ekonominin peşinde koşan bir eğitim 
var. Bir an önce diploma alacak insanlar. Dolayısıyla da bence 
bugün Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin var ol-
maya devam etmesinin birbirleriyle bağlantılı iki nedeni bulu-
nuyor. Birincisi fazla fark edilmemeleri. “Böyle bir sürü bölüm 
var zaten, o yüzden onlar da olsun. Daha da neoliberalize oldu-
ğumuzda, üniversiteler özelleştiğinde tabii ki kapatırız.” Böyle 
düşülüyor olsa gerek! Bunlar sinik ifadeler tabii ama gerçekliği 
olduğunu da düşünün. Edebiyat bölümlerinin devam etmesinin 
ikinci ve sağlam gerekçesi ise Türkiye’de hâlâ çok meşru ve 
yaygın olan milliyetçiliktir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri bir 
yerde milliyetçilik nedeniyle var oluyorlardır, onların dokunul-
mazlıkları vardır denilebilir. 

Tezden Kitaba
Yalçın Armağan: Erol Hoca’nın sözünü ettiği fark edilmeme me-
selesine başka bir açıdan da bakılabilir mi? Türk edebiyatı bölüm-
lerinde birtakım tezler yazılıyor, bunları kimse görmüyor. Çok azı 
kitaplaşıyor. Kitaplaşanları da küçük yayınevleri tarafından ya da 
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küçük şehirlerde—mesela Erzurum’da ya da Konya’da—yayımla-
nıyor. Dağıtımcıda bile bulamıyorsunuz. Bunun fark edilememe-
nin nedenlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Akademik eleştiri 
aslında edebiyat kurumunun dışında bir yerde de duruyormuş gibi 
görünüyor.

Nüket Esen: Ama bence akademik olan bütün araştırmalar kopuk 
duruyor hayattan.

Erol Köroğlu: Niye? Siyaset bilimi araştırmaları durmuyor, 

ekonomi durmuyor.

Nüket Esen: Öyle mi? Ben emin değilim. Bir sürü ekonomi bö-

lümünde yazılan master-doktora tezleri piyasaya, ortaya çıkıyor 
mu? Bence genel bir kopukluk var akademiyle hayat arasında. 
Sadece, Türk edebiyatında değil.

Deniz Aktan Küçük: O kadar da bulunamaz bir yerde değil 

aslında tezler. YÖK’ün tez veritabanı var. 

Erkan Irmak: İyi ama bu tezleri herkes alıp okusun mu ger-

çekten? Şunu demek istiyorum: Bir doktora tezini herhangi bi-
rinin mutlaka okuması gerekmez, hem fuzuli hem yararsız bir 
iş olur bu. Ama 10-15 sayfalık genele de hitap edecek yanlarını 
içeren bir versiyonunu okumak anlamlı olabilir.

Erol Köroğlu: Ama bu da bir iletişimdir yani. Şimdi Erkan di-
yor ki; “Herkes alıp okusun mu?” Herkes alıp okumasın tabii. 
Ama doktora tezi bir akademik üretim türüdür. Ancak akade-
misyenler de edebiyatçılar da birbirlerinin kitaplarını, tezlerini 

okumuyorlar. Yani bunu yapan, buna istek duyan çok az. Çünkü 
akademisyenin önünde gayet memur bir kariyer var ve o kari-
yer doğrultusunda, işte şu kadar puan toplayıp doçentliğe baş-
vurması lâzım, şu kitabı bu yüzden yazması 
lâzım! Burada bir etki etmeme, görülmeme 
durumu var. Yaptığın işin önemini idrak et-
miyorsun. Ben bugün yetişen pek çok aka-
demik Türk edebiyatçısının önemli bir şey 
yaptığını düşünmeden emekli olacağını 
düşünüyorum. Bu, toplumsal yarar gibi ko-
nular açısından düşündüğümüzde bence bir 
cehennem! Eleştirinin görülmemesi, akademik eleştirinin öne 
çıkmaması, yani daha derinleşen ve sağlam değerlendirmeler 
sunan, tarihsel koşullar ve başka etkenlerle konuşarak, başka 
alanlarla etkileşime girerek akademik eleştiri yapılmaması  bir 
kültürel cehennemin içine gün geçtikçe daha fazla yuvarlanma-
mıza yol açıyor. Çünkü bu, beşeri bilimlerin kaygısını duyduğu 
insanın, yurttaşın üretilmemesi demek.

“Kuramı Metne Deli Gömleği Hâlinde Geçirmek”
Deniz Aktan Küçük: Bunda aslında bir çabanın var olmamasın-
dan ziyade az önce Erkan’ın da söylediği gibi akademinin mu-
hafazakârlığı da çok önemli. Yani akademi tam da aslında  Tan-
pınarlarla açılan dönemde üretilen eleştiriyle sınırlıyor kendini. 
Zaten akademi bugün yeni kitaplara açık bir yer de değil. Bakın 
verilen derslere. Kaç üniversitede 2000 sonrası hatta 80 sonrası 
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yayımlanan metinler dolaşımda? Daha çok belli bir cemaat için-
de duygudaş ve katılımcı olmaya yönlendiren bir eleştiri anlayı-
şı var. Önceden söylenmişi kadirşinaslık göstererek atlamamak 
ve yeniden söylemek eleştirinin karşılığı oluyor. Hatta önceden 
söylenmiş, okumayı da belli bir şekilde belirlediği için metin 
hakkında daha ne söyleyebilir ki gibi bir düşünceyle birçok yeni 
okumanın da önü kesiliyor. Bu anlamda, kendini fark üzerinden 
diğerinden ayrıştırıp da özgünlüğü ortaya çıkarmak ya da öz-
gürlüğü destekleyen bir akademi camiasından bahsetmek müm-
kün değil ne yazık ki. Bugün bunun yeni çalışmalarda ortaya 
çıkardığı sorunu şu şekilde görüyoruz: Çalışmanın başına teorik 
bir bölüm koyuluyor. Bu teorik bölümde sizin de söylediğiniz 
diğer disiplinlerle konuşma kısmı hallediliyor. Türk hikâyesin-
de yabancılaşma mesela. Yabancılaşma nedir? Marx ne der? 
Weber ne der? Feuerbach ne der? Stirner ne der? O ne der, bu 
ne der? Yüz sayfalık bir kitabın 60 sayfasında bunları okuyoruz. 
Ardındansa kırk sayfa yeniden Mehmet Kaplan. Teoriyle metin 
okumasının bir şekilde paslaştığı bir eleştiriden ziyade, teorinin 
olması gerektiğine ikna olmuş ama hâlâ o kadirşinaslık denile-
ni karşılamamayı göze alamamış ya da bir metinle karşılaştığı 
anda “başka”yı söyleme yükünü, kabul görmeyeceğinden hare-
ketle, üzerine almamış bir edebiyat eleştirisi görüyoruz. 

Erkan Irmak: O halde ben de biraz daha mevcut teknik sorun-
lara girmiş olayım bu meseleyle ilgili. İki açıdan bakıyorum ko-
nuya. Birincisi Orhan Koçak’ın “kuramla metnin arasında ya da 

eserle inceleyeceğin malzeme arasında bir arayüz oluşturmak” 
dediği şey. Yani kuramı eline geldiği gibi yapıştırma her yere, 
diyor Koçak. Kuram mutlak değildir; gerekirse revize et, düzelt, 
uyarla, konuş onunla yani diyalog halinde ol…

Erol Köroğlu: Ben buna kuramı metne deli gömleği halinde 
geçirmek diyorum aslında.

Erkan Irmak: Evet. Şablon oluşturmak bir bakıma. Tabii şab-
lon neyi kapsıyorsa o kadarını görmeye başlıyorsun bu sefer de. 
Her yere aynı şablonla bakıyorsun. Berbat bir yapısalcı saçma-
lığa dönüşüyor kuramsal bakış. Her yerde aynı sorunu ya da çö-
zümü bulmaya başlıyorsun. Ben ilkokuldayken, öğretmenlerin 
ünite dergilerindeki testlerin cevaplarını kontrol ettikleri delikli 
test anahtarları vardı. Ben onlara benzetiyorum bu kuram kul-
lanımını. Okulda  optik okuyucular olmadığından bu anahtarla 
kontrol ederdi öğretmen, bazen de güvendiği çalışkan kızlara 
emanet ederdi ön sırada oturan. Anahtarın mantığı şöyleydi: 
Plastikten delikli bir cevap anahtarı düşünün, tam bizim çözdü-
ğümüz testin cevap anahtarıyla aynı boyda. Ama sadece doğru 
yanıtın olduğu delik boş. Eline bir kalem alıp deliklerin altın-
da kaç tane karalanmış soru olduğunu sayarsan o kadar doğrun 
oluyor. Basit ama işe yarar bir alet. O deliklerden bakıyorsun 
aşağıdakine. Yani sadece orası karalanmış görünüyor sana. Öte 
yandan başka bir yer yokmuş gibi algılamaya başlıyorsun bir 
yerden sonra. Doğru delikten gördüğünden ibaret kalıyor. Yan-
lış kuram kullanımı dediğim durum burada başlıyor. Ufuk açmı-
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yor, körleştiriyor ve daha fenası kuramı uygulamak için kuram 
bilmeye bile gerek yok, eline plastiği alman yeterli. Bu bir tarafı 
işin. Kuramın hakikaten ne işe yarayacağını sorgulamamak bü-
yük bir sorun. Çünkü senin bahsettiğin metinlerde şu çıkıyor 
karşımıza; evet, 60 sayfa bir literatür ya da kuramsal kısım var, 
fakat onlar bir kolajdan ibaret zaten. X kişisi bu konuda şunu 
demiştir bir paragraf, Y kişisi de bundan bahseder bir paragraf. 
Alıntılar da zaten aktaran aracılığıyla, kendi bulmamış onu da. 
Yani daha önceki bir tez, “master copy” olarak alınıyor, oradan 
değiştirilerek kuramsal çerçeve çiziliyor. Bunun senin metnine 
faydası ne ya da bu biçimde okumak bize ne sağlayacak? Hiç. 
Bütün sosyal bilimlerde, yüksek lisans-doktora ayırmadan tez 
merkezinden ulaştıklarımdan, makalelerden okuduklarımdan 
bunu görüyorum. 
 Akademi dışında ise şu var. Akademinin kötü etkisi ola-
rak kuram orada da devreye giriyor, ama bu kez de uçuşan kav-
ramlar halinde. Hiçbir tarihselleştirme yok. Yani Hegel’den bir 
kavram “tin, diyalektik” filan girmiş işin içine. Öbür taraftan 
Marx’tan artı değeri almış ya da 18. Brumaire’de şöyle der diye 
ilgisiz bir pasaj. İşte Adorno’dan afili bir laf sokmuş, “müba-
dele”yi almış Simmel’den ve bunlar hiçbir bağdaştırmaya, ta-
rihselleşmeye tabii tutulmadan, yamalı bohça gibi ortaya saçıl-
mış. Ama bütün bunlar hiçbir yere varmadan, eklektik, kopuk 
bir anlatı çıkarmış sadece ortaya. Bunun üzerinden bir edebiyat 
okuması gerçekleşiyor. İşte bunun berbat olduğu hallerden biri, 

Yalçın çalışacaktı herhalde onun üzerine, imge meselesi. Türk 
şiirinde imge! Nedir bu? Tarif edilmemiş, eden de saçmalamış. 
Bir yerlerden kavramlar içine boca edilmiş durmuş. Yani bir 
taraf alıp adeta pastiş biçiminde oradan oraya ekleyerek kura-
mı kullandığını sanıyor. Bir taraf da birbiriyle ilgisiz şeyleri bir 
araya getirip derin kavramsal tartışmalara girdiğini sanıyor. İki 
durumda da kuramda bir yanlış kuramlaşma da diyebileceğimiz 
bir sonuç çıkıyor ortaya. Sadece yanlış Batılılaşma değil, aynı 
zamanda yanlış kuramlaşma da işleri olduğundan daha da kötü 
hale getiriyor bence.

Nüket Esen: Benim söylemek istediğim şey şu; akademik eleş-
tiri deyince iki sorun var. Ben demin sadece siyasal çekinceler-
den söz ettim. Biraz daha açık söylersem, Türk edebiyatı akade-
miyasında genelde milliyetçi-mukaddesatçı olmak daha makbul 
görülen bir şey. Bu çizgide yazman bekleniyor. Bir de akademik 
eleştirinin çok iyi olmamasının başlıca sebeplerinden biri yön-
tem bilinmemesi. Yani maalesef profesör olanlar da bilmiyorlar 
öyle bir gelenekten gelmedikleri için. Eskiden kullanılan yön-
tem, bir yazarı ele alarak hakkında monografi yazmak; hayatı, 
eserleri, eserlerin özetleri, seçilen birkaç eserde şahıslar, mekân, 
zaman, böyle parça parça bir yığın. Şimdi “modernleşme” ile, 
demin Erkan’ın söylediği gibi alıyorsun bir teoriyi yapıştırıyor-
sun giriş bölümü diye, sonra da ele almak istediğin yazarların 
eserleri veya belirli bir eserler grubunu teoriye zorla, ite kaka 
benzetmeye çalışıp bir şeyler söylüyorsun. Ve sonuç bölümü de 
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genelde iki-üç sayfa oluyor. İşte yaptık, bitti. Sonuç da yok or-
tada. Bunun başka türlüsünü yaptığın zaman da, benim jüri üye-
si olduğum Doçentlik sınavı tecrübelerime göre, sanki rahatsız 
oluyor okuyan jüri üyeleri. Bir yere oturtamıyorlar. Bunu değer-
lendiremedikleri hissindeler; sanki nereye koyacaklarını bilmi-
yorlar. Onun doğru bildiğini yapmıyor oluyorsun sen. Onun bil-
mediği, onun alışmadığı bir şey sunduğun zaman “haddine mi 
düşmüş” oluyor. Yani sen yeni bir icat çıkarıyor gibi oluyorsun. 
Ondan dolayı da çok zor. Belki daha iyi yazabilecek insanlar 
da, mesela bir doktora tezi ya da doçentlik kitabı için daha öz-
gür yazabilecek insanlar da kendilerini kısıtlayıp karşılarındaki 
jürinin onaylayacağını düşündüğü şekillerde yazmak zorunda 
kalıyorlar. O zaman tabii akademik eleştiri çok farklı oluyor ve 
bir türlü gelişemiyor.

Deniz Aktan Küçük: Akademik eleştiri dediğimizde yüksek 
lisans öğrencileriyle artık kurum olarak akademinin iyice içine 
girmiş insanlardan bahsediyoruz. Ben biraz yüksek lisans öğ-
rencileri kısmına, özellikle de maddi koşullar açısından bakmak 
istiyorum. Bizde yüksek lisans sistemi genel anlamda herhangi 
bir burs sistemine dayanan bir örgütlenme içinde değil. Mese-
la yurtdışına baktığımızda yüksek lisans öğrencilerinin okulla-
rı tarafından maddi olarak desteklendiğini ve tek işlerinin de 
aslında motive biçimde içinde yer aldıkları disiplinin onlardan 
beklediklerini yapmak olduğunu görüyoruz. Bizse en özgün, en 
inatçı, en yaratıcı olduğumuz dönemde, yetişkin insanlar olarak 

iş bulma zorunluluğu altında eziliyoruz. İş bulma ihtimalimizse 
ne kadar yazıp çizdiğimizle ya da ne kadar iyi eleştirel metinler 
ortaya çıkardığımızla her zaman doğru orantılı olmuyor. Bun-
lara dikkat eden üniversiteler elbette var ancak bir üniversitede 
kadro bulma ihtimalini belirleyen başka başka dinamikler ol-
duğunu görüyoruz. Bu doğrultuda, üreticiliğe akademi dışında 
bulunan işleri; bu ülkede, İstanbul bazında konuşursak bu şe-
hirde yaşamanın kendine has dertlerini de göz önünde tutarak 
bakmamız lazım. Çünkü bin bir parçaya bölünen öğrencilerden 
eleştirel, özgün metinler oraya çıkarmalarını, kendilerini bu işe 
adamalarını bekliyoruz. Akademi kurumunun içinde yer alan-
larsa başka bir hikâye…

“Bir Yöntemin Dayatılması Muhafazakârlık Olur”
Yalçın Armağan: Daha önce söylendiği gibi, Türkiye’de Türk 
edebiyatı bölümleri daha milliyetçi eğilimleri olan bölümler. 
Bunun yansımalarından birisi, tam Türkiye modernleşmesiyle 
ilgili olarak, birtakım kuramsal yaklaşım geliştirildiği zaman 
bunun bize ait olmadığına dair bir itiraz gelmesi. “Bu sizin kul-
landığınız kavramlar Türkiye toplumuna özgü şeyler değildir, 
Batı toplumunda çıkmıştır” deniyor. Dolayısıyla bu yaklaşım-
ları kullandığınızda bünyeye yabancı varlık almış oluyorsunuz. 
Ama bunun karşısında Türkiye’ye özgü bir şeyi üretmek için de 
bir çaba görmüyoruz, ne yazık ki. O zaman önce bunun belir-
lenmesi lazım. Böyle bir itiraz bana da milliyetçilik bağlamında 
değil ama yerlilik bağlamında haklı gibi görünüyor.
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Deniz Aktan Küçük: Bence bu tamamen modernlikle kapita-
lizm arasındaki ilişkiyi örtme amacı taşıyor. Yani bizimkini baş-
ka, bize özgü bir modernleşme deneyimi olarak koyduğumuz-
da, modernliği tamamen belli kavramlara itip bize özgü-onlara 
özgü olarak ayrıştırdığımızda, paylaşımı da gözden uzak tutmuş 
oluyoruz. Bize özgülük vurgusuyla modernliği tahayyül edilen 
ötelerdeki bir şey olarak pazarladığımızda, hayatımızı belirle-
yen modern pratikler de bağlamsızlaşıyor. Muhafazakârlığın 
önemli bir başarısı bu.

Erol Köroğlu: Sen muhafazakârlık diyorsun ve biz de çeşit-
li vesilelerle çeşitli yerlerdeki, mesela üniversitedeki muhafa-
zakârlıktan dem vuruyoruz. Ancak aslında bunlar muhafazakâr 
tavırlar da değil. Mesela bir yöntemin dayatılması muhafazakâr 
bir tavır olurdu ama böyle bir şey de yok. Aslında müthiş bir laç-
kalık, bir ne yapacağını bilmezlik söz konusu ve bu sadece bunu 
üretenleri, yaşayanları değil, hepimizi etkiliyor. Ben bu tür ko-
nulara bakarken basitten başlamamız ve öncelikle “nedir?” so-
rusuna bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Hemen arkasından 
da “ne işe yarar?” sorusu gelecektir. Cidden ne işe yarar? Bunu 
sormamız lâzım çünkü bir yararcılık doğrultusunda bir şeyler 
mahkûm ediliyor ve dışlanıyor. Mesela eleştirinin üretilmesi, 
eleştiri kitabı yazılması veya eleştirmenlerin ortaya çıkması bir 
yararcılık doğrultusunda, “kitabın satılmasına ne katkısı olur, 
bunu yerden yere vuracak bir eleştiri çıkması zararlı olmaz mı?” 
soruları eşliğinde engelleniyor. Halbuki burada işin temelinde 

olması gereken şey eleştirellik. Yani eleştiri eleştirellikle, eleş-
tirel düşünceyle bağlantılı. Bunlar kalıp sözcükler gibi gelebilir 
ama işin özünde bunlar var. Bunun verilmesi gerekiyor anao-
kulundan doktora sonuna kadar olan eğitimde. Mesela Marma-
ra Üniversitesi öğretim üyesi ve Taraf gazetesi yazarı Yüksel 
Taşkın’ın bir yazısı var 29 Ekim 2013 tarihli Taraf’ta, tam da 
bunu söylüyor: Cumhuriyet, felsefi olarak aydınlanmanın ge-
rektirdiği, bir otoriteye bağlanmadan, boyun eğmeden düşüne-
bilmeyi, o tanımı yerine getirmediği için bir yerlerde başarısız 
oluyor. Eğitimde de bu var. İlkokuldan itibaren, anaokulundan 
itibaren bu yapılıyor. Yani bir yandan kurallar yığılıyor üzerimi-
ze, bir yandan da sen bir şekilde o kurallardan kaçıp, yanından 
geçip, bilmem hangi köşeyi dönmeyi, yolunu bulmayı, hayatta 
bir şekilde tutunmayı, yuvarlanıp gitmeyi falan öğreniyorsun. 
Dolayısıyla en büyük problem bu eğitimin eleştirelliği, eleştirel 
düşünceyi desteklememesinden kaynaklanıyor. 
Aslında resmen dinsellik içerisinde yaşıyoruz. Bu sadece İslam 
ile ilgili bir şey değil. Kemalizmle de ilgili bir şey. Türkiye’de 
hep birtakım kutsallar ön planda olduğu için, bir şeyleri çatır 
çatır eleştirmek mümkün olmuyor. Bunu yapana iyi gözle ba-
kılmıyor. Bunun olmadığı, bunun eğitiminin verilmediği, haya-
tın buna göre kurulmadığı bir yerde eleştirinin de kendiliğinden 
yöntemli, başarılı, temelli olması mümkün olmuyor. Noel Car-
roll diye bir estetikçi ve aynı zamanda bilişsel bilim ile edebiyat 
arasında interdisipliner çalışmalar da yapan biri var, o “On Cri-
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ticism” (Eleştiri Üzerine) başlıklı bir analitik felsefe kitabında 
çok önemli sanat eleştirmenlerinden ve eleştiri teorisyenlerin-
den ayrılarak diyor ki: Eleştirinin temel işi değerlendirmektir. 
Olmuş mu olmamış mı? “Success value” diyor; başarı değerini 
ölçmek. Yani, ben bir roman yazdım. Bu romanla işte şunu an-
latmayı, şöyle bir dünya kurmayı hedefledim. Eleştirmen bunun 
olup olmadığını inceleyecek, buna vakti olan, daha deneyimli, 
daha bilgili bir okur. Diğer okurlara bununla ilgili yargısını ile-
tecek. Olmuş, çünkü şu nedenlerle… Arkasından da bunu te-
mellendirecek. Tarihten yararlanacak, felsefeden yararlanacak 
vs. Dolayısıyla çok daha içi dolu, akla dayalı ve toplumsallığı 
da geliştiren bir iletişimi edebiyat alanında da mümkün kılacak. 

Edebiyat Tarihini Yazmak
Yalçın Armağan: Konuşmanın başında Erol Hoca, disiplin me-
selesine dair üç nitelikten söz etmişti: Eleştiri, edebiyat tarihi ve 
metin hazırlama becerisi. Türkiye’de akademik eleştirinin duru-
muna bu üç nitelik üzerinden baktığımız zaman, mesela edebi-
yat tarihçiliği nasıl yapılıyor? 

Nüket Esen: Çeşitli edebiyat tarihleri yazılmış ama nerede du-
rup yazıldığı o kadar sızmış ki o edebiyat tarihlerine yani insan 
onları nasıl ele alacağını bilemiyor. Birçok edebiyat tarihi Cum-
huriyet ideolojisi ile, Cumhuriyet dönemindeki anlayışa uygun 
gözlüklerle bakılarak yazılmış. Hem son dönem Osmanlı Ede-
biyatı hem Cumhuriyet yılları yani Yeni Edebiyat alanına giren 
19. yy sonu 20. yy başı edebiyat tarihi yorumlarının çok belirli 

bir görüşe göre yazıldığına inanıyorum. Bence edebiyat tarihle-
rinin zaten yeniden yazılması lazım ama nerede durarak yazar-
sak yazalım yine bunlar da tamamıyla tarafsız olmayacak. Yani 
bulunduğumuz yer, bulunduğumuz zaman, kendi görüşlerimiz 
gibi şeyler edebiyat tarihine sızacak. Yine de değişik açılardan 
edebiyat tarihleri yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bir tane 
değil. 

Erkan Irmak: Nüket Hoca’nın dediklerine tamamen katılıyo-
rum. Az önce söylenen maluliyet edebiyat tarihlerinde çok bü-
yük oranda bulunuyor. Ama bir tür olarak edebiyat tarihini de 
tartışmaya açmamız la-
zım. Yani kategorik ola-
rak zaten edebiyat tarihi 
biraz milliyetçilik denen 
şeyle örülmüş durumda. 
Kanonu oluşturma, dilin 
milliyetçilik bağlamına yerleştirilmesi, yeniden konumlandı-
rılması, bunun bir uluslaşma ile ilişkilendirilmesi… Dolayısıy-
la bizdekiler ne kadar malul ise herhangi bir yerdeki, örneğin 
Fransız edebiyatı tarihi de o başlığın altında ele alındığı andan 
itibaren benzer bir sakatlık içine girmiş olacak. Ama alternatif-
ler de var. Mesela Mario J. Valdés’in önerdiği şeyi Türkiye’ye 
uyarlarsak, onlar söz gelimi “Latin Edebiyatları Tarihi” gibi bir 
deneme yaptılar. Mesela biz de bir gün “Anadolu Edebiyatları 
Tarihi” yazmayı akıl edebilirsek ya da daha yerel düzeyde me-
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sela bir “Diyarbakır Edebiyat Tarihi” yazabilirsek durumu bir 
miktar değiştirebiliriz. 

Erol Köroğlu: Aslında edebilirsek değil, ediyoruz da. Örneğin 
Kritik dergisi çıktığında Tanzimat özel sayısı vardı. Onu Fatih 
Altuğ ile Fatih Uslu “Tanzimat ve Edebiyat” başlığı altında bir 
derleme kitap haline getirdiler. Fatih Altuğ ile benim, İş Bankası 
Kültür Yayınları’nda başlatmakta olduğumuz bir “Osmanlı Ede-
biyatları” dizisinin ilk kitabı olarak çıkartıyoruz bu derlemeyi. 
Dizinin editörlüğünü yaparken, Osmanlı 19. yüzyılındaki edebi 
çeşitliliğin peşinden gitmeyi düşündük. Milliyetçi ol olma, bu 
konuyu incelemeye başladığın anda, farklı açılardan nasıl gö-
rünebilir diye baktığında çeşitliliği hemen görebiliyorsun. Yani 
aynı anda Fransızca ve başka dillerden eserlerle Batı ile belki 
biraz farklı tarihlerde, beş on sene farklarla karşılaşan ama aynı 
kaynakları okuyan, işte Dumas’nın Monte Kristo Kontu’na âşık 
olan, bunları çeviren ve bunları eğitimlerinde, kültürlerinde kul-
lanmaya başlayan insanlar var. İstanbul’da 19. yy’ın sonunda 
böyle bir şey olmuş. Bunu genişletmek de mümkün. Yani bunu 
Ortadoğu açısından da düşünebiliriz,  Balkanlar olarak da.

Deniz Aktan Küçük: Sadece mekânsal olarak değil aslında. 
Bugün o parçalanmayı az çok antolojilerle de görüyoruz. Kürt 
şiiri antolojisi; kadın şairler antolojisi, kadın hikâyeleri antolo-
jisi ya da eşcinsel yazarların eserlerini toparlamaya yönelik ça-
lışmalar ve benzerleri bugün kanonun parçalanmasının ve yeni 
bir kanonun üretilmesinin de yolunu açıyor. 

Erol Köroğlu: Ben orada şeyi mesela vurgulamak isterim. Ma-
rio Valdés’ten ilham alarak onun kullandığı bir adlandırmayı 
ben de kendime yakıştırıyorum ve şu alt alanda çalışmakta ol-
duğumu düşünüyorum: edebi kültür tarihi. Yani edebiyat tarihi, 
sadece metinlerden örülmüş bir şey değil edebi kültür tarihi. Ama 
zaten Mario Valdés’in edebi kültür dediği özellikle edebiyatın üre-
tim mekanizmaları ile alımlanma süreçlerine odaklanan ve gayet 
materyalist bir şey. Yani bu kitap bizim kültürümüz için, dilimiz 
için çok önemlidir demek değil burada yapılan. Cidden ne çıkmış 
arayalım, kaç baskı yapmış, ne gibi eleştiriler var, ne gibi taklit-
leri çıkmış, acaba bu orijinal mi yeniden yazım mı vs… Bunların 
getirdiği bir çeşitlilik ve başka alanlara mecburen açılma kaygısı 
var bunun içinde. Bu alt alanda olduğu gibi, edebiyatın interdisip-
linerlik doğrultusunda oluşan bir sürü yan alanı var aslında. Ama 
cidden eleştiri, akademik alanın akademik olmayana da en rahat 
açılabileceği nokta. Bunlar zenginleşen araştırmacılıktan ne ka-
dar çok şey alıp bunu dışarıdaki eleştiri, en temel rasyonel değer-
lendirmeye dayalı eleştiri tavrına aktarabilirse, toplumla olumlu 
ilişkisi çok daha güçlü kurulmuş olacak.

Nüket Esen: Deniz’in dediği ana hatta kadınların hikâyelerinin, 
eşcinsellerin hikâyelerinin eklemlenmesi gibi akademi de biraz 
şimdi ikincil metinlere eğilmeye başladı, başlıca eserler kano-
nuna alınmayanlar, mesela Burhan Cahit Morkaya’lar. Tür de 
mesela. Polisiye roman türü, fantastik roman türü biraz daha bu 
işin babası sayılan roman türlerinden, tarzlarından, üsluplarından, 
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başkalarına geçmek, eşitlenmektir belki. Edebiyat tarihinin biraz 
daha zenginleşmesine doğru giden bir yoldur inşallah.

Erkan Irmak: Hocam siz öyle diyorsunuz, peki kabul ediyorum; 
ama tersinden aynı anda şu da oluyor bence. Mesela kendini yük-
sek lisanstan doktoraya atan öğrencinin ilk olarak “Oğuz Atay’da 
Oyunlar”, “Tutunamayanlar’da Delilik” veya “Adalet Ağaoğ-
lu’nun Kadın Karakterlerinde Aydın Sıkıntısı” veya ne bileyim 
“Leyla Erbil’de Öznellik” gibi konulara meyletmesi de var. Bun-
lar olmasın demiyorum, ama bir taraftan da edebiyat eleştirmen-
lerinin dayattığı bir şey var. Başladığımızdan beri haklı olarak 
Nurdan Gürbilek’le Orhan Koçak’ı övdük. Ben de biraz şeyta-
nın avukatlığını yapıp eleştireyim. Diyeceğim, biraz da onların 
harikulade yazışları yüzünden, sayesinde değil yüzünden, böyle 
bir eğilim ortaya çıkıyor. Herkes aynı şeyi çalışmak istiyor. Aynı 
bakışla çalışmak istiyor. Yani sadece çok sevdiğim metinler hak-
kında yazarsam bir tez yazabilirim duygusu yayılıyor sanki. 

Nüket Esen: Ama bir şey daha var. Onların—Nurdan Gürbilek 
ve Orhan Koçak’ın—öyle bir art alanı var ki onun farkında de-
ğil öğrenci. Zannediyor ki Oğuz Atay’ı alıp bilmem ne yapınca 
hemen harika şeyler çıkaracağım. O, onu yazmadan evvel bütün 
Kafka’ları, Dostoyevski’leri devirmiş oluyor. Bir sürü psikoloji, 
felsefe kitabı okuyor, ondan sonra yazıyor onları. Onların yaptık-
larının zemini çok dolu. 

Erkan Irmak: İşte sonrasında, konu seçme anına gelindiğinde 
böyle bir durum yaşanıyor. Yani böyle afili bir yazar, afili bir 

metin olmadığında sanki ortaya iyi bir şey çıkamazmış gibi. Bu-
rada biraz çuvaldızı da kendimize batırıyorum aslında, bilhassa 
da köy romanı çalışan biri olarak. Diyeceğim, ben akademik 
ders anlamında, lisans ya da lisansüstünde hiçbir köy romanı 
okumadım, ama 1960-80 arasını düşündüğümüzde çok büyük 
bir etkinlikleri var bu isimlerin. Mesela buraya değmemiş ol-
mak büyük bir sorun bence. Bizim belki bir de akademinin 
müfredatını konuşmamız lazım. Nasıl bir eğitim veriliyor? Ya 
da neyi öğretiyor, neye yoğunlaşıyor? Bizde de böyle bir sıkın-
tı var. Belirli şeyler üzerinden ilerliyoruz sürekli. Tabii ki ders 
adeti gibi bir sıkıntı var, kabul ediyorum. Her meseleye girme-
nin imkânsızlığını da kabul ediyorum, ama ortadaki gerçeklik 
de görmezden gelinmemeli.

Erol Köroğlu: Ama başka bir gerçeklik daha var: Bu müfreda-
tı genişletmenin de imkânı yok. Mesela iyi öğrenci çift anadal 
(ÇAP) yapıyor ve ÇAP yaparken de iyi, çalışkan, akıllı, zeki 
bir öğrenci olduğu için dört senelik okulu üç senede bitirme-
ye çalışıyor. O yüzden dersler çakışıyor. Mevzuat da ÇAP öğ-
rencisinde çakışma olabileceğini kabul ediyor. Mecburen izin 
veriyoruz. O zaman mesela benim “Tanzimat Romanı” dersini 
almıyor, görmüyor. Yani İngiliz ve Türk edebiyatı bölümlerini 
bitirmiş oluyor ama bazı temel konuları yeterince öğrenemiyor. 
Ondan sonra da gelip “master”a girebiliyor mesela ve gedikler 
oluşuyor. Bir acelecilik, bir koşuşturma var gerçekten.

Nüket Esen: Ayrıca, ben Anadolu’daki üniversitelerin Türk 
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edebiyatı bölümlerinin programlarına bakıyorum. Yeni Türk 
edebiyatı I, Yeni Türk edebiyatı II. Soruyorsun 50’lere ka-
dar geliyorlarmış. Türk Şiiri I, Türk Şiiri II… Dersler böyle. 
Dersin adı bile yok, tanımı yok. Mesela doçentlik sınavın-
da 50’lere kadar soru soruyorlar. Çünkü hocalar da 50’lerden 
sonrasıyla pek ilgilenmemişler. Daha çok 19.yy ve Servet-i 
Fünun soruluyor. Onları iyi biliyorlar, yani edebiyat onlar. 
Saygın kısım onlar. Üçüncü derecede de Milli Edebiyatçılar 
önemli. Öyle köy romanı falan yok.

Erkan Irmak: Bir tespit olarak söylüyorum sadece bunu. 

Akademisyenler sanki sadece okumaktan hoşlandığı şeyleri 
öğretmeye çalışıyor gibi. Böyle bir tavır olduğu için de öğ-
rencilerin genelde ulaşmak istediği metinler hep bunlar olu-
yor. Yani köy romanı üzerine çalıştığını söyleyen birinin en 
çok karşılaşacağı tepki ekşiyen, acıyan bir surattır. Bu şuna 
tekabül ediyor aslında: “Niye havalı bir şey çalışmadın ki?” 
Ben de diyorum ki; nasıl bakacağına göre herhangi bir metin 
pekâlâ havalı olabilir. Siz de Tanzimat Edebiyatı çalıştığınız 
için söylüyorum. Müthiş bir hazla okumuyorsunuz herhalde o 
romanları?

Erol Köroğlu: Yoo, hazla okuyorum. 

Erkan Irmak: Evet, ama o bir eleştirmen gözünün hazzı. Be-
nim de demek istediğim bu. Yani müthiş birer edebi zirve de-
ğiller elbette, ama incelenmeyi fazlasıyla hak ediyorlar. 

Modernist Edebiyat ve Türk Akademisi
Yalçın Armağan: Nüket Hoca’nın dediği gibi Türk edebiya-
tı bölümlerinde edebiyat 50’lere bile çoğu zaman gelmiyor. 
30’larda bitiyor, belki en fazla Garip’i alıyorlar. Özellikle de 
şiir söz konusu olduğu zaman “İkinci Yeni” genelde yok hük-
münde.

Nüket Esen: Var. Şimdi yeni moda; İkinci Yeni. Gayet genel, 
gayet flu bir şekilde ama doçentlik sınavlarında sorulur oldu. 

Yalçın Armağan: 50 sonrası edebiyat yeni yeni giriyor prog-
ramlara, diyebiliriz o zaman. Bu dönemle ilgili çok az sayı-
da tez yazıldığını görüyoruz. 
Türkiye’deki akademinin 
1930’larda ve 40’larda, özel-
likle Tanpınar varken,güncel 
edebiyatla bir biçimde bağlantı 
kurduğunu görüyoruz. Bunun 
nedenlerinden biri, elbette, 
Cumhuriyet’in tarih tahayyü-
lü. Osmanlı ile bağı koparmak 
istediği için zaten güncelle ilgileniyor. 30’larda ve 40’larda 
güncel edebiyata  baktığımızda, özellikle şiir bağlamında söy-
lüyorum, Garip gibi anlaşılması çok güç olmayan bir şiir var. 
Ama 1953-54’ten itibaren İkinci Yeni gibi çok zor ve teorik 
olarak birtakım eleştirel araçlara ihtiyacımızın olduğu bir şiir 
ortaya çıktığı zaman, akademisyenler onunla ilişkilenemiyor-
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lar. Mesela Mehmet Kaplan İkinci Yeni’ye dair yazdığı zaman 
“Turgut Uyar’ın şiirinde agorafobi vardır” gibi hayli yüzeyde ka-
lan şeyler söylüyor. 1950’lerden itibaren akademi dışında nisbe-
ten güçlü bir edebiyat eleştirisi beliriyor. Fethi Naci’ler, Memet 
Fuat’lar mesela o dönemde yazmaya başlıyor. Bunlar hep gün-
celle ilgilenirken, akademisyenler hep onun uzağında duruyor. 
Ben akademinin 50’lerden itibaren geride kalmaya başladığını 
düşünüyorum. Çünkü modernist edebiyatı anlamakta, ona ilişkin 
araç geliştirmekte çok zorlanıyorlar. Mehmet Kaplan’ın devamı-
na baktığımız zaman, modernist edebiyat hiç çalışılmıyor, hep 
Tanzimat’a gidiliyor. Bizim deminden beri söylediğimiz teorik 
yaklaşım hep modernist edebiyatı anlamak için geliştirilmiş. Biz 
bu edebiyatla ilişkilenemediğimiz için teoriyi bir biçimde temel-
lendiremiyoruz. 

Nüket Esen: Olabilir. Çok haklısın. Katılıyorum, modernist 
edebiyata kesinlikle girmiyorlar. Ben hani 50’ler deyip yuvarlak 
geçiyorum ama sonra sen böyle deyince şimdi iyice fark ettim. 
Böyle düşünmemiştim, böyle adlandırmamıştım. Ama haklısın, 
moderniste değemiyorlar.

Yalçın Armağan: Yalnızca şiir de değil, öyküde de benzer bir 
durum geçerli. Örneğin Leylâ Erbil üzerine bugün Türk edebiyatı 
bölümlerinin büyük bir çoğunluğunda herhalde bir şey söylenmi-
yor. 

Nüket Esen: Ya Bilge Karasu? Yani okuduklarını bile sanmı-
yorum. Bilge Karasu, Leyla Erbil. Yahut Tanpınar’ın Abdullah 

Efendinin Rüyaları çok modernisttir aslında. Ondan ne anlaşıldı-

ğını bile bilmiyorum. 

Yalçın Armağan: Tanpınar Doğu-Batı çatışması gibi bir tartış-
maya imkân verdiği için hep oradan yakalanıp onun üzerine ko-
nuşuluyor ama tekniğe dair çok fazla bir şey göremiyoruz. 

Nüket Esen: Evet, onun modernist tarafıyla ilgili değiller.

Erkan Irmak: Doğu’yu Batı’yı bak ne güzel sentezliyor, Os-
manlı’yı reddetmiyor üzerinden bir sahipleniş var. Oysa aslında 
çok ciddi bir reddedişi var Tanpınar’ın geleneği. Yazısıyla, üs-
lubuyla, yazıyı ele alış şekliyle, kurgusuyla... Reddediyor ama, 
görülmek istenen başka bir şey, onu bizim niyetlerimiz belirliyor.

“Teori”yi Çevirmek
Yalçın Armağan: Son 15-20 yılda çok sayıda teori kitabı 
çevrildi Türkçeye. Bu çeviriler, deminden beri konuştuğumuz 
bağlamda, bir dönüşüme yol açtı mı akademide? 

Erkan Irmak: Bir de belki dil sorununu eklememiz lazım 
buraya. Dil meselesi, yani akademisyenlerin, Türk edebiyat-
çılarının büyük oranda bir yabancı dile hâkimiyetlerinin bu-
lunmuyor olması, okumalarına çok sekte vuran bir şey haline 
geliyor. 

Nüket Esen: O çok önemli bence. Doçentlik için genelde İn-
gilizceden sınava giriyorlar. O İngilizce sınavı gayet basit bir 
sınav. 60 alıyor, 70 alıyor, sınırda geçiyor ve geliyor. Ondan 
sonra yaptığı hiçbir çalışmada yabancı bir kaynak kullanamı-
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yor, görüyorsunuz kaynakçalarda. Kullanması mümkün değil 
o İngilizceyle. Tamam, Türk edebiyatı üzerine yazıyor ama 
eğer Türk edebiyatına yeni yöntemler, kuramlar getirmek isti-
yorsan bir Batı dilini epey iyi bilmen gerekir. Kuram kitapları 
çevriliyor, dedin ama onların da birçoğunun çevirisi inanılır 
gibi değil. Berbat çeviriler olabiliyor.

Erol Köroğlu: Ama iyi çeviriler de arttı artık.

Nüket Esen: Artık arttı, doğru. Bir ara uzun süre çok kötüydü 
o çeviriler. Ama konu sadece kuram değil. Değişik makale, 
kaliteli makale okuyabilmek. Yani “edebiyat makalesi nasıl 
yazılır”ın örneğini okuyabilmek veya çeşitli yazma yöntem-
leri öğrenmek için değişik kitapları okuyabilmek. Edebiyata 
destek olacak psikoloji kitabı, sosyoloji kitabı, felsefe kitabı 
okuyabilmek. Yani, okuma spektrumun genişliyor bir yabancı 
dil bildiğin zaman. 

Deniz Aktan Küçük: Bir de şöyle bir şey var. Hem çeviriler-
de hem yazılan “iyi” kitaplarda başka bir dil, başka bir anlat-
ma biçimi var. Çok daha zor, çok daha kendi terminolojisine 
yaslanan, kendi terminolojisini kendi tarzında ortaya koyan. 
Ders verirken de bunun zorluğunu yaşıyoruz çünkü öğren-
ciler bu metinlerle karşılaştıklarında allak bullak oluyorlar. 
Biz de biraz sabır, alışacaksınız diyoruz. Söz konusu özellikle 
çeviri metinler olduğunda mesele iyice derinleşiyor. Metin-
ler hem kendine özgü bir sosyal bilim dili konuşuyor hem 
de Anglosakson düşünülüp kurulmuş bir dilin Türkçe sosyal 

bilimler çeviri dilini konuşuyor. Bu anlamda bu metinleri ta-
kip edebilmek, anlayabilmek, özümseyebilmek için tüm bu 
dillere ve bu dilleri temelleyen düşünme biçimlerine alışkın 
olmak gerekiyor. Bu nedenle, özellikle lisans eğitiminde, bi-
zim eleştiri kanonumuzla beraber, eş zamanlı, bu metinlerin 
de okutulması iyi bir fikir olabilir. 

“Büyük Sempozyumlar” Dönemi
Erol Köroğlu: Yani şimdi bunlar bir yana, bir yandan da alan 
içinde yeniden bir kıpraşma, toplantılar, büyük sempozyumlar 
düzenlenmesi moda oldu, yaygınlaştı. Böyle çok şey yapılıyor 
ve bunlar, bir ihtiyacı karşılıyor aslında. Çünkü doçentliğe baş-
vurabilmek için işte bir yayın kotan var, bir konuşma, konferans 
kotan var, puan topluyorsun vs. Kısacası yine geliyoruz, neo-
liberalizme bağlanıyoruz. Neoliberalizm liberalizmden, liberal 
ekonomiden farklı olarak “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsin-
ler” değil, “benim istediğim yapsın, benim istediğim geçsin” 
anlayışıdır. Yani denetimci kapitalizm, hem devlet denetimi var 
hem de piyasacı anlayış aynı anda. Üniversitede de olan bu ve 
bu anlayışla her şey yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Var 
olan köhne, kopuk, bağlantısız ve yukarıdan idare edilen YÖK 
yapısı istediği yere istediğini atıyor, istediğini kaydırıyor, iste-
diğini bilmem ne yapıyor. İçeriğiyle de hiç ilgilenmiyor. Devlet 
yönetiminde edebiyat alanından isimler de var ama olan biten 
kimsenin umurunda değil. Ne öğretiliyor, eğitim ne yönde ge-
lişiyor, kimsenin umurunda değil. Ama bunu devlet politikala-
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rı doğrultusunda kullanmayı ihmal etmiyorlar. Mesela Yunus 
Emre Enstitüleri açılıyor işte, Türkiye’yi tanıtmak için. Her şey 
kabuk! Şimdiyle ilgili olarak değil, bütün bir Türkiye Cumhuri-
yeti tarihinde edebiyat siyasetçiler, devlet adamları, bürokratlar 
için bir kabuk. “İhtiyaç var dediler, bulunduruyoruz bu yazarla-
rı ve edebiyat hocalarını” şeklinde bir yaklaşım. Tanpınar’a da 
yaklaşım budur mesela. Önemsenmemiştir. 

Erkan Irmak: Ben hatırlıyorum 6-7 yıl önce de “Niye üniver-
siteler birbiriyle iletişime girmiyor? Herkes kendi çöplüğünde 
bir şeyler yapmaya çalışıyor” diye konuşuyorduk. Şimdi daha 
yaygınlaşmış görünen bir hal var. Fakat müthiş bir içerik boşal-
masıyla beraber... Yani üç günlük kongreler düzenleniyor. Üç 
yüz küsür bildiri veriliyor bir mesele hakkında. Ama başlıkları 
okuduğunuz anda bile aslında neyle karşılaşacağınızı biliyorsu-
nuz. 
 Bir de bu kurallar çok bağlayıcı. Şu ünvan için şu kadar 
hakemli dergide makalen çıkacak dayatması. Eskiden bir indeks 
tarafından taranmanın zorluğu vardı. Şimdi anladığım kadarıyla 
indeksler de bunu bir gelir kapısı olarak addetmişler. Derecelen-
diriyorlar dergileri. En iyi dergiler zaten var, biliniyor. Ama onun 
dışında herhangi bir dergi indekslerde aranan, taranan bir dergi 
haline gelebiliyor. Yeter ki parasını öde. Üç tane üniversitenin 
Fen-Edebiyat Fakülteleri ortaklaşa bir hakemli dergi çıkarmaya 
başlıyorlar hemen mesela. Yazan da kendileri, değerlendiren de 
kendileri. Onu geçtim, bir de üstüne bir iktidar aracı olarak o 

dergiyi kullanmak devreye giriyor; çünkü hakemli, Türk edebi-
yatı alanında yayın yapılabilecek çok az mecra var. El mahkûm 
yani. 
 Bu arada belki pek konuşmuyoruz ama yurtdışının Türk 
edebiyatına bakışı meselesi de çok problemli. Türk edebiyatı 
araştırmacısının diyelim ki Journal of Modern Fiction’a yazı 
göndermesi neredeyse imkânsız. Seni değerlendirebilecek ha-
kem yok zaten. Senin metinlerini bilen hakem de yok. Çok tali 
bir şey olarak görülüyor Türkçe edebiyat. Bu sefer seni mesela 
Journal of Middle East Studies vs.nin içine atmaya başlıyorlar. 
Peki ama tarih orada, felsefe orada, sosyoloji orada, siyaset vd. 
orada, bir de edebiyat işin içine giriyor. Hiçbir dönemlendirme 
de yok. Yani ortaçağdan bir yazmayla—diyelim ki o da Arapça 
bir yazma—Orhan Pamuk’un postmodernist oyunları yan yana 
değerlendiriliyor. Hepsi Ortadoğu çünkü… Peki burada hangi 
sıraya gireceksin, hangi metinlerle yan yana duracaksın da kaç 
yılın sonunda İngilizce yayın yapacaksın. 
 Şartları karşılamak için maruz kalınan bir üçüncü gara-
bet de yurtdışındaki turistik toplantılara gitmek. Başlangıcında 
bilmem kaç yüz euro yatırıp oraya kayıt ettireceksin kendini. 
Sonra sana bir ISBN numarası gönderecekler, bak kardeşim on-
line kitapta yayımladık da biz senin bildirini. İngilizce makale 
de hazır böylece. Tabii hiçbir editöryal takibin olmadığı, hiçbir 
değerlendirme ölçütünün olmadığı bir ticaret bu, bilim değil. 
Kirlenmişlik de aslında tarif etmeye yetmiyor durumu. Müthiş 
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bir yozlaşma, içini boşaltma var burada. 

Nüket Esen: Ama Erkan yurtdışındaki o Journal of Middle East 
Studies gibilerine razı olmak gerekiyor. Ayrıca başka dergiler 
de var. Türkiye’deki değişik üniversitelerin, demin de söyle-
diğin dergileri tamamıyla kabuk. Başına üç kişiyi koyuyorlar. 
Yolladıkları hakem makaleleri doğru dürüst değerlendirmeyi 
bilmiyor. Doçentlik dosyalarında bu tür dergilerde yayımlan-
mış bazı makaleler öyle ki, bir master dersinde bir öğrenci 
onları ödev olarak yazsa verse geri veririm “olmamış” diye.   
Ama bu makaleler doçentlikte geçer sayılıyor, diğer hocalar 
beğeniyorlar bunları. Bunlar normal makale işte onlara göre, 
üstelik hakemli dergide çıkmış. Haklısın Türk edebiyatına az 
bir alan açılıyor yurtdışında, ama onlara bağlısın gene, başka 
çaren yok.

Erkan Irmak: Türk edebiyatı alanı yok diyeyim o halde. Tur-
kish Studies’ler var birkaç tane. Middle-Eastern Studies’in 
içine de girebiliyorsun. Ve de tabii bu sadece edebiyatla ilgili 
değil. Near Eastern Literature diye bir bölüm yok malum. Near 
Eastern Studies hepsini kapsıyor. Dil de öğretirim, sosyoloji 
de, tarih de, kültür de… Hiç bilmiyorum hepsi aynı anda nasıl 
işleniyor oralarda.

Nüket Esen: Ama eğer kaliteli bir makaleyse Middle Eas-

tern’e meraklı biriyse gidiyor o dergide onu okuyor. Mesela 
Seattle’da University of Washington’da Reşat Kasaba böyle 
çok başarılı bir şey yapıyor. Dergi değil o ama Turkish Studies 

grubu var orada. O üniversitede Osmanlı ve Türkiye’yle ilgili 
tarih okuyanlar, edebiyat okuyanlar, siyaset bilimi okuyanlar, 
bütün onlar orada buluşuyorlar ve konularını tartışıyorlar. Ama 
hepsi ayrı alanlardan. Sosyolog senin tezini, “paper”ını okuyor 
kendi açısından değerlendiriyor. Siyaset bilimci tarihçinin yaz-
dığını okuyup değerlendiriyor buluştukları günlerde. Sözünü 
ettiğimiz dergiler de  biraz öyle oldu artık Amerika’da. Birçok 
humanities, insan bilimleri alanı birlikte yayımlanıyor. Bana 
çok kötü gelmiyor ama tabii çok sıra beklemeniz gerekiyor. 

Deniz Aktan Küçük: Mutlaka çok daha genel, tanıtıcı bir şey 
yazman bekleniyor bu birçok  alanı birlikte yayımlayan dergi-
lerde. O genel, tanıtıcı şeyi yazınca da senin söylemek istediğin 
asıl söze daha az yer kalıyor.

Nüket Esen: Şimdi çok var bu değişik humanities alanları.

Erkan Irmak: Düşünce olarak güzel duruyor kâğıt üstünde 
ama, benim gördüğüm, rahatsız olduğum şey şu: Bu yekpare, 
indirgemeci, oryantalist bir algının devam etmiş hali gibi geli-
yor bana. “Tek bir bakış açısıyla, tek bir zaviyeden baksak ne 
olur ki? Zaten hepsi aynı hamurdan, niye ayrı ayrı inceleyelim 
ki bunları?” diyen bir üstten bakış var. Ve ben bunu o kadar 
masum görmüyorum. Demek istediğim bu. 

“Çıkmazın İşaretleri”
Erol Köroğlu: Bitirmeden son bir şeyden söz etmek istiyorum. 
Antonio Negri ve Michael Hardt’ın Ayrıntı Yayınları’ndan Du-
yuru başlığıyla çevrilmiş küçük bir kitabı var. Dünyadaki oc-
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cupy, “işgal et” hareketlerinden ilham alan bir çalışma. Kitap 
önce bir toplumsal durum analiziyle başlıyor ve içinde yaşadı-
ğımız toplumun dört özelliğini saptıyorlar: 
1-Borçlandırılanlar: Kredi kartı ya da mortgage üzerinden borç-
landırılmış olanlar.
2-Medyalaştırılanlar: Bilgiye ya da enformasyona medya üze-
rinden ulaşılıyor ya da bilgi medyada inşa ediliyor. Kendimizi 
medyaya kapatmış oluyoruz. Böylece toplum kuşatılıyor.
3-Güvenlikleştirilenler: Düzen, medyanın ve borçlandırılmanın 
etkisiyle sana diyor ki, “Şundan kork!” Sen de ondan korkuyor-
sun. Etrafında hep düşmanlar görüyorsun; dış düşman, iç düş-
man… 
4- Bununla bağlantılı olarak son noktada da temsil edilenler: 
Siyaset noktasına geliyor ve bu anlamda temsil edilenler siya-
seten temsil edilmez oluyor. Yani sen oyunu atıyor ve belediye 
başkanını, milletvekilini, başbakanını seçiyorsun ama böylece 
siyasetten çekilmiş oluyorsun. 
 Bunlarla bağlantılı olarak belki bir edebiyatlaştırılanlar-
dan bahsedebiliriz ki, aslında biz bu sistemi konuşuyoruz. Bir 
yandan piyasanın baskısı bir yandan üniversite piyasasının bas-
kısı Negri ile Hardt’ın analizini andıran bir “edebiyat budur, 
edebiyatçılık şudur, eleştiri şöyledir, böyle ol, şunu yap bunu 
yapma”ya zorluyor bizleri. Dirensen bile neticede bir şey değiş-
miyor. Bununla birlikte bu bir çıkmazın da işareti. Toplumsal 
krizden çıkış konusunda Negri ile Hardt daha farklı bir analiz 

yapıp ortak kaynaklar ve buna yönelik bir topluma işaret edi-
yorlar. Bu analizde ortaya çıkan sorunlarla mücadele edebilecek 
bir toplumdan bahsediyorlar. Bununla bağlantılı olarak ben de 
basit olandan gitmenin, eleştiri ile ilgili basit tavrın yaygınlaştı-
rılması için çaba harcamanın önemini görüyorum. Örneğin be-
nim kendimi hem coğrafi hem ideolojik olarak uzak gördüğüm 
bir üniversitedeki birinin ürettiği eleştiri yazısı, gazete, kitap 
tanıtımı veya araştırma çalışmasında eleştiri olarak ortaya ko-
nulan şey gerçekten rasyonel değerlendirme ölçütünü karşılı-
yorsa onu desteklemem lâzım. Karşılamıyorsa Ankara’dan da 
çıksa, İstanbul’dan da çıksa, Boğaziçi’nden de çıksa, arkadaşım 
da olsa, tanımıyor da olsam bunu eleştirmem lâzım. Basit olan 
bu ve bu basiti paylaşıp yaygınlaştırmaya çalışmak gerekiyor. 
Bunun için yapılabilecek şeylerin aslında sınırı yok. Zorluk var 
ama akademik eleştiri alanında da Gramsci’nin dediği gibi; ak-
lın kötümserliği, iradenin iyimserliği diyebiliriz, demeliyiz.. 
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