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 Monograf, ikinci sayısında edebiyat ve görsellik ara-
sındaki ilişkiyi hem estetik hem de toplumsal yönleriyle tartış-
mayı hedefliyor. Bu iki perspektif üzerinden resim, tiyatro ve 
sinema gibi görsel sanatların yanı sıra televizyon ve internet 
gibi iletişim alanlarını da dikkate alarak edebiyatın görsellik 
ile arasındaki bağı değerlendirmek istiyor.

 Monograf, aşağıdakilere eklenebilecek diğer sorularla 
“edebiyat ve görsellik” ilişkisine ayırdığı ikinci sayısı için öz-
gür ve özgün fikirlere dayalı metinleri en geç 1 Mayıs 2014 ta-
rihine kadar info@monografjournal.com adresine bekliyor.

• 20. yüzyılda görsel sanatlarda ortaya çıkan avangart eğilim-
ler edebiyata hangi biçimlerde yansımıştır?
• Edebiyat eserlerinden uyarlanan dizi ve filmler popüler kül-
tür çerçevesinde ne şekilde değerlendirilebilir?
• Gazete, dergi, billboard, televizyon vs. gibi alanlarda edebi-
yatın bir reklam malzemesi olarak kullanılması kültür endüst-
risi açısından nasıl tartışılabilir?
• Geçmişten günümüze edebî kamunun karikatür dergilerini 
dışlayan yaklaşımı hangi bağlamda okunabilir? 
• Çizgi romanın, manganın ve grafik romanın kurgu, söylem 
ve anlatım teknikleri açısından geleneksel edebiyatlarla ilişkisi 
hangi biçimlerde sorunsallaştırılabilir? 
• Osmanlı minyatürlerinin hâkim olduğu dönemin edebiyatı 
ile Batı resmiyle tanışılan dönemin edebiyatı arasındaki fark-
lar metnin kurgulanışı açısından yorumlanabilir mi?
• Edebiyatta görsel açıdan mahrem olanın sınırı anlatıcı, anlatı 
kişileri ve okur üçgeninde nasıl konumlandırılabilir?
• Beden ve güzellik/çirkinlik kavramları ile edebiyat ve görsel 
algı arasındaki ilişki hangi biçimlerde temsil edilmektedir?
• Edebiyat türlerinin sinema üzerindeki etkisi, dil ve anlatım 
teknikleri bakımından nasıl çözümlenebilir?
• Fotoğraf kompozisyonu ile edebî kurgu, mimetik bağlamda 
ilişkilendirilebilir mi?
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SUNUŞ

 Monograf, doğdu! Biz, bir grup genç akademisyen adayı 
olarak, edebiyat eleştirisi özelinde, kabullere ve mevcut yakla-
şımlara, gereksinim ve tespitlerle, çoğul bir perspektif ve bilgi 
alanından bakmak istiyoruz.

 Hareket noktamız “disiplinlerarasılık” ve “eleştirel me-
safe” oldu. Bağlandığımız bir eleştirel eğilimin olmaması, ço-
ğulluğu desteklediğimizi ifade etmek açısından önemli. Popüler 
bir teoriyi metne indirgeyen ya da bilgi yığını olan klişe okuma-
ların, edebiyat tarihlerindeki kanonik dayatmaların ve uluslaş-
tırılarak meşrulaştırılmış söylemlerin eleştiriyi derinleştireme-
diğini düşünüyoruz. Bu olumsuzluklardan rahatsız olduğumuz 
için, başka imkânlar ve üsluplar arayacağız. Türkiye’de az ya 
da niteliksiz değerlendirilen konuları tartışmayı, çok bilinme-
yen metinleri/yazarları gündeme getirmeyi doğru buluyoruz.
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 Yazarı, okuru, eleştirmeni bir araya getirip, kimlik ve 
konum ayrımı gözetmeyen bir mecra yaratmayı hedefliyoruz. 
Susturulan ve bastırılan yaklaşımları, söylemleri, imkânları dile 
getirmeyi sorumluluk olarak görüp; siyasal, toplumsal ve kültü-
rel tutumlara bağlanmayı değil eleştirinin yüzeyselleştiği yerde 
bütün yönelimleri sorgulamayı tercih ediyoruz.

 Monograf’ın genç akademisyen adaylarından oluşan 
yayın kurulu “herkes” vurgusunun zenginleştirici olacağını 
düşünüyor. Akademi ile eleştiri arasındaki diyalogsuzluk ve 
özellikle güncel edebiyatla uzak, eski edebiyatla “kronolojik” 
bir ilişki kurulması edebiyat tartışmalarının derinleşemediğini 
gösteriyor. Üniversitelerdeki hiyerarşi, birbirini takip eden ku-
şakların akademik kariyer hırsı yüzünden, tek sesliliği hâkim, 
“gelenek”i sürekli kıldı. Bu, eleştiri için en önemli tehlikedir. 
Kişisel kariyerlerle ilgilenmediğimiz için, eleştirinin imkânları-
nı arayan herkesin ilgisini bekliyoruz.

 İlk sayımızın odağı: “Edebiyat ve İktidar”. Bu ilişki, 
edebiyat dergilerinde ve üniversitelerde genellikle sadece siyasi 
erk üzerinden incelendiği için, yeterince verimli yorumlanama-
dı. Tarih boyunca etkileşim içine giren kültürlerin, toplumsal 
hayata yön veren inanç sistemlerinin, düşünce hareketlerinin 
etkileri kadar; edebî türlerin, akımların, kişilerin ve yayınev-
lerinin iktidarını da öne çıkaran değerlendirmelere yer vermek 
istedik. Mümkün olmadı! Meselenin böyle bir zenginlikte yo-
rumlanması için sorumluluk yüklenerek, konuyla ilgili sorular 

sormaya devam edeceğiz. Bu, bir çağrı olarak anlaşılsın.

 Monograf’ın ilk sayısı hazırlanırken bizi heveslendiren 
ve sevindiren arkadaşlarımız, hocalarımız maddi/manevî katkı-
larıyla yanımızdalardı. Derginin logosunu ve internet sayfasının 
tasarımını yapan Fuat Altıntaş’a teknik meselelerdeki yükümü-
zü cömertçe hafiflettiği ve desteğini hiç esirgemediği; Hande 
Şiri’ye, dergimizin kapak görseli için çizimlerini bizimle pay-
laştığı ve afişlerimizi gönüllü olarak hazırladığı için teşekkür 
borçluyuz. Monograf’ın internet sayfasının çok dilli sunulma-
sında Süleyman Sertkaya Kürtçe, Maral Ferahoğlu Ermenice 
çeviri işini üstlendiler, teşekkür ederiz. Açık oturumun düzen-
lenmesindeki yardımı ve sabrı için Yalçın Armağan’a minnet-
tarız. Derginin içeriğinin belirlenmesi sırasında Danışma kuru-
lu üyeleri, makalelerin değerlendirilmesi sürecinde Berat Açıl, 
Hülya Adak, Fatih Altuğ, Mustafa Bal, Ayşe Naz Bulamur, Fırat 
Caner, Günil Özlem Ayaydın Cebe, Çimen Günay Erkol, Di-
dem Havlioğlu, Handan İnci, Erol Köroğlu, Seval Şahin, Selim 
Temo, Şebnem Toplu, Emine Tuğcu, Fatih Usluer ve Osman 
Ünlü destekleriyle bize güç verdiler, teşekkür ederiz.

 Monograf’ın ikinci sayısının odağını “Edebiyatta Gör-

sellik Temsilleri” olarak belirledik. Edebiyata odaklanan/
odaklanmayan bir meseleden yola çıkan ya da sosyal bilim li-
teratürüne katkıda bulunan dosya dışı yazılara da yer verece-
ğiz. Alışılagelen süreli yayın formatından farklı olarak, geçmiş 
sayılarda ilan edilen dosya konularını güncel tutmayı planlıyo-
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ruz. Tartışmaya devam etmeyi, eksikliklerimizi görme ve fikir 
üretimi açısından çok önemsiyoruz. Ayrıca, panel ve konferans 
gibi çeşitli kültür etkinlikleriyle, üniversitelerle, yayınevleriyle 
içerik konusunda ortak projeler üretmeye açık olduğumuzu bil-
dirmek isteriz.

 Sonsöz: Monograf, yazma ve okuma pratiğini teşvik etti-

ği sürece anlamlı olacak!

       Melek Aydoğan

ODAK:
Edebiyat ve İktidar
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The Reconstructed Bard: 
Chartism and Shakespeare

Anthony P. Pennino*

The Chartist Movement of Great Britain (taking its name 
from the People’s Charter of 1838) stands as arguably the 

first organized mass working class movement and one of the 
most ambitious. In order to encourage large-scale change within 
British society, the Chartists developed a rather complex set of 
cultural practices with the intent of inculcating members of the 
urban working classes with the foundational principles of the 
movement. These practices included the appropriation of Brit-
ain’s literary heritage. The Chartists reevaluated a number of 
British authors through their critical lens, but no one received 
greater attention than William Shakespeare whose biography 
and works were positioned within the new social construct. 
Here, Shakespeare stands as a hero of the working class, as a 

man with republican sympathies, and for some, anachronisti-
cally, as a Leveller. In Marxist terms, this program was pur-
sued to frame British history and culture in terms of an ongoing 
class conflict and to locate within that conflict certain exem-
plars who lent their voice and support to working class causes.
 The Chartists lasted only a decade as a viable political 
force, but the architecture of their programs would ably serve 
those who followed in working class political and cultural move-
ments. Since this movement in its mission crossed so many dis-
ciplinary boundaries, cultural history serves as a valuable means 
of investigation of the Chartist project, particularly with regard 
to its cultural practices. Cultural history lends itself to an exam-
ination of the public expression of those who are outside of the 
ruling classes, provides context on how social movements affect 
society at large, and charts the growth and evolution of human 
thought (which includes but is not limited to political ideology). 
The notion of ideology here is a complicated one given the rela-
tive newness of the concept in the nineteenth century and given 
that many in Britain’s elites eschewed the very notion of ideolo-
gy at the time. In reclaiming the past for themselves, the Chartists 
hoped to influence contemporary political debate and place 
their ideology before the people using whatever media – news-
papers, parades, speeches, theatrical events -- at their disposal.
 How then may the Chartist mission be termed ideolog-
ical? As Thomas Carlyle asks in Chartism, “Or does the Brit-

*Stevens Institute of Technology, Lecturer. 
apennino@stevens.edu
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ish reader, safe in the assurance that ‘England is not France’, 
call all this unpleasant doctrine of ours ideology, perfectibil-
ity, and a vacant dream?” (47). To many in Britain, ideology 
– and the theories which underlay an ideology -- had a distinct 
continental or French flavor and stood outside of a Newtonian 
and rational worldview. Chartist Ernest Jones, in a speech on 
universal suffrage, articulates the dangers inherent in abstract 
political formulations, “To-day the Constitution recognizes uni-
versal suffrage in theory that it may, perhaps, deny it in practice 
on the morrow” (Marx). To promulgate an ideological agenda, 
complete with acultural program in support, was a seemingly 
insurmountable task, for the laissez-faire status quo was not un-
derstood as the dominant ideology but rather as the natural state 
of the human polis. The utilization of Shakespeare (and other 
literary figures) and the recasting of history serves the larger 
purpose of the Chartists. Though chronologically pre-revolu-
tionary, at least in regards to the major works of Marx and En-
gels, the Chartists were attempting, as their successors would, 
to render ideology as a product of rationality by embracing all 
of human knowledge. Raymond Williams’ analysis of ideolo-
gy in Marxism and Literature (with regard to a brief exami-
nation of Lenin) has applicability here, “More significantly, 
perhaps, ‘ideology’ in its now neutral or approving sense is 
seen as ‘introduced’ on the foundation of ‘all…human knowl-
edge…science…etc.’, of course brought to bear from a class 

point of view” (69). From this perspective, Chartists engaged 
in conversations about literature and history, in part, to embrace 
all of human knowledge and render their ideology “neutral”.
 Thus, history for them is no longer a static knowledge 
of dates and facts, but a conversation – what Williams terms 
geschichte – between past and present based upon a particular 
political agenda. Roger G. Hall states: “Although Chartist activ-
ists and leaders not infrequently referred to statutes, documents, 
and printed authorities, they turned to history primarily out of 
the pursuit of democratic political power, not out of an impartial 
search for ‘objective’ historical truth” (233). That the Chartists 
would take an interest in creating such a narrative is not that sur-
prising considering they are advocating for their cause scant dec-
ades after Gibbon completed his magnum opus, which, despite its 
flaws, developed a coherent account of the fall of the Roman Em-
pire based on a highly contentious and inflammatory argument.
 At this juncture, an overview of the Chartist Movement 
is in order. Chartism flourished in the 1830’s and 40’s in Great 
Britain reaching its height in 1848 before tensions among the 
leadership and efforts by the ruling classes (coinciding with 
the reactionary response on the Continent to the Springtime of 
the Peoples) led to its gradual demise. Chartism arose during 
the first wave of the Industrial Revolution and corresponding-
ly during very difficult economic times in Britain. Not coin-
cidentally, Charles Dickens in his fiction chronicles many of 
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the same societal ills that the Chartists were attempting to al-
ter. Ian Haywood explains those societal ills: “For the majori-
ty of the population, the 1830’s and 1840’s must have felt like 
a downward spiral into poverty, disease, misery, and aliena-
tion. Much of the suffering was attributed to the laissez-faire 
and repressive policies of a government which preached in-
dividual freedoms while imposing or supporting vicious new 
social and economic controls on the mass of the population” 
(1). The more politically engaged of the working class felt 
as if they were caught between two equally corrupt and vile 
forces: the old of the aristocracy represented by the Tory Party 
and the new of the bourgeoisie represented by the Whig Party. 
 Chartists published many of their own newspapers and 
also took to the streets to protest the social status quo in proces-
sions, parades, marches, and assemblies (some of which were 
decried in the establishment press as “riots”). Chartist action 
should capture our attention not in the least because it served 
as the prototype for future industrial action, or as John Plotz 
notes: “In the development of the mechanisms of public meet-
ing, open petition, and paraparliamentary action, Chartism laid 
down a pattern that virtually all later North American and West-
ern European crowd activism was to follow” (89). These actions 
were taken to bring democratic reform of the political process. 
In the wake of both the American and French Revolutions, such 
an agenda would have been deemed radical if not revolution-

ary by the Government and its supporters. Indeed, in 1848, acts 
of Parliament banned public meetings and declared those who 
agitated for the Charter to be guilty of sedition and treason.
 The Charter enunciated the six main points of the move-
ment: 1.) universal suffrage for men above the age of 21, 2.) 
secret ballot, 3.) no property qualification for MPs, 4.) sal-
aries for MPs, 5.) elimination of “rotten boroughs”, and 6.) 
annual Parliaments. While Carlyle believed that less democ-
racy and more government was needed (45), Karl Marx him-
self approved of the Charter, noting that it could be noth-
ing but Socialistic given specific conditions in England:

“But universal suffrage is the equivalent for political 
power for the working class of England, where the 
proletariat form the large majority of the population, 
where, in a long, though underground civil war, it has 
gained a clear consciousness of its position as a class, 
and where even the rural districts know no longer any 
peasants, but landlords, industrial capitalists (farmers) 
and hired labourers. The carrying of universal suf-
frage in  England would, therefore, be a far more 
socialistic measure than anything which has been 
honoured with that name on the Continent” (Marx). 

An evaluation of Chartist ideology is necessarily complex for two 
crucial reasons. First, as the sort of ur-working class movement, 
Chartism was exploring this new public space of emergent voices 
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and hence the lines are blurred between, to use Williams’ termi-
nology, “the development of a pre-revolutionary or potentially 
revolutionary or briefly revolutionary” (67) aspects of the move-
ment. Second, even though the Chartist Movement itself never 
saw this political platform enacted into law, the genetic fabric of 
its ideology entered into the continuing mainstream of the pub-
lic discourse and five of its six demands would be successfully 
passed as legislation over the course of the nineteenth century.
 Chartism was the rare movement that attempted to create 
a mass appeal across a broad spectrum of political, social, and 
cultural contexts. With the emergence of a large and influen-
tial popular press (which was made possible by further mech-
anization of the printing process which in turn led to cheaper 
printing costs), Sally Ledger reports that those in the Chartist 
leadership needed to compete with this early form of mass me-
dia. The historical significance of this cannot be understated as 
she explains: “Chartism’s own efforts to wield mass influence, 
through a negotiation of the popular, ultimately failed. The re-
sult was that British radicalism after Chartism became a cultur-
ally and politically distinct enterprise, no longer bolstered by 
popular culture in the way that had been possible in the first dec-
ades of the nineteenth century” (“Chartist Aesthetics” 32). It is 
with this pivot to the popular that Chartists crafted many of their 
cultural practices, including their appropriation of Shakespeare.
 In order to comprehend this appropriation of Shakespeare, 

it is necessary to place it within its historical context by examin-
ing the publications of Thomas Spence, whose work served as 
precursor to that of the Chartists. Spence is perhaps best known 
for his publishing and selling of Thomas Paine’s Rights of Man 
as well as his own publication of the same title in the 1790’s.He 
was jailed for this publication and would often find himself in 
prison for charges of treason. The publisher was one of the lead-
ing satirists during the Regency period, and he was often criti-
cized for his radical ideals: an end to land enclosures, universal 
suffrage for all, and national engagement to prevent children 
from growing up in an impoverished and cruel environment. 
Starting in 1793, Spence published the journal Pig’s Meat, 
which directly challenges the hegemonic order. The publication 
includes, among other features, the first English translation of 
the French revolutionary anthem “La Marseillaise”, a compar-
ison of the living conditions of a West Indies slave and an Irish 
laborer, and reprints of documents from Britain’s own Interreg-
num. He makes common cause with Paine, and compares him 
with the historic Brutus, “who spoke to a people” as opposed to 
Burke and by extension Cicero “who spoke to a Parliament”. Ad-
ditionally, Spence examines Shakespeare’s Julius Caesar and, 
not surprisingly, finds Brutus to be the hero. The assassination 
of Caesar is a necessary if unfortunate act to ensure the liberty 
of the people, “[F]or my part/I know no personal cause to spurn 
at him/But for the general” (II.i.10-2). If Brutus has a fault, it 
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is one of virtue in the sparing of the even more monstrous An-
tony,“Let us be sacrificers, but not butchers” (II.i.173). Spence 
has a very specific purpose as Anne Janowitz explains: “In Pig’s 
Meat, Spence advances a concept of tradition which, though not 
posed in the language of class, will define a ‘people’s’ literary 
heritage, even while claiming figures from the hegemonic cul-
ture. Using the form of Knox’s Elegant Extracts, in Pig’s Meat, 
Spence pries loose Shakespeare and Goldsmith from one posi-
tion in culture and shapes them into another, situated along more 
contemporary works” (76). In so doing, Spence thus invites a 
political reading of the works of these authors. Spence is also 
clever in his choice of literary icons, belonging to the “hegem-
onic culture” as they may. The biographies of Shakespeare and 
Goldsmith (as well as of Milton who figures quite prominently 
in the periodical) can easily be cast as having resonance with the 
working class readership. Shakespeare is of humbler origins, 
while both Goldsmith and Milton had to contend with economic 
deprivation and/or political oppression. Their personal histories 
are of as great value as their works, and hence the universi-
ty-educated Christopher Marlowe or the court apparatchik Ben 
Jonson do not grace the pages of Pig’s Meat. Janowitz further 
notes that the periodical “sets a precedent for organizing and in-
venting a cultural tradition, laying claim to texts from the past, 
and juxtaposing them in such a way as to generate new mean-
ings which fasten these texts to the social and political claims 

being made by the unenfranchised and the labouring poor” (76).
Spence laid the groundwork for Chartist cultural argumentation.
 That Shakespeare should become a critical figure in the 
establishment of a Chartist cultural project is not as surprising 
as may at first seem. Antony Taylor discusses the accessibili-
ty of the playwright’s works: “The role of Shakespeare within 
popular politics reflects his importance within plebeian culture 
more generally. Many working-people learnt to read from his 
plays, others saw them or experienced them at second hand in 
popular almanacs, bowdlerized versions, or in Friendly Society 
tableaux” (359).Shakespeare thus became an important touch-
stone within the Chartist cultural construct. The Chartist poet 
Thomas Cooper established an adult school in Leicester in 1841. 
According to Timothy Randall, he had the students “compose 
hymns for the Sunday meetings, which he collected and pub-
lished as The Shakespearean Chartist Hymnbook” (184). While 
they were in prison, Jones and George Julian Harney, another 
Chartist leader, requested the tragedies of William Shakespeare, 
among other works, as reading material. They were denied 
these requests. Janowitz also reports that in the Spring of 1840 
the leading Chartist newspaper The Northern Star published an 
ongoing series entitled “Chartism from Shakespeare”, “cull-
ing passages from the plays with which to exemplify Chartist 
principles and issues” (146). Indeed, the Shakespeare Tercen-
tenary celebration in London in 1864 would quickly dissolve 
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into demonstrations protesting the deportation of Italian nation-
alist hero Giuseppe Garibaldi from the country; these demon-
strations were an inciting incident in the eventual creation of 
the Reform League a year later (Anthony Taylor 358). It should 
be noted that the Reform League would advocate for many of 
the same principles that the Chartists had two decades prior.
 In the pursuit of literature as a political enterprise, 
Chartists were both critics and creators. What the Chartist au-
thors sought to convey in their own works they believed they 
perceived reflected in Shakespeare’s canon. Aesthetically, the 
late eighteenth and early nineteenth centuries saw literary real-
ism at its height. Realism, however, was a mode of expression 
that many Chartists foundunavailable to them. Haywood argues 
that realism was firmly entrenched in the concerns and culture 
of the bourgeoisie. He continues, “By the time the Chartist au-
thors turned their hands to fiction, the British novel was deeply 
biased against reflecting a working-class perspective on socie-
ty” (3).In challenging middle-class attitudes Chartist fiction by 
necessity challenges a rigorous realism. This fiction is often set 
away from the metropolitan center of London and in the “wil-
derness” of far-flung regions of the British Isles. For instance, 
Chartist poet Robert Peddie, who wrote a good deal of verse 
while in prison, penned much of his work in his native Scottish 
dialect; his “Spirit of Freedom” references the mythic Scottish 
heroes Robert Bruce and William Wallace. Some Chartist fic-

tion, such as that of Cooper, resists traditional narrative closure 
wherein the ordered world of the middle-class family is restored 
and strengthened. Further, Chartist fiction tends to eschew do-
mestic settings while focusing on a number of a characters rath-
er than a single individual hero, hence celebrating the spirit of 
class unity and achievement over a single person’s endeavors. 
Thomas Martin Wheeler’s Sunshine and Shadow (serialized 
March 1849 – January 1850) serves as an excellent example of 
this genre in that it equates the marriage of middle-class wom-
en with the exploitation of the working class and equally con-
demns chattel and wage slavery. Though George W. M. Reyn-
olds was both a Chartist and a novelist, his fiction stands outside 
of consideration here because his work, such as The Mysteries 
of London, in the penny dreadfuls was more concerned with 
the needs of melodrama than the promulgation of his ideology. 
Reynolds aside, most Chartist literature was quite radical or, 
as Haywood states, “[N]ot all working class texts are as clear-
ly oppositional in form and content as those of Chartists” (3).
 This spirit of creation informs their criticism as well, 
which, not surprisingly, is often quite materialist in its evalu-
ative process. Chartists honored the Romantic poets, but more 
for their political aspirations than the innovation of their poetry.  
They brought a similar assessment to Shakespeare. By the nine-
teenth century, Shakespeare had gained the stature in English 
letters that he enjoys today.  In Gary Taylor’s estimation, Shake-
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speare’s predominance could only expand across the spectrum. 
He writes: “Consequently, the main movement of Shakespeare 
now became lateral, his influence broadened geographically 
and socially. What had been the river of his reputation was now 
the ocean of Shakespeare” (168). The Chartists were without a 
doubt a leading force in transforming that river into an ocean.
 It is easy to see the appeal Shakespeare would have to the 
early radicals, especially since the doors of realism were closed 
to them. In works such as As You Like It, the Bard exposes and 
dramatizes the tensions between the metropolitan center as rep-
resented by the court and the periphery as represented by Arden 
Forest. Indeed, time spent in this idealized bucolic setting has a 
positive moral effect. Orlando learns to be a more mature lov-
er, Oliver loses his antipathy to his brother, and, indeed, Duke 
Frederick ends his illegitimate reign and “was converted/Both 
from his enterprise and from the world” (V.iv.53-4). Or consider 
Henry V. Here we have a “band of brothers” from all socio-eco-
nomic levels of society who workin common cause in overcom-
ing a seemingly insurmountable obstacle. Shakespeare honors 
the regional distinctiveness of the various members of Harry’s 
army – the captains are variously Welsh, Cornish, Irish, Scottish 
– and seeks to represent that this diverse community is a notable 
strength of the realm. Indeed, at a crucial moment during the Bat-
tle of Agincourt, the King and Captain Fluellen share a moment 
of camaraderie over their shared Welsh – not English – heritage: 

“I wear it for a memorable honor/For I am Welsh, you know, 
good countryman” (IV.vii.100-1). Characters in other history 
plays speak positively of rebellion[Bolingbroke, from Richard 
II states, “The caterpillars of the commonwealth/Which I have 
sworn to weed and pluck away” (II.iii.166-7)]; many of the 
casts are ensemble in nature; and the works -- such as A Winter’s 
Tale and The Tempest -- are certainly not restrained by realism.
 The Tempest in particular would have great appeal for 
early radicals and reformers on both sides of the Atlantic. In the 
United States, Margaret Fuller, who as a journalist supported 
revolution in Italy, describes herself as an American Miranda 
because “Miranda seems to represent a feminist ideal” (Show-
alter 25-6). The Chartists too would surely find much that is vi-
tal and malleable. Caliban’s rage against Prospero – “A plague 
upon the tyrant that I serve!” (II.ii.74) – provided much fod-
der. Perhaps most salient would be Gonzalo’s vision (which 
borrows from Thomas More’s Utopia) of a classless society:

I’ the commonwealth I would by contraries
Execute all things; for no kind of traffic
Would I admit; no name of magistrate;
Letters should not be known; riches, poverty,
And use of service, none; contract, succession,
Bourn, bound of land, tilth, vineyard, none;
No use of metal, corn, or wine, or oil;
No occupation; all men idle, all;
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And women too, but innocent and pure;
No sovereignty;-- (II.i.123-32)

Such sentiment places Gonzalo, and seemingly Shakespeare, with-
in the same conceptual space as the Romantics and, coupled with 
the character’s later rejection of a “need of any engine”, in opposi-
tion to the political and economic elites of the new Industrial Era. 
 Chartists, of course, were manipulating Shakespearean 
text to their own ends. In the aforementioned series “Chartism 
and Shakespeare” in The Northern Star, quotations from the 
playwright’s works were employed that might best echo then 
contemporary radical views of the political situation. For in-
stance, the following appeared from Antony and Cleopatra, 
“What poor an instrument/May do a noble deed! he brings me 
liberty” (V.ii.236-7). Out of context, of course, these lines would 
seem almost a call to arms in the battle for liberty against an im-
placable foe. In context, however, these are the words Cleopatra 
utters when she receives the asp in order to commit suicide. Sim-
ilarly, the paper quoted from Henry IV, Part I, “The better part of 
valour is discretion” (V.iv.120-1). Again, on the face of it, this is 
a noble sentiment. However, the sentiment is spoken by Falstaff 
after he “plays dead” in order to avoid engaging Hotspur in battle.
 The Chartist constructed a Shakespeare who was “one 
of the people”, someone the historical Shakespeare would not 
have recognized.He may have engaged (as much as we can de-
termine from the scanty evidence of surviving documents) in 

the enclosing of land around his native Stratford-upon-Avon; 
Edward Bond in his 1971 play Bingo explored this possibility. 
If true, this fact places Shakespeare as the diametric opposite 
of the Levellers. To further belie the Shakespeare-as-Leveller 
argument, other than historical anachronism, comes the ques-
tion of Shakespeare’s personal political beliefs. Did Shake-
speare share with the Levellers a belief in popular sovereignty 
and republican form of government? Andrew Hadfield, in his 
study Shakespeare and Republicanism, posits that late six-
teenth-century republicanism was significantly different from 
nineteenth-century republicanism. In Shakespeare’s era, repub-
licanism was a movement meant simply to curb some of the 
greater excesses of the monarchy by surrounding the person of 
the sovereign with wise and judicious advisors, a position more 
in accord with that of nineteenth-century Whigs than Chartists. 
It did not call for the abolition of the monarchical institutions 
such as would later occur during the reign of Charles I. We can 
perhaps observe some sympathy on the part of Shakespeare for 
republicanism in his positive portrayal of the Venetian polis. 
But, again according to Hadfield, if Shakespeare truly incul-
cated republican inclinations, it was probably as a result of the 
crisis of succession brought on by the unmarried and childless 
Queen Elizabeth I as she neared the end of her life. Republican-
ism quickly lost attraction as a viable political alternative during 
the seeming stability of James I’s first years on the throne (205).
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 The Chartists, as other critics have, often viewed Shake-
speare’s plays, which are populated with characters from across 
the social spectrum, through the prism of class conflict. For the 
Chartists, that conflict can be viewed as both a political as well 
as a cultural opposition both on the stage and in the audience. 
In his discussion of The Merchant of Venice, however, Walter 
Cohen finds a cultural cohesion in that audience, “Even more, 
we may recall that Shakespeare’s plays, despite their elaborate-
ness, appealed to a broadly heterogeneous primary audience: 
an achievement that depended on a comparative social and cul-
tural unity, long since lost, in the nation as well as the thea-
tre. This underlying coherence emerges in the logical, and, it 
would seem, inherently meaningful unfolding of the dramatic 
plot” (72). The Chartist critique of Shakespeare is perhaps un-
derstandable given how the very ontological nature of theatre 
evolved from the Elizabethan Era to Industrial Era. “The play-
wright in this world,” explains William Demaster, “was not an 
eye/god who saw the mysteries of the cosmos: he was an eye/
god whose clear insights into objective realities of existence 
directed him to preach how an imperfect social world could 
be improved if only it would follow the prescriptions of this 
eye/playwright” (79). To utilize Demaster’s terminology, the 
Chartists conceived of Shakespeare as an “eye/god” from the 
perspective of their own time, not his; logically, then, Shake-
speare would be preaching against an “imperfect social world”.

 To be clear, this re-appropriation of Shakespeare was 
done for then current political practices and not historical ped-
agogy. Shakespeare himself was often guilty, of course, of this 
practice in the creation of his history plays. The portrayal of 
Richard III, for instance, was constructed for its value to the 
Tudor Dynasty’s mythic conception of its own genesis. We 
need to remind ourselves of Williams’s distinct definition of 
history as geschichte from Keywords: that of a conversation be-
tween past, present, and future. This definition is particularly 
apt given that it relies on Enlightenment notions of progress, 
an intellectual construct in ascendency in the first half of the 
nineteenth century (147). For Shakespeare, there is no clear 
line dividing history from art just as for the Chartists there is 
no clear line dividing culture from politics; here though cul-
ture is not a universal historic force, as considered in the En-
lightenment Era, but as something that the working class can 
develop as separate and distinct from that of the ruling classes. 
 McDouall’s Chartist and Republican Journal provides 
insight into the matter. This newspaper published – across sev-
eral issues – a play entitled Electioneering by “a Bristol rad-
ical”. In this work, Jonathan Holdfast, a shoemaker, turns his 
back on both the Whig and Tory candidates for Parliament and 
proclaims himself for the Charter and asks the audience to do 
the same. Here we see how a work of art – in this case a play – is 
crafted for specific political ends. The work of established au-
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thors was similarly utilized in the furtherance of the cause. Rob-
ert G. Hall reports that the poet Thomas Cooper used to perform 
dramatic readings for Chartist audiences; the readings includ-
ed scenes and monologues from Shakespeare. Here is Hall on 
the subject: “[Cooper’s] reading of Shakespeare and Sir Walter 
Scott, especially the Waverley novels, as well as the ‘ration-
al’ writings of Volney and Elihu Palmer, also clearly informed 
and sharpened his approach to, and understanding of, the past. 
Drawing on these varied sources of historical knowledge, he en-
tertained audiences in the Shakespearean Room of the Leicester 
Chartists with recitations and dramatic readings from Shake-
speare, Milton, and Burns” (238-9). The key here I believe is 
this notion of “understanding” the past. That Shakespeare is a 
titan of literature matters not so much but that he is a “source of 
historical knowledge” does. In order to change the society of the 
now, the Chartists were reimaging the British past utilizing as 
their tools works of literature. Antony Taylor also notes the use 
of the canon for historical context, “This body of work provided 
a radical literary canon that dignified and elevated the struggle 
for reform, and provided a historical and constitutional pedigree 
for the popular politics of the nineteenth century” (358). Why 
depend on the works of Shakespeare or Milton? Because they 
provide “pedigree” or give strength and lend credence to the 
Chartist argument. Again, Taylor provides insight: “Moreover 
there was an alternative history of England here mirrored in the 

careers of writers from a plebeian background who came to ex-
press the sentiments radicals most admired” (359).This idea of 
an “alternative history” is extraordinarily important. In rethink-
ing the past, the Chartists are attempting to recast the present and 
influence the future. In McDouall’s, one article opines that Eng-
land existed as an almost “constitutional” idyll prior to the Nor-
man conquest of 1066. It further emphasizes that the England 
of the 1840’s is still an occupied nation, and if the people want 
to return to the true English way of government – i.e. constitu-
tionality – then it must return conceptually to the time pre-1066.
 This notion of “occupation” here is particularly poignant. 
Obviously, it is crucial to examine Chartist cultural practices 
through the lens of New Historicism. The idea of “occupation” 
allows us to approach this material from this perspective of 
post-colonialism as well. For a writer such as Peddie, a post-co-
lonial approach is particularly apt because of his Scottish her-
itage. This new lens can be utilized to evaluate and re-evalu-
ate the Chartist movement as a whole. Though writing about 
American imperialism, Amy Kaplan in her argument on the re-
lation between foreign and domestic policies offers a valuable 
perspective, “Not only about foreign diplomacy or internation-
al relations, imperialism is also about consolidating domestic 
cultures and negotiating intranational relations. To foreground 
cultures is not only to understand how they abet the subjugation 
of others or foster their resistance, but also to ask how interna-
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tional relations reciprocally shape a dominant imperial culture 
at home, and how imperial relations are enacted and contest-
ed within the nation” (14). Kaplan notes that while “current 
critical trajectories …separate British Studies from American 
Studies” new directions in British Studies allow for an exami-
nation of empire closer to home, not only in Ireland but also in 
the “urban immigrant communities” (18). Clearly, we can take 
this critical approach and apply it to the Chartists and potential-
ly other working class movements. Hence, the conflict is be-
tween classes but also between distinct cultural identities. The 
efforts of the ruling classes to create a uniform society can be 
observed in numerous instances in the early nineteenth centu-
ry. For example, the Act of Union of 1801created a political-
ly uniform state by incorporating Ireland into the rest of the 
United Kingdom. The enclosing of land, the industrialization 
of northern England, the growth of coal mining, and the ex-
pansion of the railroad (such as the Liverpool and Manchester 
Line) along with the Land Ordnance Survey of 1824 in Ireland 
gain new meaning from this perspective. Texts that challenge 
the metropolitan center or are perceived to do so – such as As 
You Like It – gain new currency. Edward Said states: “[C]olo-
nial space must be transformed sufficiently so as no longer to 
appear foreign to the imperial eye” (226). The Chartist sup-
port of Romantics and other artists who champion the idea of 
a bucolic England while always done out of defiance grows 

in intensity according to this argument because the Chartists 
are protesting against the transformation of their space in or-
der to make it more pleasing to “the imperial eye” in London. 
 The Chartists found themselves in an extraordinarily 
complicated place within British society. They had to appeal to 
a segment of the population that did not have a strong education 
or exposure to the arts or, even in a number of cases, the ability 
to read. The Chartists had to combine a radical political message 
with popular cultural signifiers. Hence, Chartist artistic efforts 
tend toward poetry, songs, and theatrical pieces because these 
works could all be performed in a public setting without requir-
ing the audience to read text (poetry and songs were particularly 
valuable because they could be easily memorized without read-
ing). The fifty plus Chartist newspapers and journals attempt-
ed to bridge the gap between politics and popular culture with 
various degrees of success (The Northern Star was the most 
successful). Only one writer seems truly to have navigated the 
dangerous shoals between a radical avante-garde and the peo-
ple: Charles Dickens. Ledger explains Dickens’ success, which 
is also a fair barometer of what the Chartists ultimately failed to 
achieve: “Dickens acted as a cultural bridge between, on the one 
hand, an older, eighteenth-century political conception of ‘the 
People’ and, on the other hand, a distinctly mid-nineteenth cen-
tury modern conception of a mass-market ‘populace’” (Ledger 
2-3: 2007). What Ledger credits as Dickens’ achievement – and 
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she dismisses the later evaluation of him as a writer for the bour-
geoisie – is exactly the same discreet space the Chartists hoped 
to occupy and failed ultimately to do so during their brief time 
on Britain’s political stage. It is worth remembering that though 
their organization may have come to an untimely end, their 
ideological agenda did not; here we return to the notion that 
for the Chartists ideology encompassed all human knowledge 
as so that agenda includes both political and cultural aspects. 
 Shakespeare occupies a critical place in the promulgation 
of that agenda. First, his works served as a means by which 
the Chartist leadership could more easily communicate with the 
masses and in so doing a common radical lexicon evolved. Sec-
ond, the Chartist persistence in bringing the works of Shake-
speare (whose works could be found on bookshelves in both 
Birmingham and Belgravia) and other canonical authors to the 
people allowed these works to be seen as “belonging” to the 
people and not received as from on high. What is key here is not 
that Shakespeare was made available – that had already hap-
pened – but that radicals, reformers, and those outside of the 
establishment were given the means to examine and interpret 
these texts through the lens of their own experiences and values 
and not those of the elite culture. To borrow Said’s terminology 
again, the “space” of the literary texts was not “transformed” 
in accordance with the “imperial eye” but rather to conform to 
the eye of the working class. This would lead to highly conten-

tious questions as to whom in British society had “ownership” 
of Shakespeare and hence of the nation’s literary landscape. In 
fact, the Chartists and their successors were so successful at 
co-opting Shakespeare as their own, that there was, as Antony 
Taylor details, an intense conservative reaction, “Much Chartist 
and early socialist writing on this subject was fiercely protective 
of Shakespeare from suggestions that he was not the true author 
of the plays, and that the laurels belonged to titled noblemen like 
Francis Bacon or Edward de Vere (the Earl of Oxford). This de-
bate ignited particularly in the 1880’s following the foundation 
of the Bacon Society in 1885 dedicated to proving that Fran-
cis Bacon was the true author of Shakespeare’s works” (368).In 
this regard, Shakespeare escaped the hegemonic influence and 
had to be remade or transformed into someone entirely other.
 Much has already been written by such distinguished 
scholars as Janowitz and Haywood on Chartists and their aes-
thetics, at least in terms of poetry, journalism, and, to a lesser 
degree, the novel. A great deal less has been written on Chartist 
theatre and theatrical practices. The utilization of Shakespeare 
by the Chartists offers an excellent opportunity to examine 
this early political theatre and to investigate how it might have 
served as a prototype for later politically active theater both in 
the United Kingdom and abroad. We should note in particular 
that what we do know of Chartist theatrics is that they conform 
closely to what Bertolt Brecht would later define as necessary 
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for an Epic Theatre. We can also locate within the Chartist aes-
thetic, both on and off the stage, a possible thread that would 
later be sewn into the whole cloth that would be Modernism. 
Whatever the case, the cultural history of Chartists is some-
thing that should have multidisciplinary appeal to those in the 
fields of political and intellectual history as well as those in lit-
erature, performance studies, and area studies. Shakespeare in 
this regard is the thin end of the wedge to help us better un-
derstand the complexities of the Chartists’ relationship to art. 
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Siyasi ve Edebi İktidara 
Tanıklık Edebiyatı ile Direnmek:

O Hep Aklımda

Hülya Göğercin Toker*

“İnsanlık dışı olandan yola çıkarak edebiyat 
yapma fikri ne tuhaf bir fikirdir”

      Marc Nichanian

Edebiyat Nerede? İçerde mi Dışarda mı?

Edebiyat dünyasındaki yaygın kanı, 12 Mart 1971 muhtıra-
sı ile birlikte yaşananları anlatmayı başarmış bir “12 Mart 

edebiyatı” oluşturulabilmesine karşın çok daha yıkıcı ve uzun 
süreli etkileri olmasına rağmen 12 Eylül 1980 darbesinin getir-
diklerini anlatan bir “12 Eylül edebiyatı”nın ortaya konulama-
mış olduğudur (Belge 114, Türkeş 428, Narlı 169, Moran 11). 
“Politik roman”ın 12 Mart sonrasında bir başka aşamaya geçti-
ği kabul edilmekte; bu dönem bir dönüm noktası olarak görül-
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 12 Mart ve 12 Eylül edebiyatını roman üzerinden karşı-
laştıran Fethi Naci’ye göre 1980’lerde yazılan romanlar, 12 Ey-
lül darbesine ve darbenin toplumda her anlamda yol açtığı altüst 
oluşa yeterli ilgiyi göstermemiştir. Yazarlar, dönemin ekonomik, 
kültürel ve toplumsal değişimlerini romanlarına yansıtmadıkları 
gibi dönemin siyasal yanına da az bir ilgi göstermişlerdir. Fethi 
Naci, 1980’lerin romanının kurulu düzenin yanında yer aldığını 
belirtirken bu romanlara örnek olarak da Ahmet Altan’ın Su-
daki İz, Ayla Kutlu’nun Hoşça Kal Umut, Adalet Ağaoğlu’nun 
Üç Beş Kişi ve Tarık Buğra’nın Dünyanın En Pis Sokağı adlı 
romanlarını gösterir. Fethi Naci, “12 Mart” romanları ile “12 
Eylül” romanları arasındaki farka da değinerek 12 Mart roman-
larında “devrimci” gençlere ağıt yakılırken 12 Eylül romanla-
rında hapislere düşmüş, işkenceler görmüş ve öldürülmüş olan 
“devrimciler”e yönelik bir saldırı olduğunu söyler (35-36). 
 Fethi Naci, “1980’lerdeki Türk romanı, 12 Eylül darbe-
siyle Türkiye’de yaşanan altüst oluşun siyasal yanına biraz ilgi 
göstermiş, bunu yaparken de kurulu düzenin yanında yer al-
mıştır; ekonomik-toplumsal yaşamdaki değişimler romanımıza 
yansımamıştır.” demektedir (34). Böyle bir yazarlığı sorunsal-
laştıran Fethi Naci, diğer yandan “insan dramlarıyla dolu, çal-
kantılı” ve son derece yakın bir döneme tanıklık eden eserler 
üretmenin zorluğunun farkındadır (631). Fethi Naci söz konusu 
zorluğu, “Enine boyuna incelenmemiş, eleştirisi yapılmamış, 
hataları ve sevapları üzerinde ortak yargılara varılmamış hare-

mektedir. Murat Belge, Edebiyat Üzerine Yazılar adlı kitabında, 
birçok kişinin hapishaneye girdiği bir dönemde doğal olarak 
bir “içerdekiler/dışardakiler” ayrımının oluştuğunu ve böyle 
bir ortamda romancıların içerdekileri dışarıya yani kamuoyuna 
anlatmakla yükümlü olduklarını söylemektedir. İçerde-dışarda 
olma meselesinin bir diğer boyutu ise romancıların da “hapis-
hanenin değil ama meselenin içinde olması”dır. Belge, 12 Mart 
romanlarının genellikle devrimcileri yücelttiğini söylerken bu-
nun nedeni olarak da romancıların olaya dışardan bakmış ol-
masını göstermektedir. Çünkü Belge’ye göre, içerden bakmak 
kaçınılmaz olarak, yıkıcı olamayan bir eleştiriyi de beraberinde 
getirecekti. Belge, bu dışardan bakışın sadece işkence ile suçlu-
luk sorunlarını görebildiğini söylemekte bu nedenle de dönem 
romanlarını başarısız bulmaktadır (115-118).
 Berna Moran da benzer bir yaklaşımla, 12 Mart romanla-
rının okura yabancısı olduğu bir dünyayı anlattığını bu nedenle 
de yeni, ilgi çekici, çarpıcı ve sarsıcı geldiğini söylemektedir. Bu 
romanların baş kişisinin yakalanmış bir devrimci olması aracılı-
ğıyla anlatılır karakollar, cezaevleri, işkenceler...Yakalanmadan 
önceki devrimci yaşamları, amaçları, umutları ya anlatılmaz ya 
da geçiştirilir. Moran’ın dikkat çektiği bir başka nokta ise, ro-
man kahramanları genellikle olaylara eylem ya da kararlarıyla 
yön veren kişiler olurken, 12 Mart romanlarında devrimcilerin, 
romanın baş kişisi olsalar da, olaylara yön veren karşı güçlerin 
karşısında edilgen kişiler olmalarıdır (Moran 14).        
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ketlerin romanını yazmak sanıldığından da güçtür.” cümlesi ile 
ifade eder (631). Naci’ye göre bir başka neden hukuki engeller-
dir. Yürürlükteki yasaların, yakın geçmişte olan bitenleri nesnel 
bir biçimde eleştirmeye olanak vermemesi, güçlü bir “12 Ey-
lül edebiyatı”nın ortaya konmasına engel olmuştur. Fethi Naci 
bu saptamaları yapmakla 12 Eylül edebiyatı olarak anılan bir 
edebiyatı ortaya koymayan yazarların tavırlarını haklı çıkarmak 
çabasında değildir. Bunu yaptığı saptamaların ardından sorduğu 
sorulardan anlayabiliyoruz: “Yasaların sanatsal yarışta sınırla-
malar getirdiği bir ortamda bir romancı, övülmesi yasak olan bir 
olayı, bir “fiil”i kötülerken, yererken özgür müdür; övme özgür-
lüğünün olmadığı yerde yermek, nesnel bir eleştiri midir, yoksa 
yönetici güçlerin dayattıkları “değerlendirme”ye baş eğmek mi-
dir, yönetici güçlerle işbirliği midir, “özgür yazar”ın “sahibinin 
sesi” durumuna düşmesi midir?” Naci, bu soruların yanıtını söz 
konusu romanların eleştirisini yaparken ayrıntılarıyla verir ve 
12 Eylül gerçeğini ortaya koymayan bir yazar tavrı ile “okurun 
sağduyusunun küçümsendiğini” söyler (631-638). 
 Şükrü Argın ise, edebiyat ile toplum arasındaki etkileşim-
den yola çıkarak edebiyatın 12 Eylül ile olan ilişkisini toplumun 
12 Eylül ile olan ilişkisi içinde değerlendirmektedir. Argın’a 
göre toplumun geniş kesimleri 12 Eylül’ü nasıl sessiz kalarak 
desteklemiş ise edebiyat da aynı şekilde “sessizce” desteklemiş-
tir. Argın bu desteği, “aklen ve lafzen olmasa da” “kalben” ke-
limeleri ile ifade etmektedir. Hatta, sükutun ikrardan geldiğini 

hepimiz bilirken, “söz söyleme sanatı olarak edebiyatın süku-
tu ise –söylemeye bile gerek yok- iki kere ikrardır.” Argın’ın 
“sükut” ile işaret ettiği, edebiyatın, 12 Eylül’ün mağdurları ile 
arasına koyduğu mesafedir (http://www.birikimdergisi.com/bi-
rikim/makale.aspx?mid=449). 
 Kendi mesafeli duruşunun nedenini, edebiyatın “içinden” 
bir ses, Pınar Kür, verdiği bir röportajda 12 Eylül’ün kendisine 
hiçbir zaman ilham vermediğini söyleyerek açıklamaktadır. 12 
Mart ile 12 Eylül arasında böylesi bir ayrım yapan Kür’e göre, 
12 Mart’ın devrimcileri “insanın içini yaka[cak]” kadar masum-
ken 12 Eylül devrimcileri yırtıcıydı. Kür, mesafeli duruşunu, 
varsaydığı bir masumiyet eksikliğine bağlayarak “12 Eylül’de 
kimse benim içimi yakmadı. Orada da gençler öldü ama onlar 
biraz yırtıcı geldi bana. 12 Mart’ta olan o masumiyet yoktu on-
larda.” cümlesi ile gerekçelendirmektedir (http://www.radikal.
com.tr /haber.php?haberno=116058).    
 Bir başka isim, Hasan Bülent Kahraman, 12 Eylül’ün 
edebiyatta yer aldığını ancak bu yer alışın “12 Mart’ta oldu-
ğu gibi bir dönem edebiyatı veya bir roman hareketi meyda-
na getirmedi”ğini söylemektedir (http://www.sabah.com.tr/Pa-
zar/2011/09/18/12-eylulde-edebiyat). Kahraman, 12 Eylül’ün 
kendisinden önceki toplumsal yapıyı kökünden değiştirdiğini 
belirtmekte ve 12 Eylül’ü hala devam eden bir süreç olarak 
görmektedir. Edebiyat için de aynı durumun geçerli olduğunu 
belirten Kahraman, 12 Eylül’e kadar toplumsalcı ve gerçekçi 
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olan romanın ve edebiyatın bu çerçevesinin 12 Eylül ile birlikte 
kırıldığını ve toplumsal yapının daha ileriye değil geriye doğ-
ru giden bir anlayış ile kırıldığını ifade etmektedir. Kahraman, 
“Hapsedilmiş, sürgün edilmiş edebiyatçıların ve aydınların ye-
niden topluma dönmesi çok uzun yıllar aldı. Geri geldiklerinde 
de önlerinde bambaşka bir toplumsal yapı, yeni toplumsal ter-
cihler ve hepsinden önemlisi yeni bir insan tipi buldular. Bırak-
tıklarıyla buldukları birbirine taban tabana zıttı.” (http://www.
sabah.com.tr/Pazar/2011/09/18/12-eylulde-edebiyat). demekte-
dir. 
 Erdal Öz ise, “12 Mart edebiyatı” olarak geçen kavramı, 
dönemin eleştirmenlerinin “uydurduğunu” belirtirken böyle bir 
tanımlamanın olamayacağını da ifade etmektedir (http://www.
sabitfikir.com/dosyalar/12-eylul-edebiyata-bir-darbe-12-mar-
tin-ve-12-eylulun-edebiyatimizdaki-yeri).  Daha önce Murat 
Belge’den alıntılayarak değindiğimiz “içerdekiler-dışardaki-
ler” ayrımı, Erdal Öz’de farklı bir biçimde karşımıza çıkmak-
tadır. Belge, 12 Mart edebiyatının, edebiyatçılar olaya dışardan 
baktıkları için devrimcileri yücelttiğini söylerken Öz, dönemin 
edebiyatçılarının meselenin içinde olarak kabul etmekte ve “12 
Mart döneminin yaşanmışlıklarından çıkan pek çok öykü, ro-
man yazıldı. Yazıldı, çünkü pek çok yazar o günleri içinden ya 
da yakınından yaşamıştı.” demektedir. Öz, 12 Eylül’ün, daha 
ağır koşullar yaşanmasına rağmen, kendine edebiyatta daha 
az yer bulmasının nedenlerinden biri olarak, yine bu içerdeki-

ler-dışardakiler ayrımının devamı olarak şunları söylemektedir: 
“Daha ağır koşulların yaşandığı 12 Eylül’ün edebiyatta kendine 
daha az yer bulmasının nedenlerinden birinin, 12 Eylül’ü için-
den ya da yakınından yaşayan kişilerin içinde pek az yaratıcı 
yazarın bulunması olabilir diye düşünüyorum.” (http://www.
sabitfikir.com/dosyalar/12-eylul-edebiyata-bir-darbe-12-mar-
tin-ve-12-eylulun-edebiyatimizdaki-yeri).  Ancak Öz’ün özel-
likle belirttiği nokta, 12 Mart’ın da 12 Eylül’ün de aynı amaçla 
yapılmış olduğuna göre, edebiyata yansımalarını ayrı ayrı de-
ğerlendirmemek gerektiğidir. Öz’ün daha önce değindiğimiz 
“12 Mart edebiyatı” kavramını uydurma olarak gören tavrı, ede-
biyata bu bütünlüklü bakışından kaynaklanmaktadır. 

 İktidara Direnirken

 Yukarıda ana hatlarıyla değindiğimiz bu tartışmada açık-
ça görülen, verili bir yazarlık durumunun kabul edilmişliğidir. 
12 Eylül, edebiyatın “yazar” olarak kabul edilmiş isimlerinin 
eserlerinde aranmakta ve bu isimlerin 12 Eylül’ü ele alış biçimi 
eleştirilmektedir. Söz konusu isimler mevcut bir sosyo-kültü-
rel dünyanın parçasıdır. Eserlerinde malzeme olarak bu dünyayı 
kullanan yazarlar ve dolayısıyla da edebiyat, 12 Eylül’den el-
bette ki bir biçimde etkilenmiştir. Doğal olarak yazar da eseri 
de deneyimlenen yaşamdan beslenmiştir. Tam da bu noktada 12 
Eylül’ün “Tanıklık Edebiyatı”, edebiyatın bu şekildeki iktida-
rına bir başkaldırı olarak okunabilir. 12 Eylül’ün –en naif ifa-
de ile- doğrudan dokunduğu yazarlar, Murat Belge’nin yaptığı 
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içerdekiler-dışardakiler ayrımına göre 12 Eylül hapishanelerini 
deneyimlemiş olanlar, yani içerdekiler, (Y)azarların, yukarıda 
değindiğimiz biçimlerdeki dışarıda kalmışlıklarını gördükleri 
için (y)azar olmuşlardır. 
 Peki küçük harfle başlayan yazar olmak ne demektir? 
Edebi iktidarın yazarlıktan dışladıkları; yazar payesi ile taltif 
etmedikleri; “hapishane edebiyatı” diyerek yukarıdan baktıkla-
rıdır. Özellikle, 2000 yılından bu yana bir süreklilik içinde ve 
artan sayıda yayınlanan 12 Eylül üzerine anılar ve romanlar, ço-
ğunlukla yazarlarının ilk eserleridir. İlk eserlerinde 12 Eylül’ü 
anlatmaları, 12 Eylül’ün hakikatinin ne olduğuna dair söyleye-
cekleri olduğunu göstermektedir. Edebiyatın “toplumun kendi-
sine bakma araçlarından biri” (Doğan 15) olduğunu kabul etti-
ğimizde, edebiyatın 12 Eylül’e bakışını problemli ve hakikatten 
uzak bulanların kalemlerini kuşanmalarıdır. Aynı zamanda da 
yazarak direnmeleri, tanıklık edebilmek için yazmaları, (y)azar 
olmalarıdır. Bir dönemin canlı tanıkları, mağdurları olan yazar-
ların kaleminden çıkan anılar ve romanlar, unutma ve hatırlama 
üzerinde olduğu kadar kültürün biçimlenişinde de etkili olan 
iktidarın, 12 Eylül’den bu yana geçen 33 yılda, geçmişle hesap-
laşma adına adım atmamasını gözönünde bulundurarak unuttur-
maya karşı bir direniştir.
 Tanıklık edebiyatının konusu gündelik olaylar değil, ge-
niş kitleleri etkileyerek tarihsel ve toplumsal dönüşümlere yol 
açan kırılma noktalarıdır. Savaşlar, çatışmalar, darbeler bu kap-

samda yer alan olaylar arasındadır. Belleğini yazınsallaştıran 
yazar, tarih ile edebiyatın kesişim noktasında durup edebiyatın 
olanaklarını kullanarak toplumsal bellekte yer eden olayları ya-
zınsallaştırır. Tanıklık edebiyatının ilk örnekleri Yahudi soykı-
rımına doğrudan tanıklık edenlerin eserleri arasında yer almış 
ve kuramsal tartışmalar bu eserlerden hareketle şekillenmiş olsa 
da, belleğin kuşaklar boyunca aktarılabilir olma özelliği nede-
niyle, sonraki kuşaklar tarafından da kullanılmaya devam edile-
cek olan bir edebi yöntemdir (Günay Erkol 43).
 Bu çalışmada kitabını incelediğimiz Pamuk Yıldız da 
bir (y)azardır. 1962 yılında Çorum’da dünyaya gelen Pamuk 
Yıldız, 17 yaşında bir lise öğrencisiyken, 29 Ekim 1980’de gö-
zaltına alınmıştır. Devrimci Yol (Dev-Yol) sempatizanı olan ve 
Dev-Yol’culuğu, hafta sonlarında mahalledeki kadınlara kitap 
okumaktan ibaret olan Pamuk Yıldız, Akdere Devrimci Yol Da-
vasında 6 cinayet ve bombalı eylemde bulunma suçlamasıyla 
idamla yargılanmıştır. Mahkeme sürerken, işkence altında ka-
bul ettiği 6 cinayetten 5’inin zaten hiç işlenmediği, 6.’sının ise 
bir kan davası cinayeti olduğu ortaya çıkmış; mahkeme sonun-
da ise örgüt üyeliği suçundan 15 yıla mahkum edilmiştir. Yıldız, 
Mamak Cezaevinde 6 yıl 7 ay yatmıştır. 
 Burada belirtmemiz gereken bir nokta şudur: Her ne ka-
dar Murat Belge’nin içeriden/dışarıdan ayrımını dikkate almış 
olsak da burada Belge ile ayrı düşen bir bakış açısı söz konu-
sudur. Belge, siyasi hareketin içinden yazılmış bir eserin “ge-
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lecekte daha doğru bir şeyin kurulması amacına yönelik” (118) 
eleştirelliğe sahip olacağı görüşündedir. Bizim için ise “içeri-
den” yazılmış olması söz konusu bir eleştirelliğin izlerini ara-
dığımız için değil, 12 Eylül’ün doğrudan mağduru olmuş bir 
kişinin belleğinde yer alanları tanık-yazar konumuyla kültürel 
belleğe nasıl aktardığı ile ilgilendiğimiz için değerlidir1.   
 Yıldız, Mamak Cezaevinde geçen bu yaklaşık 7 yılı an-
lattığı kitabı O Hep Aklımda için “terapi koltuğu yerine yazma-
yı tercih ettim” demekte ve yazmayı “kusarak kurtulmak gibi” 
sözleriyle tanımlamaktadır (http://pamukyildiz.net/roportaj3.
htm):

Benim yaşadıklarımın benzerini arkadaşlarım da ya-
şadı. Ama birbirimize hiç anlatmadık. Sanki hiç ol-
mamış gibi. Utandık çünkü. Yaşadıklarımı reddedi-
yordum. Çok gurur kırıcıydılar, çok kötüydüler. Tek 
çıkış yolunu onları reddetmekte buluyordum. Reddet-
tiğim, kabullenemediklerimle yaşamak zorunda kalı-
yordum. Kitabı yazdıktan sonra artık şöyle diyorum: 
Ben bunları yaşadım ve bunlara rağmen yaşamımı 
olumlu bir biçimde sürdüreceğim. Bu utancı aşma-
mın yolu, yazmak ve toplumla paylaşmaktı. Terapi 
koltuğu yerine, yazmayı tercih ettim. Kitabı yazarken 
bazı şeyleri yazamadığımı farkettim. Ama ısrar et-
tim. Onları da yavaş yavaş, zamana yayarak yazdım. 
Hiçbir şeyi gizlemedim. Yazarken çok ağlama krizi 

geçirdim, çok kábus gördüm. Haftalarca yazmayı bı-
raktım. Kendimde güç buldukça devam ettim. Yaz-
dım ve geçti, olmuyor. Ama bütün bunlar midenizi 
rahatsız eden yiyeceklerden kusarak kurtulmak gibi, 
bir nesneyi içinizden atmak gibi. Yine de tam olarak 
arınmadım. Mide değil ruh bu. Ama yazmak, bütün 
topluma sunduğum anıları kitap olarak göz önüne 
sermek, belli bir ölçüde rahatlattı beni.

 Tanıklık edebiyatının ortaya çıkışındaki itki, iktidarın 
unutma/unutturma, çarpıtma yolundaki baskılarına direnmektir 
ve bir direniş biçimi olarak da kullanılan yeni bir edebi yöntem 
olarak ortaya çıkmıştır. Horace Engdahl, tanıklık edebiyatının 
totaliter toplumlarda iktidarın, belleği sistematik bir şekilde sil-
me çabalarına karşı yazınsal bir direniş olduğunu belirtmektedir 
(6). Engdahl’e göre, edebiyattaki tanıklık sadece bir açıklama, 
ifade etme eylemi değildir ve aslında tanıklığın hukukta, tarih-
yazımda ve gündelik hayatta daha yakından bildiğimiz kulla-
nımından farklı olarak itici gücünü sessizleştirilmişlere ses ol-
mak ve kurbanların adını yaşatmak çabasından almaktadır (4). 
Pamuk Yıldız, kitabında bu amacı şu sözlerle anlatır: “Tekrar 
kendi kendime söz verdim. ‘Orayı, kendimi ve kişiliğimi unut-
madığım sürece unutmayacağım. Orada yaşarken ölen dostla-
rı, arkadaşları, öldürülmüşken yaşayanları, iyileri, kötüleri hep 
aklımda tutacağım, kendi kendimden uzaklaştığımı hissettiğim 
anda ‘aklımda’ diyeceğim.’dedim.” (372). 
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 Tanıklık edebiyatı, belleğin toplumsal koşullara bağlılı-
ğı gerçeğinden hareketle iletişimsel belleğin edebiyat çerçeve-
sinde kültürel belleğe aktarımıdır. İletişimsel bellek ile kültürel 
bellek birbirlerinden temel noktalarda ayrılan iki ayrı kayıt, iki 
ayrı bellek türüdür. İletişimsel bellek yakın geçmişe ait anılar-
dan oluşur. Kuşağa özgü bir bellektir ve taşıyıcıları ile sınırlı 
olduğu için sahibi öldüğü zaman yok olan bir bellek türüdür. Bu 
bellekteki kayıtlar, sözlü tarih çalışmaları ve canlı tanıklıklar 
aracılığı ile ortaya çıkar. Kültürel bellek ise bir bellek tekniği so-
runudur ve geçmişin belli noktaları ile ilgilenir. Özel taşıyıcılar 
ile aktarılan kültürel bellek, gerçeğin ne olduğu ile ilgilenmez; 
nasıl hatırlandığı ile ilgilenir. Toplumsal kimliği kuran kültü-
rel bellektir (Assmann 53-62). Bu nedenle tanıklık edebiyatı-
nın ürünleri arasında yer alan anılar, aynı zamanda birer canlı 
tanıklıktır. Pamuk Yıldız’ın çabası kendi kuşağının iletişimsel 
belleğini, kültürel belleğe aktarmak ve bu sayede unutulmasını 
engellemek çabasıdır. 
 Yazarların tanıklıklarını edebiyat aracılığı ile dillendirme 
çabaları, aynı zamanda bir unutturma biçimi de olan resmi tari-
hin alanını mümkün olduğunca daraltmak ve hatta resmi tarihi 
değiştirmektir. Tanıklık edebiyatının yazarları, bu açıdan baktı-
ğımızda tanıklık edebilmek için yazar olmuş kişilerdir.  
 Friedrich Nietzsche’ye göre bellek ve acı arasında yakın 
bir ilişki vardır. Nietzsche şunları söylemektedir: “Kim insan 
denilen hayvan için bir bellek yaratır? Bu biraz körelmiş, biraz 

da abuk sabuk, bir anlık anlama yetisinde, bu etli kemikli unut-
kanlıkta, orada kalması için nasıl iz bırakılır?...Bellekte kalan 
şeyi yakmalı: Ancak acı veren kalır bellekte- işte budur, yeryü-
zündeki en eski (ne yazık ki, aynı zamanda en uzun süren) psi-
kolojinin temel tezi...kansız, işkencesiz, kurbansız yapamaz.” 
(59-60). Tanıklık edebiyatı, herhangi bir felaketi anlatırken 
kurbanların ve mağdurların acısını okuyucuya hissettirebildi-
ği ölçüde felaketten söz etmekte başarılı olabilecektir. Bellekte 
ancak acı veren kalabiliyorsa, felaketin toplumsal belleğe ta-
şınabilmesi de ancak bu acının öncelikle hissedilebilmesi ile 
mümkün olacaktır. Tanıklık edebiyatına özellikle bu açıdan 
değer verilmesi gerekmektedir. Önemli olan “sağ kalanların 
edebiyatını, onların yazdığı metinleri belge olarak değil metin 
olarak” (Nichanian 38) okumaktır. Her ne kadar içinde bulun-
duğumuz toplumsal ve kültürel ortamda filmler, diziler ve ro-
manlar, birer kurgu oldukları gözardı edilip hakikati ne kadar 
yansıttıkları üzerinden analize tabi tutuluyorsa da, bu metinlerin 
değerini gözden kaçırmamak için metin olarak okumakta ısrarcı 
olmak gerekmektedir. Sanat ve edebiyat eserlerine olduklarının 
dışında hakikatin taşıyıcıları olarak bakılması aslında hakikate 
ulaşma çabasının da varlığını ortaya koymaktadır. Bu durum, 
iktidar eliyle hakikatin çarpıtılmaya, bastırılmaya ya da unuttu-
rulmaya çalışıldığının göstergesi olarak okunabilir. 
 Aynı şekilde, tanıklık edebiyatında da romandan çok anı-
lar belge gibi değerlendirilmeye müsait görünmektedir. Bellek 
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çalışmaları açısından da büyük önem taşıyan ve Pierre Nora’nın 
bellek mekanları arasında saydığı anılar (Nora 134); dünyaya, 
olaylara, insanlara ve geçmişe yönelik öznel bir bakış açısını or-
taya koyan metinlerdir. Tarih, sosyoloji, edebiyat ve psikolojinin 
kesişim noktasında konumlanan anı türü, öncelikle tarihyazımı 
ile ilgili olarak ortaya çıkmış ancak yazarlarının kalemlerinin 
yetkinliği nedeniyle edebi bir tür olarak edebiyatın inceleme 
alanına girmiştir. Anı türünde anlatıcı, yazarın kendisidir. Bel-
lekte iz bırakan olay ve olguları anlatan yazar, unutulmasını iste-
mediği gerçekleri kalıcı kılmayı amaçlar. Yazar belgelere, canlı 
tanıklara başvursa da anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir; 
temel olarak kendi gözlem ve izlenimlerini yansıtır. 
O Hep Aklımda’nın, bir belge olarak okunmaması gerektiğini 
yazarı, kitabın sayfaları arasında değilse de söyleşilerinde açık-
lamaktadır. Pamuk Yıldız, yazarken herhangi bir belgeden yarar-
lanmadığını, hafızanın insanı yanıltabileceği görüşüne katılsa da 
deneyimleri dışında bir belgeye dayanmadığını söylemektedir. 
Herkesin etkilendiği farklı şeyler olduğu bilinciyle, hafızasının 
arkadaşlarının hafızasından etkilenmemesi için, yazdığı süre bo-
yunca yazdıkları üzerine arkadaşları ile konuşmadığını ve onları 
zor durumda bırakmamak amacıyla da takma isimler kullandığı-
nı anlatmaktadır (http://pamukyildiz.net/lacivert_soylesi.htm). 
 Jan Assman, “Hatırlama geçmişle kurulan duygusal ve 
aynı zamanda bilinçli bir ilişkidir.” (38) der. Duygusal ve bilinçli 
bir biçimde belleğini yazınsallaştıran Yıldız, daha hapishaneden 

çıkmadan önce unutmayacağına dair, kendi kendine söz verir: 
“Buraları unutmayacağım, her zaman faşizme ve zulme karşı 
sade bir insan olacağım. Yaşatılanları unutmak yapılanları hak-
lı bulmak demek olduğu için unutmayacağım.” (370). Yıldız’da 
unutmamaya dair bilinçli bir çaba gibi görünen aslında unutma-
nın imkansızlığıdır ki bu imkansızlık bilinç ile belleğin aynı an-
lama gelmesinden kaynaklanır. Fransız filozof Henri Bergson, 
Zihin Kudreti adlı eserinde her bilincin öncelikle bellek anlamı-
na geldiğini söylemektedir (15). Bilinç, varolmuş bulunan şey 
ile varolacak şey arasında bir bağlantıdır, geçmiş ile gelecek ara-
sına atılmış bir köprüdür. Bu durumda bilinç, bellekten kaynak-
lanmakta ya da bellek sayesinde mümkün olmaktadır. Bergson, 
bilinçsizi de şu şekilde açıklamaktadır: “Kendi geçmişinden hiç-
bir şeyi barındırmayacak, hiç durmadan kendi kendini unutacak 
olan bir [bellek] her an helak olacak ve yeni baştan doğacaktır: 
yoksa [bilinçsiz], başka türlü nasıl tarif edilirdi?” (14). 

 Tanıklık Edebiyatını Savunurken

 Diğer yandan anı yazarı, Pamuk Yıldız, belgelerden yarar-
lanmamış ve yazma deneyimini anlatırken söylediği gibi sadece 
hatırladıklarını ve hatırladığı şekliyle yazmış olsa da, satırları bir 
arşivci titizliği ile yazdığını ortaya koymaktadır. Yıldız, kendisi-
ne ve arkadaşlarına uygulanan “ölçüsüz şiddet”i kaleminin yaza-
bildiğince ve defalarca ayrıntılarıyla yazmaya çalışmıştır (61):

... Kalabalığın ortasında, kolumdan çekerek kendi et-
rafımda döndürmeye başladı. Elindeki değneği rast-
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gele indiriyordu. Kel kafalı adam; komiserin dayak 
atmasına yetişmek amacıyla, hızla koşarak etrafım-
da dönüyor, değneğiyle vuruyordu. Vücudumun her 
yerine sopalar, taşlar inmeye başladı. Yaşanan, vurun 
kahpeye filminin bir sahnesiydi. Komiserin çeviren 
kolu yoruldu. Değiştirdi. Ters tarafa doğru çevirdi. 
Çevirme anından yararlanıp, inen sopaların mideme 
gelmesini engellemek amacıyla, gayri ihtiyari elimi 
korunmak için kaldırdım. Elimi kaldırmamla, inen 
sopa elimin üzerindeki deriyi sıyırdı. Derinin sıyrıl-
masıyla elimi çektim ve mideme bir sopa hızla indi. 
Nefes almak için ağzımı açtım. Nefessiz kaldım. 
Nefesim ciğerime varmadan boğuldu. Düştüm. Son-
ra daha ne kadar dövdüler hatırlamıyorum. İlk kez 
bayıldım. Suratıma çarpan serin suyla kendime gel-
dim. Her yanım ıslaktı. Biri tokatlıyordu.Gözlerimi 
açtım, arabaya hoyratça oturtuldum. Acıyan yerleri-
mi duyumsamaya çalıştım. Acılarım birbirine karış-
mıştı. Neremin acısını hissedeceğimi bilemiyordum. 
Elime baktım, çıplak kemiğimi gördüm. Usul usul 
ağlayan çocuğun gözyaşları gibi kanıyordu. Sağlam 
elimle yaralı elimi tutup kucağıma koymak istedim. 
Askı, elektrik, çekiştirme sonucu işlevini kaybetmiş, 
kımıldamıyor, sözümü dinlemiyordu. Kafamı etrafa 
bakmak ve yaşıyor olduğuma inanmak için kaldır-

dım, aynada kanlı, tanımakta zorlandığım yüzümle 
karşılaştım. Yaralı elimi diğer elimin yardımı ile ka-
fama götürdüm, elim kanlandı. Yolunmuş saçlarım ve 
kanayan kafama bakmaya devam ettiğim sırada, kel 
kafalı adam arabanın kapısını açtı, sırtıma hıncını ala-
mamış şekilde vurdu. Yüzünde ölmememe üzülmüş 
duygusu vardı.

 Marc Nichanian, “Ölçüsüz şiddet karşısında; geriye hiç-
bir şey bırakmadan imha etmeye yönelen açık irade karşısında 
yazının ‘kuvvet’ini daha iyi anlayabilecek miyiz?” (35) soru-
sunu sormaktadır. Nichanian’ın “edebiyat yaptıklarını sanarken 
gaddarlığı sömürmekten başka birşey yapmayanlar” ile derdi 
vardır ve “bu sözde-sanatsal betimler, yaşanan olayların salt, ya-
lın kötüye kullanımlarından başka bir şey değildir.” demektedir 
(25-26). Bu bakış açısıyla, söz konusu betimlemelerin kamusal 
alanda bir farkındalık yaratıp yaratmadığı konusunda şüpheleri 
vardır. Nichanian’ın “sözde-sanatsal betimler” dediği metinler, 
“gaddarlıkları anlatan müstehcen metinler”, mağdurlara yöne-
lik şiddetin, vahşetin, katliamın ayrıntılarıyla betimlenmesidir. 
Pamuk Yıldız’ın kitabından, şiddetin ayrıntılarıyla betimlendiği 
bir başka bölüm de şöyledir (85-86) : 

Göz bağımı açtı. Odada kimse yoktu. Sadece masa 
vardı. İşkenceci onu her gördüğümde ürperdiğim, ti-
min en iğrenç ve küfürbazı olanıydı. Suskunluğu beni 
ürkekleştirdi. Yaklaştı, suratıma pis bir sırıtmayla ba-
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karak, tek kolumun ipini çözdü. Elbisemin düğmele-
rini açtı. Giysilerimi ipini çözdüğü kolumdan çıkar-
dı. Sonra çıplak kolumu boruya bağladı. Sonra öbür 
kolumu çözdü, giysilerimi çıkardı ve diğer boruya 
bağladı. İşkencecinin sapık nefes alış verişini duyu-
yordum. Eğildi tek ayağımı, çözdü ve tüm giysilerimi 
çıkarttı, tekrar çıplak ayağımı boruya bağladı, sonra 
öbür ayağımı aynı şekilde çözdü ve giysilerimi çıkar-
dıktan sonra bağladı. Üzerimde kalan fanilamı yırtıp 
attı. Kollarım ve bacaklarım açık işkencecinin kar-
şısında çırılçıplak duruyordum. Gözüm açık şekilde 
ilk defa çıplak, onlardan birinin karşısındaydım. Ör-
tünmek istercesine kollarımı çekmeye çalıştım, kol-
larım öyle sıkı bağlanmıştı ki oynatamıyordum bile! 
Çaresiz ve yalvarırcasına işkenceciye baktım. Birden 
onun da soyunduğunu gördüm. Panikle gördüğüme 
inanmazcasına gözlerimi kapatıp açtım, kapatıp aç-
tım. İşkenceci karşımda dışarı fırlamış göbeği, iri yarı 
bedeni, hayvanları andıran çıplaklığı ile duruyor ve 
saldırıya hazır sırıtıyordu. Korktum. Gözlerimi kapa-
dım. Kocaman iğrenç el gözlerimi açıyordu. Vücu-
dunu vücuduma yapıştırmış, beni öpmeye çalışıyor 
ve “seni ...keceğim!” diye soluyordu. Yaşadıklarımın 
içinde kendimi kaybetmiştim. Yalvarıyor, bağırıyor-
dum. “Ne olur yapmayın, ne derseniz kabul edeceğim. 

Hepsini ben öldürdüm lütfen yapmayın!” Yalvarışım 
ne kadar sürdü bilmiyorum. Bildiğim ve hissettiğim 
ölmek istememdi. Ölmek ve yok olmak istiyordum. 
“Öldürün, öldürün, öldürün...” diye bağırmaya başla-
dım. İşkencecinin elleri, nefesi, ağzı vücudumda ge-
ziniyordu. Dokunduğu yerlerimi kesip atmak, derimi 
yüzmek istiyordum. Kendimi küçük, hamam böceği 
gibi hissediyordum. Ne kadar yalvardım ve bağırdım 
bilmiyorum. İşkenceci pis sırıtışı ile benden ayrıldı ve 
üstünü giydi. Bağlarımı çözdü; “Üstünü giyin oros-
pu!” dedi dışarı çıktı. Olduğum yere, yok olmak is-
teyerek çöktüm. Neyi nasıl giyeceğimi şaşırdım, giy-
silerime baktım. Önce yavaş yavaş, sonra hızlı hızlı 
üstümü giydim. Başka işkenceci gözümü bağlayıp 
koridora çıkarttı.

 Yıldız’ın, ayrıntılarıyla anlattığı ve bizim bir çırpıda 
okuyabildiğimiz bu işkence sahnelerinin  ve aslında kitabın tü-
münün kolaylıkla yazılamayacağı ve ağlama krizleriyle kesile 
kesile, yazılmasının belki haftalar ya da aylar almış olabilece-
ği ihtimalini gözardı edecek olursak, o zaman kolaylıkla Nic-
hanian gibi, O Hep Aklımda adlı kitabı “gaddarlıkları anlatan 
müstehcen bir metin” olarak tanımlayabiliriz. Ya da uzun yıllar, 
12 Eylül üzerine yazılan bu tür kitaplara yapıldığı gibi küçüm-
seyici bir biçimde “hapishane edebiyatı” kategorisine dahil edip 
bir kenara bırakabiliriz. Aynı şekilde “sözde-sanatsal betimler” 
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diyerek edebi iktidarın diliyle konuşup sanatsal olanla olmayan 
ayrımını bir biçimde netleştirdikten sonra edebiyatın alanından 
kovabiliriz. 
 Ancak buradaki durum, böylesine kolaycı bir bakışı ve 
ayıklamayı haketmeyen bir durumdur. Kanımızca böylesi bir 
kolaycılık, deneyimin aktarılamazlığından değil de deneyimin 
anlaşılamazlığının anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. 
Söz konusu deneyim olağanüstü bir deneyimdir ve insani ol-
maktan çok uzaktır. Tanık, tanıklık yapabilse de, deneyimledi-
ğini tam olarak anlatabilse de söz konusu deneyimi okuyanın 
ya da dinleyenin tam olarak anlayabilmesi çok da olanaklı de-
ğildir. Bu olanaksızlık üzerinde duran ise Paul Ricoeur’dur. Ri-
coeur, “tarihsel tanıklıklar” ile “olağanüstü” tanıklıklara işaret 
etmekte ve “Bu tanıkların olağanüstü deneyimi vasat, sıradan 
anlayışın tam olarak kavrayacağı bir şey değildir. Bazı tanıklar 
vardır ki kendilerini dinleyip anlayabilecek bir dinleyici kitlesi-
ni asla bulamaz.” demektedir (188). Ricoeur’un burada sözünü 
ettiği tanıklar, toplama kampından kurtulmuş olan tanıklardır ki 
bunları “sınırdaki tanıklıklar” olarak tanımlamaktadır. Aktarılan 
deneyim insani olmayan bir deneyim olduğu için tanıklık da sı-
nırdadır (200). 
 Tanığın anıları, deneyime işaret etmektedir. Tanığın dil-
lendirdiği ya da yazdığı kendi deneyiminden belleğinde ka-
lanlardır. Burada vurgulanan somut insanların deneyimleridir; 
deneyime dönüştür. Daha 1930’ların başında Walter Benjamin, 

modern toplumların Birinci Dünya Savaşından kaynaklanan bir 
deneyim yoksulluğu yaşadığına dikkat çekmiştir. Savaş alanla-
rından dönenler deneyimlerini aktaramamış, dilsizleşmişlerdir 
(78). Benjamin’in sözünü ettiği deneyimin aktarılamazlığı sa-
vaş alanlarından dönenlerin yaşadıkları travmadan dolayı değil, 
savaş deneyiminin daha önceki deneyimler ile kıyaslanamazlı-
ğından ve ortak noktalarının bulunmayışından kaynaklanmak-
tadır. 
 12 Eylül için de aynı durumun geçerli olduğunu düşün-
mekteyiz. 12 Eylül hapishanelerini deneyimleyenlerin uzun 
süre suskun kalması, ahlaki deneyimle ters düşen despotizmin 
bedensel deneyimi kurban edişidir. Bu deneyimin tanıkları ön-
celeri dilsizleşmiş sonrasında ise deneyimi aktarabilmek için, 
onu anlaşılabilir kılabilmek için ayrıntılarıyla yazmışlardır. 
Böylesi bir anlatım biçimi, daha çok tanıklık edebiyatının tarihe 
not düşme, tarihin sadece yenenlerin tarihi olmadığını gösterme 
kaygısı ile girdiği belki de telaşlı bir yazma durumudur. Mevcut 
telaş, bellekte yer alanları olduğu gibi aktarma telaşıdır. Böy-
le olunca tarihe daha çok yaklaşan edebiyat ve onun yazarı bir 
arşivci titizliği ile kalan bütün izleri yazıya geçirmeye çalışır. 
Unutulmasınlar diye. 
 Yazarın bir tarihçi olmaya yaklaştığı böylesi bir durum 
için Pierre Nora “tarihin hafızayı ele geçirmesi” demektedir 
(24). Yazarın arşive dayalı hafızası “tamamen iz’in en belirgin 
olanına, kalıntının, kaydın en somut olanına, imgenin en açık 
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olanına dayanmaktadır.” (25). Bir arşivci gibi yazan yazar, eseri 
için en gerekli olanı duyguyu kaybeder. Tarihe dahil olmayan da 
budur, duygudur. Yenilenlerin, kaybedenlerin, ezilenlerin, mağ-
durların korkuları, özlemleri, acıları, umutları kısaca duyguları. 
12 Eylül anılarının “hapishane edebiyatı” denerek bir kenarda 
bırakılmışlığı; insanı, deneyimi anlatırken duyguya yer veril(e)
memesiyle de ilgili olabilir. Pamuk Yıldız, hapishanede maruz 
kalınan her bir şiddetle, çekilen acı ile birlikte duyguların da 
birer birer gittiğini yazmaktadır (87). 

Vatan, omzuma elini koydu, bakıştık, gözlerim dolu 
dolu olmadı. Duygularımızı da almışlardı, garip bir 
sertlik ve sessizlik kalmıştı bize...Hiç kimse, hiçbir 
söz beni teselli etmiyordu. Kendimi küçülmüş ve 
aşağılanmış hissediyordum. Yitirdiğimi düşündü-
ğüm duygularımı tekrar yitirmiştim. Hem de bir daha 
bulmazcasına. Her yanım acıyordu. Hiçbir yanım 
acımıyordu. Doğrasalar, didik didik etseler hiç acı 
duymayacakmış gibiydim. Dokunsalar çıldıracaktım. 
Ölmeyi özgür olmaktan daha çok istiyordum.

 Deneyimin anlaşılamazlığındaki bir başka noktaya dikkat 
çeken Giorgio Agamben, Nichanian’ın “gaddarlıkların müsteh-
cenliği” dediği duruma benzer bir betimlemenin felaketi anla-
mada neden yeterli olmayacağını şöyle açıklamaktadır (13-14): 

Tarihsel bir perspektiften, örneğin imhanın son aşa-
masının nasıl yerine getirildiğini en ince ayrıntısı-

na kadar biliyoruz; toplama kampındaki tutsakların, 
kendi içinden oluşturulmuş olan (ve Sonderkomman-
do diye bilinen) bir tim tarafından gaz odalarına gö-
türüldüğünü, sonra cesetlerinin çıkarılıp yıkandığını, 
saçlarının kesilip altın dişlerinin söküldüğünü ve en 
sonunda krematoryuma atıldığını biliyoruz. Bu olay-
ları teker teker sıralayıp, betimleyebiliriz; ama ger-
çekten anlamaya çalıştığımızda, bunların hiçbiri tek 
başına yeterli olmayacaktır.

 Nichanian’a göre de hem felaket gaddarlıkların toplamı 
değildir hem de hiç kimse bu gaddarlıkları toplayabilecek kapa-
siteye sahip değildir. Felaket başka bir şeydir.Tam da bu yüzden-
dir “tehcirlerin, acıların, katliamların, sürgünün, tecavüzlerin” 
sözde-sanatsal betimlemelerini yapmak mümkünse de bunların 
Felaketi anlatmasının mümkün olmayışı (25). 12 Eylül için de 
geçerli olan budur. Tek tek yaşananların toplamı bile, ‘bir bütün 
felaket olarak 12 Eylül’e denk gelmemektedir. Agamben’in de-
diği gibi, “bir taraftan...yaşananlar sağ kalanların gözünde tek 
gerçekken, dolayısıyla kesinlikle unutulamazken, diğer taraftan 
bu gerçek aynı ölçüde tahayyül edilemezdir de, yani onu oluş-
turan gerçek unsurlara indirgenemez.” (12). 
 Bu noktayı özellikle belirttikten sonra görme-görmeme, 
hatırlama-unutma konusuna dönecek olursak, mağdurların ta-
nıklıklarını dikkate aldığımızda tarihin, güçlünün ve kazananın 
yanında yer alması sayesinde edindiği tahtı sarsılacaktır. İkti-
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darın bastırarak unutturduklarının hatırlanması ve toplumun 
unutma kültüründen çıkıp da hatırlama kültürüne doğru yol ala-
bilmesi ancak böyle mümkün olabilecektir. Kurbanın sesinin 
gelmesinin imkansızlığında, hiçbir ayrım yapmadan, mağdurun 
sesi nereden geliyorsa oraya bakmak bir zorunluluktur. Felaketi 
tam olarak anlatmanın imkansızlığında, ısrarla felaket üzerine 
söz söylemek de bir zorunluluktur. Herhangi bir felaketin bir 
daha yaşanmaması adına, hiç kimsenin kurban/mağdur ya da 
fail olmaması adına yerine getirilmesi gereken zorunluluklardır.

 Değerlendirirken

 Yıldız Ecevit, Kurmaca Bir Dünyadan adlı kitabında 
“Yazınsal bir yapıt her şeyden önce bir sanat ürünüdür. Onun 
değerlendirilmesinde başta gelen ölçüt, biçimsel ögedir; içeri-
ğin biçime yoğrulmasında ulaşılan yetkinliğin saptanmasıdır.” 
(33) demektedir. Tanıklık edebiyatı ürünlerinin bu anlamdaki 
bir yetkinliğe ulaşıp ulaşmadığının tartışması elbette edebiyat 
içinde sürüp gidecektir. Yine Ecevit, edebiyat ürününün somut 
yaşamla düş gücü arasındaki etkileşimde soluk aldığını belirt-
mektedir. Anı türü ise yaşanmış bir gerçeği anlatması nedeniyle 
edebiyatın somut yaşamın en yakınında yer alan türüdür (45). 
 Edebiyat Kuramı adlı kitabında edebiyatın ne olduğunu 
açıklamaya girişen Terry Eagleton, edebiyatın gerçeğe dayanan 
birçok yazıyı içine alırken kurmaca olan birçok yazıyı da dışar-
da bırakması nedeniyle edebiyatın kısaca kurmaca anlamında 
“hayal ürünü” yazı olarak tanımlanamayacağını belirtmektedir 

(21). Bu nedenle tanıklık edebiyatının anı türü de kurmaca ol-
maması nedeniyle edebiyatın dışında tutulmamaktadır. Anılar 
da kurmacadır evet ama metin yazılırken kurulmuş olan kur-
maca değildir. Kağıda aktarılmış olan anılara göre kurulmuş ve 
yaşanmış olan bir yaşam söz konusudur. İktidarın olduğu her 
yerde direnişin de hazır bulunduğu gerçeğinden hareketle, ta-
nıklık edebiyatının her daim edebi iktidara söyleyecek bir sözü 
olacaktır. İktidar ve direniş arasındaki bu tartışma, Türkiye ede-
biyatının kendini bulmasına da katkı sağlayacaktır. 

NOT
1 “Değer” kelimesinin geçtiği bu noktada Murat Belge’nin içerde/dışarda ayrımını bir değer 
ölçütü gibi kullanmadığını özellikle belirtmek gerekmektedir çünkü Belge de bunu birkaç 
noktada aşağı yukarı aynı ifadelerle özellikle belirtmiştir: “Böyle bir ayrım vardı derken, 
bu ayrımı bir değer ölçütü gibi kullanmıyorum. Yani içerdekiler iyiydi, dışardakiler kay-
tarmıştı gibi bir düşünce yok kafamda. Olay bundan çok daha karmaşıktı bir kere.” (115).
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Secular Trauma and Religious Myth: 
The Case of Said Nursi Bediuzzaman’s 

Risale-i Nur

Emel Taştekin*
Thanks to the Risale-i Nur, the Turks managed to 
maintain their religion despite the most despotic re-
gimes of the past decades. Although its author faced 
unbearable persecution, imprisonment, and exile, 
while no effort was spared to put an end to his service 
to faith, he was able to complete his writings com-
promising the Risale-i Nur and raise a vast group of 
believers who courageously opposed the oppression 
and preserved the dominance of Islam in the country.

This statement can be found on most websites that introduce 
Said Nursi Bediuzzaman (1878-1960), the spiritual leader 

of perhaps the most influential Islamic movement in modern 
Turkey, ‘Nurculuk’, to an Anglophone audience. Nursi’s Ris-
ale-i Nur functions as a foundation text for a growing Islamic 

community both within Turkey and worldwide, who view it as 
a guide through an inner spiritual journey, apolitical Islamism 
or a type of Sufism. It is, however, also a product of witness-
ing and responding to three distinct political regimes in Turkey 
from that of Sultan Abdülmecit, to the Young Turks and the sec-
ular, Kemalist Turkish Republic. Most importantly, the popular 
image of Nursi as resisting to the aggressive secular reforms of 
Mustafa Kemal—as can be observed in the description above—
makes it a product of cultural as well as political collective con-
sciousness. 
 The claim for Risale’s apoliticism has largely to do with 
the nature of the text itself. The text’s success is often tied to 
the de-territorializing and universalist approach to Islam and its 
fusion of symbols and imagery from the positive sciences of the 
West with the narratives of the Qur’an and local folklore. Nur-
si’s insistence on the adherence to the text of the Qur’an with 
the guidance of his own Risale—rather than a specific politi-
cal cause, a saintly figure or a sacred location—is also another 
quality which contributes to the claim for apoliticism. Follow-
ers often approach the Risale as a sort of ‘Bildungsroman’, that 
guides them through the trials and tribulations of facing rapid 
Westernatization with an attraction to a rich and lost Islamic tra-
dition. Risale is six thousand pages long, fragmented and possi-
bly subjected to continuous editing. Although its structure and 
content does not lend itself to any known literary genre, Risale 

*Yaşar University, English Language & Literature Department, Lecturer.
emel.tastekin@yasar.edu.tr.
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can be viewed as a unified text since it has a place in the col-
lective consciousness of its followers as a singularly redeeming 
“book.” Therefore it is curious that it remains largely ignored by 
scholars of cultural and literary studies, even though Nursi’s life, 
influence and Qur’anic commentary often spark sociological 
and theological interests. More importantly, this text, which has 
become such a wide social phenomenon in Turkey with impacts 
abroad, is mostly studied by scholars who are to a great extend 
sympathetic to either the text itself or the Nur movement. I ar-
gue there is great potential in reading Risale through the terms 
of literary and cultural criticism as it offers a case of scriptural 
interpretation encountering literary modernity that foregrounds 
individual enlightenment, while at the same time, is a part of 
modern book culture coinciding with the rapid spread of print 
media in a modernizing Turkey. In that sense, it is not only suit-
able to be studied under postcolonial literary studies but also 
literary theory in general in that it poses questions about the use 
of literary devices in religious texts and their role in forming 
and maintaining collective identities and political communities.
 One of the benefits of reading Risale discursively is to 
repudiate the general perception of it as a rejection of political 
life1.  Nursi’s political “silence” and the myths about his exilic 
pacifism that followed the establishment of the secular Turkish 
Republic of Kemal Ataturk, I argue, construct the radical intro-
duction of secularism and the interruption of a religious past 

by Westernizing governments in Turkey as a ‘cultural trauma’. 
Such trauma then is used to construct a collective identity for 
which the Risale serves as a foundational text. The text memo-
rializes the repressed Muslim past and constructs a mythopoe-
ic repository for a Muslim identity that can counter the rapid 
bureaucratization of culture by the secular Republic. Risale, 
therefore, provides a textual example of how genres of compet-
ing historical narratives and redemptive tragedies emerge, and 
eventually lead to spiritually transformed and politically active 
communities.

 Cultural Trauma, Collective Identity and 

 Prophetic Narrations

 Employing the concept of trauma, both social and indi-
vidual, for literary and cultural analysis in terms of their rep-
resentations, dispersions and manifestations is not a new in-
terest in literary criticism. However, it gained significance in 
the last two decades as a means of politicizing and mobilizing 
literary studies and expanding literary text to historical nar-
ratives and historiography, particularly in the context of the 
Holocaust2.  The term cultural trauma in this essay is used in 
the sense that social theorists Jeffrey C. Alexander, Ron Eyer-
man, Bernard Giesen, Neil J. Smelser, and Piotr Sztompkade-
fine define it in their collaborative work Cultural Trauma and 
Collective Identity (2004). This “cultural trauma theory” dis-
tinguishes itself from previous approaches to collective trauma 
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(what the authors call “lay trauma theories”) in that they focus 
on the social process of cultural trauma—based on Weberian 
constructivism—rather than assuming it as “naturally existing” 
phenomenon or a humane reaction to forced abrupt change or 
threat to identity. These theorists argue that cultural trauma is 
constructed by creating “new meaningful and casual relation-
ships between previously unrelated events, structures, percep-
tions, and actions,” once a commonly perceived “source of 
suffering” is identified (Alexander 1). Alexander, for example, 
notes that through this process “societies expand the circle of 
the we;” that is, their response to the trauma leads to a more 
comprehensive political action and responsibility; thus, the per-
ceived trauma is not only memorialized through forms of cul-
tural representation but they also offer “progressive narratives,” 
meaning that they tend to prescribe a utopian future (8). Most 
importantly—and this is how it is different from previous the-
ories on collective trauma—this trauma theory acknowledges 
that such social groups often “refuse to recognize the existence 
of others’ trauma” or, depending on the success of their imagi-
native language, are able to assimilate other forms of a suffering 
under a single trauma as signifier. Nursi’s Risale-i Nur, with 
its insistence on a direct relationship to the text, with its claim 
for a “jihad of the word” that guides a spiritual transformation, 
which however also externalizes the suffering to a vague West-
ern agent, constitutes a perfect example for what Alexander and 

his colleagues describe in their book as “trauma process” (11). 
Risale, in that sense, in its entirety captures “the imaginative 
process of representation” that gives the “actors a sense of ex-
perience of a trauma,” rather than the other way around, namely, 
when representation naturally follows a traumatic event (Alex-
ander 9). At the same time, cultural trauma theory is different 
than Benedict Anderson’s theory on “imagined communities,” 
since the latter implies that traumas or nation building myths are 
constructed entirely of imaginative, i.e. unreal and nonexistent 
events (see Anderson). Cultural trauma theory extends its focus 
from national ideologies to other smaller and sometimes resist-
ing and liberative political communities, and is not interested in 
the question whether a traumatic event has actually occurred. 
It focuses solely on the process of trauma construction. In fact, 
cultural trauma theorists do not correlate the reality of the event 
with the effects of the trauma at all. Alexander for example 
comments that some massive social disruptions might never be 
represented as a cultural crisis, and smaller events can easily be 
constructed as trauma. Utilizing  “speech act theory,” cultural 
trauma theorists pay attention to the process in which trauma 
is created as a “new master narrative” through the unique inter-
action between speaker, audience and situation (Alexander 11). 
The “speakers,” or agents, in trauma construction are “carrier 
groups”—a term the authors borrow from Weber’s sociology 
of religion—who have both “ideal and material interest” and 
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are effective in “meaning making,” for example, “prestigious 
religious leaders” or “spiritual pariahs” (Alexander 11). In my 
analysis, I assume the presence of a collective authorship for 
the Risale as a “carrier group.” Rather than going into detailed 
search for authors, editors and translators of the collected text 
or accounting the biography of Said Nursi Bediuzzaman—most 
of the existing works on the Nur movement already do that—I 
take the text itself as an agent of trauma construction through 
its use of imagery and symbols. The figure of Nursi will only 
be important as a Foucauldian subject who is embedded in and 
influential on a network of discourses.
 There are two main characteristics of the Risale that makes 
it particularly suitable for the construction of a historical trauma 
and in turn a collective identity. Enthusiasts of the text often 
claim that it is beautifully rich in imagery, and that it also draws 
attention to the beauty of the Qur’an itself. While this might be 
true, a constructivist perspective suggested by cultural trauma 
theory prompts us to see “beauty” as a social construction rather 
than an intrinsic value. Besides this emphasis on the aesthetic 
value, most of Risale’s devoted readership seems to value the 
continuity and consistency of Nursi’s ideas, which lends itself 
well to the concept of prophetic or circular narration as a cul-
tural representation of trauma. Nursi’s official English transla-
tor and biographer Şükran Vahide comments that “despite the 
apparent differences in conditions in Nursi’s lifestyle [referring 

to his exile during the early years of the Republic], there are nu-
merous points of similarity and continuity in his ideas” (Vahide 
94). I will demonstrate how, in The Damascus Sermon, imagery 
and metaphors are used to represent Western style secularism as 
a trauma and how continuity and consistency is emphasized by 
a circular and prophetic narration. However, I will first give a 
brief background on the historical conditions and construction 
of the audience that gave rise to a unique religious text as the 
Risale.

 Situation / Audience: Tanzimat, The Rise of 

 Nationalism, and the Genesis of Risale-i Nur 

 Fred A. Reed observes that “Turkey was—and remains—
the great laboratory of Westernization, and the epic battleground 
of resistance to it,” and Risale doubtlessly constitutes a text that 
bore witness to such a process (Abu-Rabi’ 34). Risale, which 
was mainly responding to the Westernization process within the 
borders of the Ottoman Empire, however, also bears witness to 
the rise of phenomena such as European nationalism, anti-Im-
perialism, and global Islamic discourses, particularly, the ideol-
ogy known as Pan-Islamism.
 Şerif Mardin in his widely read study Religion and Social 
Change in Modern Turkey: The Case of Bediuzzaman Said Nur-
si (1989) contextualizes Nursi’s thoughts and the subsequent 
Nur movement in a matrix consisting of the internal social and 
epistemological changes brought on by the rapid Tanzimat re-
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forms and the international spread of nationalist ideologies orig-
inating from Europe. Mardin’s is probably the only study that 
offers a Weberian, constructionist approach to the Nursi phe-
nomenon similar to that of the cultural trauma theorists. First 
of all, Mardin observes that the education reforms of the Tan-
zimat “changed the rules of practice of social relations” (111). 
In other words, a central curriculum and text books, novels and 
encyclopedia replaced the traditional “master-apprentice” mod-
el of education, in which literacy and knowledge of Islam were 
disseminated largely through “rhyming dictionaries” and local 
folklore. Mardin calls this traditional system “personalistic,” 
where social status was based on personal relations rather than 
certificates and qualifications. The chaos of the personalistic 
system, Mardin notes, was more tolerant of difference than the 
“procrustean systematization” introduced by the Tanzimat re-
formers, which brought on reactions particularly from the ulema 
(Muslim scholars) who were faced with losing their social sta-
tus (122). Nursi’s early involvement with Ottoman politics con-
sisted of attempts to close the gaps between these two epistemo-
logical systems. For instance, in his early political campaigns 
he suggests the reformation of the existing medreses according 
to the modern sciences of the West instead of their complete 
removal and replacement by rüşdiyes (the secular secondary 
schools established by Tanzimant reformers). However, as Mar-
din observes, the Tanzimat reforms were still dependent on the 

agents of the traditional system, simply because there were not 
enough educators trained in the Western system. This hybrid 
model was to be purified by the secular Turkish Republic in the 
following decades, and any sign of the old system was entirely 
removed from public life and bureaucracy. By then, Nursi had 
turned away from politics and entered a phase that Nursi him-
self and his biographers call the “New Said,” roughly around 
1921. Vahide when observing these transformative moments in 
Risale, notes that for Nursi it was the end of “an inner journey” 
through “subterranean tunnels,” a metaphor he used for the “the 
way of [Western] philosophy;” a journey that finalizes with the 
reaching of the “light and truth of the Qur’an” (Vahide 10). I 
will offer a less irenic interpretation of these pejorative refer-
ences to Western philosophy in the Risale by contextualizing 
this trope in the anti-colonialist sentiments already in the rise 
both within Europe and Turkey. I see the reactionary character 
of such symbolic forms in Risale as a reflection of the situation 
that prepared the audience for the master narrative of secularism 
as trauma. 
 The second factor contributing to the unique character 
of Risale as a foundational text, according to Mardin’s obser-
vations, was the general atmosphere of the nineteenth-century, 
namely, the rise of nationalism that accompanied state central-
ization and systematization. Pan-Islamism was an extension of 
this nationalist thinking, and not simply an alternative to the 
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fragmented and ethnic nationalism as it may be perceived some-
times. I argue that Nursi’s Risale integrates this ideology into 
its progressive narrative while at the same time representing the 
Western versions of nationalist ideologies as the “other” to his 
ideal of a unified Islam. Mardin notes that, by the middle of the 
nineteenth century, the nationalist ideologies together with the 
secularizing reforms had transformed Islam from “something 
that was lived and not questioned” to something more “Islamic” 
namely “a religion emerged on its own well-delineated field” 
(117). Hakan Yavuz, another sociologist, argues that “Islamic 
political consciousness [was formed] as an imagined commu-
nity” posed against an “imagined other,” which was Western 
culture and philosophy. Yavuz further observes “a profound 
paradox” in the works of modern Islamic thinkers such as Nursi 
in that “they want to be contemporary and up to date in terms of 
their references and theoretical tools, but they also want to over-
come this sense of contemporaneousness by positing ‘retrieved’ 
tradition to challenge modernity” (120).
 Pan-Islamism as the contradictory model was not only an 
Ottoman response but an international affair supported by dis-
senting and anti-colonialist voices within Europe. It was mainly 
within early nineteenth-century European thought that “Islam 
[was] being constructed as an Utopia that offers everything that 
Western modernity failed to establish” (Mardin 99). For in-
stance, German-Jewish scholars developed a sympathetic or at 

least more neutral account of Islamic history partially in reaction 
to the rising German / Indo-European nativism and intellectual 
anti-Semitism they observed in their surroundings. Philosoph-
ically speaking, these Jewish scholars sided with Islam on the 
basis of “ethical monotheism” as an alternative to the Protestant 
ethics implicit in the idealist and speculative philosophies at the 
time3.  A similar defense of ethical monotheism is a significant 
motive in Nursi’s Risale in response to the “Western philoso-
phy” he claims to have overcome before reaching the truth and 
light of Islam. The paradox of Pan-Islamism becomes apparent 
when we realize that it both constitutes a reaction against the 
fragmentation and nativism implied by Turkish nationalist ide-
ologies and at the same time, it integrates the very principles of 
such an ideology by representing Islam as a utopian superna-
tion. I therefore argue that explaining the case of Risale-i Nur 
in terms of Andersonian critique of nationalist ideologies, as 
Yavuz does in his study, is insufficient since it does not account 
for the reaction and resistance towards Western style secular 
nationalisms, which already during the Tanzimat reforms were 
emerging as a threat to Turkey’s Muslim identity. 

 Agent: The Representations of Trauma in Risale-i Nur

 As mentioned earlier, cultural trauma theory employs 
“speech act theory” to identify the situation, agents and audi-
ence in the trauma construction process. What sort of an agent 
did this background of educational reform and nationalist think-
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ing create and how did it result in the rich allegories and met-
aphors in Risale that attracts so many modern readers today? 
First of all, we need to establish that the complete removal of 
the traditional system was perceived as a trauma to the collec-
tive consciousness of the Turks. Vahide observes that with the 
secular Republic, Islam “was to be systematically extirpated 
from all aspects of life,” which for Nursi meant persecution and 
exile, and the most importantly, the emergence of the phase re-
ferred to as “New Said.” It was in this phase that the meaning of 
jihad for Nursi transformed from a physical / political struggle 
to a jihad of the word, nonphysical jihad, or “positive action” 
[manevi cihad ] (Vahide 98–100). Mardin comments that Risale 
took on the role of “Muslim collective representation [that] was 
denied a role in Republican Turkey” (157). Reed, who clear-
ly sympathizes with Nursi’s cause, describes Risale as a work 
of “organic abundance, order and luxuriance” compared to the 
“the spiritual barrenness imposed by the secularists who ripped 
Turkey from a past of immense richness” (Abu-Rabi’ 42). What 
these scholars observe in common is that Nursi offers as an al-
ternative an “imagined Islamic consciousness” in reviving the 
traditional Islamic symbols in Risale and combining them with 
the theories and “scientific facts” gathered selectively from the 
West (Yavuz 122). 
 Nursi’s Damascus Sermon was delivered in 1911 before 
the establishment of the Turkish Republic. However, Nursi’s 

sermon already contains comments on the threat of Western sec-
ularism. As in the whole of the Risale, the leading motive is his 
“overcoming” of the Western materialist philosophies, to which 
he felt attracted to earlier. Here is a passage from the sermon 
that exemplifies the externalization of Western philosophy in 
Risale:

When on that journey of the imagination I looked at 
the animal kingdom through the eyes of materialist 
philosophy and of the people of misguidance and 
heedlessness, the innumerable needs of animals and 
their terrible hunger together with their weakness and 
impotence appeared to me as most piteous and griev-
ous. I cried out. Then I saw through the telescope of 
Qur’anic wisdom and belief that the Divine Name of 
All-Merciful had risen in the sign of Provider like a 
shining sun; it gilded with that light of its mercy that 
hungry, wretched animal world. (20)

The most prominent images, as can be seen in this passage, are 
that of light and vision. And quite often, modern optical tech-
nologies are also used to express either the reinforcement of 
Qur’an’s truth, or, in some cases, as an obstacle to this truth. For 
example, in the next page, Nursi continues the extended meta-
phor of darkness / light: “I flung the spectacles of philosophy 
smashing them” (21). Since, the whole passages uses Western 
philosophy as something that shades “the truth,” we can con-
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clude that these were made of tinted glasses and imagined to 
darken vision. 
 Another interesting observation can be made in the Ser-
mon is that it is full of prophetic allusions. The use of the tinted 
spectacles is itself a futuristic reference, since at the time when 
the sermon was delivered in 1911, sunglasses probably were 
not such widely used objects. This can be explained by the fact 
that Nursi translated this sermon from Arabic into Turkish in 
the 1950s. A similar futuristic reference is made to the “atomic 
bomb,” as an apocalyptic event that will bring an end to disbe-
lief. A more striking futuristic reference, which is like the other 
references blended into the original text of the Sermon as if it 
they have happened already, is a vague allusion to the “attacks” 
of the secular Republic. While Risale was not banned nor was 
Nursi himself persecuted at the time when the sermon was de-
livered, Nursi describes what actually happened to him after the 
Republic was established: “They have deprived many youths 
and others of the truths of belief. But their most violent attacks, 
vicious treatment, lies and propaganda have been directed at 
the Risale-i Nur, to destroy it and to scare people away from 
it and to give it up” (18). More striking is a “prophecy” that 
refers to a more specific event, again skillfully woven into the 
original sermon itself. Nursi prophesizes that “the true dawn 
broke in [1951] or it will break,” with both the past tense and 
the future tense employed (32). A outside editor, rather than ac-

knowledging Nursi’s obvious addition during translation, notes 
in a footnote that Nursi foresaw the election of the Democratic 
Party in 1950—which meant the end of his persecution and ex-
ile—through “a presentiment” (Nursi 27). The sermon contains 
further promises about an Islamic future, such as “the Ottoman 
state was pregnant with Europe and gave birth to a European 
state” and “Europe and America are pregnant with Islam” (35).
 In short, the poetic imagination in Risale matches the pro-
phetic dimension of the text to construct Turkey’s Islamic past as 
something that has been forcefully removed but can be revived 
by the will of the people. As cultural trauma theorists would put 
it, Risale exemplifies a progressive narrative with its creation of 
a mythopoeic repository that surpasses the genres of theology, 
scriptural interpretation or political manifesto, and borders at 
modernist literature. Mardin notes that “the allusive and meta-
phorical rhetoric had a direct impact on people’s hearts which 
theology, whether orthodox or mystical, could not match,” and 
interestingly compares Nursi’s style to magic realism (Mardin 
176–78). Indeed, The Damascus Sermon, with its allusiveness 
offers to assimilate other instances of suffering from that his-
torical period into a grand trauma narrative that poses West-
ern philosophy and civilization as the perpetrators against “the 
truths of the Qur’an” (Nursi 9). Vahide comments that Nursi de-
veloped his notion of “Jihad of the mind” to counter the power 
of Western philosophy, by which he means Western materialist 
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philosophy, the type that possibly leads to disbelief and atheism 
(Vahide 111). Even though, in Nursi’s view, his appeal for the 
hearts of the believers corresponded to a rejection of social and 
political life, “the luminous bond” that Nursi desired though his 
“jihad of the mind” is today a powerful political force that must 
be reckoned with (Nursi 11).

NOTES
1According to his followers and biographers, Nursi’s life has two distinguished phases through-
out which he continued to write the Risale: the Old Said and the New Said. Hakan Yavuz, for 
example, comments that Nursi’s “transitional journey” from Old Said to New Said coincides 
precisely with the official declaration of the Turkish Republic by Kemal Ataturk in April, 1923. 
After the radical secularism of the Kemalists strictly ruled out a faith-based politics in Turkey, 
Nursi “concluded that the rejuvenation of Islamic consciousness had to be carried out not on the 
state level but on the level of individuals” (154).
2Significant in this field are such works as, Dominick LaCapra’s Representing the Holo-
caust: History, Theory, Trauma (1996),  Cathy Caruth’s Unclaimed Experience: Trauma, 
Narrative and History, and Tali Kal’s Worlds of Hurt: Reading the Literatures of Trauma 
(1996).
3See, Emel Tastekin, “Another Look at Orientalism : Western Literature in the Face of 
Islam” (unpublished thesis, University of British Columbia, 2011).
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Klasik Dönem Osmanlı Şiirinde 
Patronaj ve Şairin Üretim Süreci 

İlişkisine Bir Bakış

Naim Atabağsoy* 

Klasik dönem Osmanlı şiirinin başat unsurlarından biri 
olan patronaj, birçok şair için geçim yolu sağlamak ya da 

müreffeh bir yaşam biçimine sahip olmak noktasında önemini 
uzun süre korumuştur. Patronajın Osmanlı Devleti’nde teşekkül 
etme ve varlığını sürdürme sürecine bu yazıda genel hatlarıyla 
değinilecektir; ancak çalışmadaki asıl mesele patronajın, şiirin 
değerinin belirlenmesinde ve varlığını sürdürmesinde ne ölçü-
de hâkim unsur olduğunun sorgulanması olacaktır. Böylelikle 
patronun ve onun yarattığı patronajın varlığı ile başlı başına 
şiirin varlığı arasında kurulan ilişkiler irdelenecek, patronajın 

sanat üzerindeki hâkimiyetini kabul etmekle birlikte esas olarak 
şiir yoluyla ortaya konulan sanat ürününün değerine vurgu ya-
pılacaktır. Dolayısıyla şiir üzerinde inkâr edilemeyecek ölçüde 
önemli bir etken teşkil eden “iktidar”ın, şiirin üretim süreciyle 
ve Divan şiirinin ortaya koyduğu gelişim çizgisiyle ilişkisi üze-
rine yeniden düşünme fırsatı önümüzde durmaktadır. 
 Bizi bu vurguyu yapmaya iten iki önemli tespit bulun-
maktadır. Bunlardan ilki Halil İnalcık’ın Şâir ve Patron kita-
bındaki tespitidir. İnalcık Fuzûlî’nin kaside hakkındaki fikrine 
eğilir ve onun, sanâyi‘-i şi’r (yani şiirin sanatlarındaki) becerisi-
nin en iyi kaside türünde gösterilebileceği düşüncesini ön plana 
çıkararak divan şairinin mükemmel saydığı şiirin kaside olduğu 
tespitini yapar (39). Arap edebiyatının çok eski dönemlerinde 
ortaya çıkıp uzun süre varlığını koruyan kasidenin merkezinde, 
–bu türün Osmanlı Divan şiirinde geldiği konum itibarıyla– şii-
rin sunulduğu kişinin övüldüğü medhiyenin bulunduğu düşünü-
lecek olursa, padişaha ya da devlet büyüklerine övgü amacıy-
la yazılan şiirleri kapsayan bir nazım türü olduğu söylenebilir. 
İnalcık’ın bu tespitinden hareketle söylenebilir ki Divan şiirinde 
mükemmel bir nazım türü tespitine yönelik değerlendirme yap-
mak bir patronun tasarrufundadır. Bu da Divan şiirinin varlığını 
bütünüyle patronun varlığına dayandırmak anlamına gelir. Çün-
kü şiire dair bir mükemmeliyeti belirleyen patronun varlığıdır. 
Diğer bir tespit ise İnalcık’ın yine aynı eserinde yer alan Âşık 
Çelebi’ye ait bir görüştür. Şair ve münşî olup aynı zamanda Sul-
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tan Süleyman’a sunmak üzere Meşâ‘irüş-Şuarâ adlı bir edebi-
yat tezkiresi hazırlamış olan Âşık Çelebi’ye göre (öl. 1572) bir 
eserin değerini belirleyen, patronun değeridir (48). Ona göre bir 
eserin sunulduğu patronun değerinin yüksek olması, eserin gö-
receği karşılığın büyüklüğünü belirlemelidir.
 Her iki tespit de patron ve sanat eseri arasında kurulan 
ilişkide patronun belirleyici ve yegâne güç olduğunu ifade et-
mektedir. Ancak bu görüşler, üretilen bir sanat eserinin içinde 
bulunduğu bağlamdan ayrı, başlı başına bir sanat eseri olarak ele 
alındığında karşımıza çıkan değerini göz önünde bulundurmayı 
tehlikeye atmaktadır. Söz konusu sanat eserinin üretildiği bağ-
lamdan ayrı olarak düşünülemeyeceğini belirtmek de elbette bir 
yoldur, ancak bu yönde bir akıl yürütme sanat eserinin üretimini 
göz ardı etmek olacaktır. Zira bu üretim, söyleyiş güzellikleri, dil 
hazinesindeki sözcüklerin yerinde ve etkili kullanımı, söz sanat-
ları kullanımı, özgün hayaller, mâna ve söyleyişler bulmak gibi 
Divan şiirine dair karakteristikleri ve şiirin kendi gelişim çiz-
gisinin izlenebilmesini içerdiğinden dikkate alınmalıdır. Üretim 
kavramının burada öne çıkarılmasının sebebi, patronaj kavramı-
nı, şairin ürün ortaya koyma sürecini tetikleyen ve destekleyen 
bir unsur olarak ikinci planda konumlandırarak, yukarıda saydı-
ğımız özellikleriyle büyük bir geleneği ve sürekliliği meydana 
getiren şiirlerin ortaya çıkmalarını sağlayan, bu anlamda temel 
unsur olan üretim sürecine, yani şairin ilk hedefi estetik bir ürün 
ortaya koymak olan emek sürecine vurgu yapmaktır.

 Osmanlı Devleti’nde Patronaj ve Patronaj-Şair İlişkisi

 Mehmet Kalpaklı, “Osmanlı Şiirine Genel Bir Bakış De-
nemesi” başlıklı makalesinde Osmanlı’daki saray hayatının olu-
şumuna yönelik olarak şunları aktarır:

Orhan zamanında kurulan ilk Osmanlı medresesi ile 
başlayıp Yıldırım Bayezid devrinde oluşumunu ta-
mamlayan saray hayatı Osmanlı’yı ve sarayını bir 
edebî merkez hâline getirdi. İşte bu sebeple, Yıldırım 
Bayezid devrinden itibaren Anadolu’da Türkçe yazı-
lan eserlerin sayısı birdenbire artmıştır (43).

 Kalpaklı, Çelebi Mehmed devrinde de aynı edebî canlı-
lığın sürdüğünü, ancak bu yöndeki asıl ilerlemenin II. Murad 
devrinde gerçekleştiğini kaydeder. Çelebi Mehmed devrinde de 
(1413–1421) Osmanlı sarayına intisap etmiş Ahmedî, Ahmed 
Dâ-i, Şeyhî gibi isimler bulunur (İpekten, 18). Ancak II. Mu-
rad’ın sarayı gerçekten de Osmanlı Devleti’nde edebiyat ortamı 
açısından önemli yenilikler içerir. Haluk İpekten, Divan Edebi-
yatında Edebî Muhitler adlı eserinde Osmanlı hanedanından ilk 
şiir söyleyen kimsenin II. Murad olduğunu belirtir; onun, sulh 
zamanlarında şairleri haftada iki kez meclisinde topladığını söy-
ler. Ayrıca yine İpekten’in aktardığına göre II. Murad şairlere 
saliyaneler bağlamış ve bu gelenek Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde İbrahim Paşa’nın ölümüne dek sürmüştür (21). Bu an-
lamda, şiir söyleyerek edebiyatla kişisel bir ilişki de kurmuş olan 
II. Murad, şairlere armağan verilmesi ve ihsanlarda bulunulması 
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geleneğinin Osmanlı’daki öncülerinden biri olarak edebiyat için 
değerli bir patron olmuştur, denebilir. II. Murad’ın oluşturdu-
ğu şiir muhitinde Şeyhî, Şeyhoğlu Cemali, Şemsi, Nakkaş Sâfi, 
Gelibolulu Za’ifi, İvazpaşa-zâde Ata’i, Hüsami, Hassan, Bursalı 
Ulvi ve Aşki gibi şairler yer almaktadır. Hatta II. Murad, Çe-
lebi Mehmed’in ölümünden sonra kendisine intisap etmiş olan 
Şeyhi’yi vezir yapmak istemiş, ancak çevresi tarafından engel-
lenmiştir (İpekten, 21). Osmanlı’daki patronaj anlayışı böylece 
yerleşmeye başlamıştır.
 Bu gelişmelerin yanı sıra, Osmanlı’da patronajın yerleş-
mesindeki dış faktörler de unutulmamalıdır. Timur’un istilasın-
dan sonra yeniden canlanmaya çalışan Anadolu’da II. Murad’ın 
edebiyata yönelik tavrı son derece dikkat çekicidir. Bu çerçeve-
de Halil İnalcık’ın, 15. yüzyılda Orta Asya ve Timurluların tem-
sil ettiği yüksek ilim ve sanat rönesansının Osmanlı’ya örnek 
teşkil ettiği düşüncesi önemlidir (18–9). Bu görüş, II. Murad 
devrinin patronaj anlamındaki hususiyetini büyük ölçüde açık-
lar. Patronaj açısından bu tip bir örnek alma Osmanlı Devleti’n-
de Fatih Sultan Mehmet devrinde de sürmüştür. Onun devrinde 
de “İslâm hükümdarlarının davette yarıştıkları” Abdurrahman 
Câmî, 5000 altın armağan gönderilerek İstanbul’a davet edil-
miştir (İnalcık, 19). İnalcık, Fatih Sultan Mehmet’in Câmî’ye 
gönderdiği bağışları, bu kültürün bir hâmisi ve patronu olduğu-
nu gösterme çabası olarak açıklar (20).
 Fatih, Osmanlı Devleti’ni Doğu kültürünün merkezi ko-

numuna getirmeye çabalıyordu. Yukarıda Câmî’ye dair ifade 
edilenler bunu gösteren önemli bir örnektir. Bu konuyu biraz 
daha açmak adına Kalpaklı’nın yazısına tekrar dönülebilir. Kal-
paklı, tezkire sahibi Sehî Beg’in, Fatih’in Arap ve Acem ülkele-
rinden şair ve yazarlar getirdiğine dair bir kaydını aktarır. Hatta 
Anadolu dışından gelen şair ve yazarlara yönelik olarak artan 
bu ilgi Osmanlı’da devrin şairleri arasında huzursuzluk yarat-
maktaydı (Kalpaklı, 46). Fatih devrinin şairlerinden Mesîhî de 
Acem şairlerinin revaçta olması durumuna şu beytinde yorum 
getirir:

Mesîhî gökden insen sana yer yok
Yürü var gel ya Arabdan ya Acemden (İsen, 89).

Böylece Mesîhî, padişaha karşı düşüncesini açıkça ifade eder-
ken, devir hakkında da çok net bir gözlemini bizlere aktarmış 
olur. Öyle görünüyor ki İran şairleri Fatih devrinin başlarında 
hâlâ Anadolu’daki ve İstanbul’daki Osmanlı şairlerinden üstün 
kabul ediliyordu. Bu durum, Osmanlı şairlerini İran şairlerini 
aşmaya yönelten önemli bir etken olarak yorumlanabilir. Nite-
kim, Fatih devrinin sonlarına doğru Osmanlı şairleri İranlı şa-
irlere üstünlük iddiasında bulunmaya başlamışlardır (Kalpaklı, 
47). 16. yüzyılda kaleme alınan Latîfî tezkiresinde, II. Bayezid 
devrinde İstanbul’a gelmiş olan şair Zâtî, Câmî ve Nevâyî’den 
üstün tutulmaktadır (İnalcık, 21). Bu örnekler, İstanbul’un bir 
kültür merkezi konumuna getirilmesi ve İran şiirinin aşılması 
çabasının şairler ve tezkireciler aracılığıyla şiirde ve şiir anlayı-
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şında nasıl yankı bulduğunu göstermektedir.
 Şiirdeki patron kavramından söz ederken bu kavramın 
içeriğine de değinmek gerekmektedir. Şair, nihayetinde padişa-
hın gücü ekseninde ürününü ortaya koyabilecektir; ancak, şairle-
re patronluk edenlerin, kendisine kaside sunulanların ya da işret 
meclisleri düzenleyenlerin sadece padişahlar olduğu düşünül-
memelidir. Sözgelimi, yine Fatih Sultan Mehmet devrinde başta 
Mahmud Paşa olmak üzere padişahın vezirleri, bilim ve sanatın 
hâmisi idi (Kalpaklı, 46). Anlıyoruz ki patronaj, yine padişahın 
etkisi altında olmak üzere paşalar yoluyla da sürdürülmekteydi. 
Nitekim Haluk İpekten de şairlerin bir araya geldikleri meclis-
leri sıralarken padişah sarayının yanı sıra vilayetlerdeki şehzade 
saraylarını, bir çevre edinmiş olan devlet büyüklerinin konakla-
rını zikreder (229). Hatta şairler de kendi aralarında meclisler 
düzenlerlerdi ki Necati’nin evinde düzenlenen şiir meclisleri bu 
açıdan önemli bir örnektir. Zira Necati de, kendisinin şairliğini 
metheden tezkireci Sehi Beg’e patronluk etmiştir (İnalcık, 48). 
Demek oluyor ki mutlak irade elbette padişahındı, ancak onun 
iradesinin yansıması daha alt güç kademelerinde tecelli ediyor-
du.
 Nitekim musahip şair seçimini de padişah tek başına yap-
mamaktaydı. Musahibi olacak şair kendisine önerilirken, padi-
şah kamuoyu duyarlılığını göz önünde bulundurmak durumun-
daydı (İnalcık, 30). Burada sözü edilen kamuoyu da yine saray 
çevresi olmalıdır. Zira saray çevresi, padişahın şairle ilişkisinde 

belirleyici bir rol oynayabilmektedir. Tûbâ Işınsu İsen-Durmuş, 
“II. Selim Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Edebî Hâmîlik Ge-
leneği” başlıklı doktora tezi çalışmasının “Hâmî ve Eleştirmen: 
Kuruluş Sürecinde Osmanlıda Şiirin Takdîmi ve Değerlendi-
rilmesi” başlıklı bölümünde şairle padişah arasında kurulan 
köprüye dair kayda değer veriler sunar. Buna göre, Sultan III. 
Ahmed’in şairleri değerlendirme görevini “reis-i şâiran” unvanı 
ile Osman-zâde Tâ’ib’e vermesi (81) ya da padişaha sunulmak 
istenen şiirlerin vezîr-i a’zâma verilmesi ve bir ön değerlendir-
meye tabi tutulması (83), yukarıda sözü edilen türde bir kamuo-
yunun varlığını ve önemini göstermektedir.
 Musahibin yaşam tarzı, dinî inancı da genel ahlâk ve ge-
leneklere uygun olmalıdır. Aksi takdirde patron bu durumdan 
zarar görmektedir (İnalcık, 31). İnalcık, Fuzûlî’yi bu duruma 
örnek olarak verir. Daha önce Şî’a-i İmâmiye mezhebine men-
sup olan ve eserleriyle İran şahına övgülerde bulunan Fuzûlî 
(İnalcık, 65) 1534 yılında Sünnî Osmanlı sultanının tebaasına 
dâhil olmuştur ve İnalcık’a göre Osmanlı’nın Kızılbaşlıkla mü-
cadelesinin en kızgın yılları olan bu dönemde onun Osmanlı 
ricâli arasında bir patron bulması olanaksızdır (33). Bu olanak-
sızlıkta –mezhep farklılığı faktörünü göz önünde bulundurur-
sak- yukarıda sözü edilen ulema sınıfının etkisinin de payı ol-
duğu düşünülebilir .
 Bu genel çerçeve içinde şunu gözden kaçırmamak gere-
kir ki padişahın yanında kendisine yer bulan şair, yetenekli bir 
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şair olmalıdır. Zira saraya alınan bir şair sarayın sanat anlayı-
şını ifade eden kişi konumunda olacak, devletin ürettiği kültür 
patronajında  önemli bir rol oynayacaktır. Bu patronaj sürecini 
ortaya koyan önemli bir örneğe yine İnalcık’ın Şâir ve Patron 
eserinde rastlamaktayız. Şâir ve ulemanın eserleri evvela zurefâ 
meclisleri ve toplantı yerlerinde dolaşıma girer veya bu eser-
ler bir tanıdık aracılığıyla sultana, diğer büyükler ve dostlara 
gönderilirdi. Cami ve medrese külliyelerinin çoğunda da halka 
açık vakıf kütüphaneleri bulunurdu (75–6). Halkın okuma-yaz-
ma oranı ve saray çevresi kültürü ile gündelik ilişkisinin ko-
pukluğunu göz önüne alırsak ortaya konulan eserlerin topluma 
ulaştığını söylemek aşırı bir yorum olacaktır. Yine de sarayın 
ortaya koyduğu kültürün hâkimiyetini görmek açısından bu bil-
giler değerlidir.
 Şairle padişah arasındaki ilişkiyi belirleyen patron-kul 
ilişkisi ve intisâb yalnızca bu çerçevede değil, daha genelde 
sosyal ilişkileri belirleyen başlıca kuraldır. Halil İnalcık, “Kla-
sik Edebiyat Menşei: İranî Gelenek, Saray İşret Meclisleri ve 
Musâhib Şâirler” başlıklı yazısında bu tespiti aktarırken padişa-
hın musâhibi olmanın Ortaçağ patrimonyal devletinde en büyük 
iltifat olduğunu belirtir (275). Bu sebeple padişahın, Divan şairi 
için en büyük velînîmet olduğu rahatlıkla söylenebilir. Padişa-
hın musâhibi şair, padişahın sıkıntılarını dinleyen, fikir belirten, 
ona güzel şiirler söyleyen kişi konumundadır. Ancak musâhib 
konumu her zaman elde edilemese de padişaha sunulan eserler 

yoluyla onun in’ayetine mazhar olmak mümkündür. Nitekim 
Zâti, şiirin metalaşmasına bir örnek olarak gösterilmektedir. 
Yoğun kaside ve gazel üretimi bu şaire önemli bir ekonomik 
getiri sağlamıştır (İnalcık, 74). “Kendi Dilinden Zâtî’nin Şairlik 
Macerası” başlıklı yazıda belirtildiği üzere Âşık Çelebi, Sultan 
Bayezid’in Zâtî’ye yılda üç kez kaside vermesini emrettiğini 
aktarır; Zâtî “birçok yıl o câize ve yıllık ile geçindi[ğini]” (6) 
belirtecektir. 
 Bu noktada kaside türünün önemi de patronaj bağlamında 
ön plana çıkmaktadır. Padişaha ya da devlet büyüklerine övgü-
ler içeren kasideler sayesinde şairler in’âm ve câ’îzeler alırlardı. 
Amaç padişahı ve devlet büyüklerini övmek, onların prestijle-
rini bu şiirler yoluyla desteklemek olarak öne çıkarken şairlerin 
de yaşamlarını sürdürmek için gerekli ekonomik desteği sağ-
ladıkları görülür. Bugüne ise elbette kültürel zenginlik olarak, 
yazılan kasideler kalmıştır. Fakat kaside meselesine geçmeden 
önce şu vurguyu yapmakta fayda vardır: Şairliğin Osmanlı top-
lumsal hayatında bir meslek olarak kabul edildiğini unutma-
malıyız. Mehmed Çavuşoğlu, “16. Yüzyılda Divan Edebiyatı: 
Dîvan Edebiyatında Şiir Kavramı” başlıklı yazısının Latîfî’nin 
fikirlerini esas alarak yazdığını söylediği “Divan Edebiyatında 
Şair Kavramı” alt başlığı çerçevesinde 16. yüzyılda, özellikle 
“Latîfî’nin tarif ve tasnifinde, şairin şiire nisbetle daha müşah-
has (konkret) bir hüviyeti” bulunduğunu belirtir (212). Bura-
dan anlıyoruz ki şairliğin çizgileri 16. yüzyılda kaleme alınan 
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Latîfî’nin tezkiresiyle daha belirgin çizilmeye başlanmıştır.
 Kasidenin Divan şiiri geleneğindeki yerini vurgulamaya 
yönelik olarak İnalcık’ın aşağıdaki tespitine değinmek gerekir. 
İnalcık, Fuzûlî’nin, bir şairin kendisini göstermesi için en önem-
li türün kaside olduğunu dile getirmesi üzerine şunu söyler:

Kuşkusuz, mükemmel bir divan şâiri olmak için 
“sanâyi‘-i eş‘âr”ı çok iyi öğrenmek gerekir. Fuzûlî’de 
bugün o kadar beğendiğimiz lirik gazeller, ona göre 
gençlik, şeydâlık eseridir; gerçek şâir, şiir sanatlarını 
öğrenip uygulayabilen şâirdir. İşte burada, patronun 
yüksek saray kültürüne cevap vermeye çalışan klasik 
şâiri, divan şâirini buluyoruz. Onun mükemmel say-
dığı şiir, kasidedir (39).

 Bu tespit yalnızca kasidenin Osmanlı Divan şiirinde sahip 
olduğu alanı değil, şairin de gelenekte ve padişahla ilişkisinde 
yerleştiği konuma yönelik etraflı bir düşünceyi kapsamaktadır. 
Şairin hünerlerini göstermesinin öneminin patron bağlamında 
öne çıktığını vurgular. Şiirde hüner göstermenin mükemmeli-
yeti bu sebeple direkt olarak patronla ilişkilendirilir. Burada bu 
tespitin yanlışlanması önerilmemektedir. Ancak şunu gözden 
kaçırmamak gerekir ki, kasidenin önemini ön plana çıkaran pat-
ronla ilgili bu son faktörle birlikte kültür patronajında patron 
ve şairin birbirine göre konumlandıkları yer ve arzulanan sanat 
düzeyi de dâhil olmak üzere şairin üretim süreciyle ilişkilen-
dirilebilecek faktörler bütünüyle ele alındığında şairin üretim 

sürecinin tümden dışsal bir etkinin tasarrufu altına alınmadığı 
görülür.
 Osmanlı Devleti’nde patronajın doğuşu ve gelişmesi, bu 
gelişmede dışarıyla kurduğu ilişkiler ve patron-şair ilişkisini 
genel çerçevede ele almış bulunuyoruz. Şairin varlığını sürdür-
mesinin ve kalıcılık sağlamasının önemli ölçüde patrona bağlı 
olduğu elbette göz ardı edilmemelidir. Ancak hâlâ bizler için 
üzerinde durulacak bir mesele vardır; o da şiir üretimi ve şair 
arasındaki ilişkinin irdelenmesi ve bu ilişkinin ne ölçüde korun-
muş, dışa kapalı bir ilişki olduğunun tartışılmasıdır.

 Patronaj - Üretim İlişkisi ve Üretimi Etkileyen 

 Diğer Unsurlar

 Üretim kavramı şairin, şiirini meydana getirme sürecinde 
şiir üzerindeki tasarrufuna vurgu yaparken patronajın varlığı ve 
üretim sürecine etkisi de göz ardı edilmemelidir. Muhakkak ki 
üretim süreci şairin tasarrufundadır. Ancak yine de şair, şiirini 
meydana getirirken Divan şiirinin gerektirdiği çizgiler dâhilin-
de kalması gerektiğinden ve şiirin sunulduğu kişi (yani gaye) 
patron olduğundan üretim sürecinde patronajın etkin rolü unu-
tulmamalıdır. Ayrıca sunulan şiirin, patronun arzu ettiği sanat 
düzeyini yansıtması gerektiğinden bu faktör de önemlidir. Öy-
leyse üretimde şairin kendi tasarrufunun sınırlarını belirlemek 
adına patronajın etkisini ve Divan şiirinin şairi yönlendirdiği 
noktaları ortaya koymak gerekiyor.
 Öncelikle Divan şairi belli mazmunlar çerçevesinde şi-
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irini üretmek durumundadır. Örneğin Divan şiirinin belli bir 
sevgili tipi vardır ve şair bunun dışına çıkamaz. Bu durumun 
metinlerdeki yansıması bizi şu sonuca götürür: Tüm Divan şair-
leri tek bir tip sevgiliye âşıktırlar ve tümü de o belirli sevgiliden 
bahsederler. Nitekim Ömer Faruk Akün de “Divan Edebiyatı” 
başlıklı yazısında bu sevgili tipine değinirken şiir yazanın kim 
olursa olsun âşık konumuna girmesi gerektiğinin altını çizer. 
Bu durumdaki şair, başkalarınınkiyle aynı olan duyguları ya-
şayacak, “fizik ve moral hususiyetleri diğer şairinki ile bir ve 
müşterek olan aynı tip bir sevgiliyi sevecektir” (414). Bunun 
yanı sıra mazmunlar da bellidir. Bir şair sevgilisini anlatırken 
benzetme yapıyorsa bu noktada özgürlüğü sınırlıdır. Ali Nihad 
Tarlan “Divan Edebiyatında Sanat Telâkkisi” başlıklı yazısında 
bu meseleye değinirken şunları söyler: 

Divan edebiyatının müşebbehünbih âlemi hemen 
yüzde yetmiş İran edebiyatından gelir. Meselâ yüz, 
ya güneşe, ya aya, ya güle benzetilir. Saç, miske, an-
bere, şekli dolayısıyla sünbüle filân benzetilir. Bun-
lar, bir taraftan kelime bakımından Arapça ve Farsça 
ise de, idealist bir edebiyatın beşeri tezahürleridir de. 
Dünyanın, bu sanat telâkkisinin hükümrân olduğu her 
sahasında aynı teşbihi yapmak zaruridir (105). 

Osmanlı Divan şiirinin İran şiirini aşması, o şiirden üstün bir 
şiir anlayışına sahip olması için ilk planda bu faktörler kavran-
malıydı. Bu bağlamda şair şiirini oluştururken bu temel noktayı 

göz önünde bulundurmalıydı.
 Divan şiirinin sunulduğu kişinin, yani gayesinin patron 
olması da üretim sürecini etkilemektedir. Walter G. Andrews Şi-
irin Sesi Toplumun Şarkısı (Poetry’s Voice, Society’s Song) adlı 
kitabında 162 gazel, 2 tahmis ve 8 kasideyi tarayarak Osmanlı 
Divan şiirinde en çok kullanılan sözcükleri tespit edip istatistikî 
çıkarımlar yapmayı denerken, söz konusu istatistik çerçevesin-
de 122 kez kullanılan “şah” kelimesinin listenin başlarında yer 
alması dolayısıyla bu kavramın şiirde otoriteyi yansıtan başlı-
ca unsur olduğunu belirtir. Kulluk da şairin padişahla bir ilişki 
kurma biçimi olması dolayısıyla padişaha bağlılığı bildirdiğin-
den Andrews,  şair ve padişah arasında, padişah-kul ilişkisi bağ-
lamında bir maşuk-âşık ilişkisi olduğunu ifade eder. (114–7). 
Andrews’a göre şiirsel bağlam bireyin padişah karşısındaki ro-
lünün oluşmasına katkı sağlar (120). Andrews, görüşünü temel-
lendirirken Divan şiirindeki ideal bahçeye vurgu yapar. İçinde 
sevgilinin yer aldığı bu ideal bahçeyle padişahın bulunduğu ve 
merkezleştirilen, dolayısıyla idealize edilen şehir arasında para-
lellik kurar. Dolayısıyla bahçe nasıl sevgiliyle bütünleştirilirse 
şehir de padişahla bütünleştirilir (127). Andrews’in bu görüşleri 
Divan şairi ile onun ürünü olan şiirin padişahla kurduğu ilişkiyi 
anlamak açısından yararlı görünüyor. Divan şiirindeki sevgili 
tipi ile padişah arasında kurulacak paralelliklere, en azından bu 
yazıda, otoritenin Osmanlı Divan şiiri üzerindeki belirleyiciliği 
açısından değil; şairin çevresiyle, bu dolayımda padişahla kur-
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duğu ilişkiyi anlamak ve onun üretim sürecinde patronun ro-
lünü göz önünde bulundurmak açısından yaklaşılmalıdır. And-
rews’in görüşleri de burada, yalnızca bu çerçevede bir anlam 
kazanmaktadır.
 Patronajın üretim sürecindeki rolü, bu bölümün girişinde 
de sözü edilen, şiirin patronun arzu ettiği sanat düzeyini yan-
sıtması gerekliliğinin belirtilmesiyle bütünlüklü olarak ortaya 
konulabilir. Bu sanat düzeyi de Osmanlı Divan şiirinin yarıştığı 
İran şiirini yakalamak ve aşmak gayesiyle açıklanabilir. Nite-
kim Osmanlı şiiri klasik çağını yakaladığında İran şiirine üs-
tünlük kurulduğu inancı gündeme gelmiştir. Bâkî’nin (d.1526-
öl.1600), İstanbul’un (yani Osmanlı sarayının) şairi olarak öne 
çıkardığı söyleyiş güzelliği, Bâkî’nin 16. yüzyılda şiirin doruk 
noktası olarak belirmesi ve Sultanu’ş-Şuara unvanını alması 
bağlamında önemlidir. E.J. Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi 
adlı eserinde Bâkî’nin daha hayattayken onu rakipsiz kıldığını 
söylediği Sultanu’ş-Şuara unvanına değinirken (105) Kınalıza-
de’nin  Bâkî hakkındaki önemli bir hükmüne yer verir. Gibb, 
söz konusu tenkiti şöyle aktarır:

Kınalızade, [...] onun, şairlerin en büyüklerinden biri, 
hitabet yeteneğinde en hünerlisi, âlimlerin en seçki-
ni, mükemmellik divanının mukaddimesi, [...] Rum 
ülkelerinin sultanu’ş-şuarası değil, bütün toprakların 
şairlerinin Hüsrev’i ve Hakan’ı olduğunu ifade eder 
(106).

 Gerçi Gibb bu yorumu “kendini aşan” bir yorum olarak 
değerlendirmiştir, ancak bu, Gibb’in Osmanlı Divan şiirine ba-
kış açısından kaynaklanır görünmektedir. Gibb, aynı eserinin 
birinci cildinde Câmî ve Nevâî’nin süslü ifade özelliklerine 
ve sanatlı söyleyişlerine dikkat çekerek Osmanlı şairlerini bu 
hususiyetin cezbettiğini ve bu durumun onları “zarif ifade” ve 
“güzel fikirler” bulmaya ittiğini söyler. Gibb’e göre Osmanlı 
edebiyat terminolojisinin konuşma dilinden ayrılıp sanatlı bir 
biçimde gelişmeye başlaması hareketi Bâkî’de sonuçlanır (94–
5). Görüldüğü gibi Gibb, Bâkî’yi, şiirde bir takibin, bir özenişin 
sonuçlandığı nokta olarak görür. Söz konusu özenme de İran’a 
yönelik olduğuna göre Gibb’in, Kınalızade’nin “kendini aşan” 
bir yorum yaptığını düşünmesi anlaşılır hâle gelir. İşte Gibb’in 
durduğu bu noktadaki düşünce de tam olarak Osmanlı’nın aş-
mak istediği düşünceydi. Bu çerçevede, Osmanlı’nın ürettiği 
edebiyatta kendine duyduğu güveni ve kendisini konumlandır-
dığı yeri görmek açısından Kınalızade’nin görüşü önemli bir 
yer tutar. Dolayısıyla şairin bu aşamadaki rolü (elbette üretim 
faktörüyle birlikte) ve kendine koyacağı ya da koyması gereken 
hedefler de ön plana çıkmış olur.
 Bu bölümün girişinde saydığımız koşulların tümünü böy-
lelikle ele almış bulunuyoruz. Böylece patronaj ile şiirin üretim 
süreci arasında nasıl bir ilişki olduğunu, patronajın (diğer un-
surlarla birlikte) şiirin üretimi alanına ne ölçüde nüfuz ettiğini 
görmüş bulunuyoruz. Burada ele alınan unsurlar, başlangıçta 
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vurguladığımız üretim sürecini kuşatan faktörleri ortaya koy-
makta ve Divan şairine kalan özgürlük alanının genişliğini tayin 
etmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Nitekim bu özgürlük 
alanı, başlangıçta da belirtildiği üzere söyleyiş güzellikleri, öz-
gün hayaller, mâna ve söyleyişler bulmak; dil hazinesindeki söz-
cüklerin yerinde ve etkili kullanımı; söz sanatlarının kullanımı 
gibi Divan şiiri geleneğini inşa eden, bunun yanı sıra şairleri de 
söz konusu gelenek içerisinde birbirlerine bağlayan nitelikleri 
metinlere yansıtmak anlamında söz konusu geleneğin oluşumu 
açısından asli unsur olarak öne çıkar. Kısacası, patronaj sistemi 
her ne kadar şaire belli oranda yol gösterme görevini üstlense de 
ve şairin ürün ortaya koyması ve hatta şairin varlığını sürdüre-
bilmesi için mühim bir konumda olsa da, şiiri ortaya koyan şair 
için temel unsur, kendisine ait bu üretim sürecidir. Onu gelene-
ğe eklemleyen de yine kuşkusuz bu süreç olacaktır.

 Sonuç

 Şimdiye değin, İran şiirini aşma hedefine varana kadarki 
süreci görmek adına II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed devirleri 
çerçevesinde patronajın doğuşu ve gelişmesi süreci incelenmiş-
tir. İran şiirinin aşılması çabasının şairler üzerindeki etkisine, 
patronajın etkisiyle beliren bu hedef koymanın şairlerde nasıl 
yankı bulduğu konusuna değinerek de şairin üretim sürecinde 
sahip olduğu manevra alanı gösterilmeye çalışılmıştır.
 Şiir üretme etkinliğiyle patronaj, şiirin izleyeceği yolu 
belirlemek bağlamında dolaysız bir ilişkiye girdiğinden, pat-

ronaj kavramı üzerinde durma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu 
bağlamda, (i) patronaj kavramı açımlanarak padişah dışında da 
saray çevresinde ve hatta şairler arasında patronların nasıl ve 
ne şekilde yer aldığı konusu ele alındı, (ii) Ortaçağ’da musa-
hipliğin iltifat olarak görülmesi çerçevesinde, padişahın, musa-
hibi olacak şairin seçiminde hangi dış etkenlerle birlikte seçim 
yaptığı meselesi üzerine verilen örneklerle dikkat çekildi, (iii) 
patronun sanata etkisi bağlamında kaside türünün öne çıkması 
ve bunun şairin patron karşısındaki konumunu nasıl belirledi-
ği ortaya koyuldu. Böylelikle, son kertede patronaj kavramının 
açımlanması patronajın şiire yönelik gerçekleştirdiği müdaha-
leyi kavramaya yardımcı olurken, şiirin kendi özsel ve estetik 
değerini ortaya koyduğu ve böylece kendi iç dinamikleri üze-
rinden izlediği çizgi doğrultusunda vurgulanması gereken üre-
tim değerini ön plana çıkarmış olur. Patron ve şair arasındaki 
bu ilişkinin yanı sıra arzulanan sanat düzeyi, mazmunların koy-
duğu sınırlar ve padişahın şiirde bir kavram olarak edindiği yer 
gibi şiirin üretimine dolaylı etkide bulunan faktörlerin sıralan-
ması da bu noktada anlam kazanır.
 Patronaj ilişkisi olmadan şiirin varlığını sürdüremeyeceği 
ve bu bakımdan şiiri var edenin patron olduğunu kabul etsek 
bile göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçeklik hâlâ ortada duruyor. 
O da şairin patronu övme ve onun prestijini koruma yolu ola-
rak ortaya koyduğu şiirin bir üretim olarak değeridir. Şiir, yani 
ürün, hâkimi olan patrona getiri sağlayıp böylece kendi varlı-
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ğının sürdürülmesini de garanti altına alırken üretim de bu ikili 
ilişki çerçevesinde kendisini var eder. Üretim böylelikle kendi-
sine bir zemin temin etmiş olur ve artık onun var oluş sahası-
nın idarecisi yalnızca şairdir. Elbette içinde şiirin üretimine de 
dıştan birçok müdahale vardır. Hatta bu müdahale üretime bir 
ölçüde nüfuz da eder. Ancak bunlarla birlikte şairin tasarrufun-
da bulunan üretim unsurunun şair-üretim ilişkisi çerçevesinde 
düşüneceğimiz yeri önemini korur. Patronaj, bir başka ifadeyle 
şiirin üzerinde belli bir tahakküm alanı bulunan iktidar, şairi var 
ederken onun tüm üretim olanaklarını temellük etmiş olmaz; 
Divan şiiri karakteristiklerinin getirisine, patronun, sanat düzeyi 
bağlamındaki belirleyiciliğine ve hatta şiirin sahip olduğu ko-
numa ve öneme rağmen hâlâ bütünüyle nüfuz edemediği üretim 
gibi bir alan bulunmaktadır. Bu durum da şair, diğer bir deyişle 
üreten ve üretim arasındaki ilişkinin korunmuş yapısıyla açıkla-
nabilir.
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Benjamin C. Fortna started his education at Yale University, af-
terwards got his MA from Columbia University and completed 

his education with doctoral degree at The University of Chicago. He 
taught Islamic History at the Washington Uni-
versity in St. Louis. He currently  is professor 
in the History of the Middle East at SOAS and 
gives a lecture titled Modern Middle-Eastern. 
His first book, on the subject of education in 
the Ottoman Empire, entitled Imperial Class-
rom: Islam, the State and Education in the Late Ottoman Empire was 
translated into Turkish with the title of Mekteb-i Hümayûn: Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Son Döneminde İslam, Devlet ve Eğitim.

 “Learning to Read in the Late Ottoman Empire and the 
Early Turkish Republic” is your second book translated into 
Turkish, about the development of reading practice based on 
written documents such as course books, magazines, mem-
ories circumstantially influenced by the state and power in 
the Late Ottoman and Early Republic periods. In this book, 
you handle an issue different from your first book “Imperial 
Classroom: Islam, Education and the State in the Late Otto-
man Empire.” Why do you prefer this subject that different 
from the affairs of the state?

 Thank you. Yes. One of the problems, one of the frustra-
tions of the first book was my inability to get beyond the domain 
of the state, or beyond the area controlled by the state. So, I could 
learn lots of things from state records and state archival materi-
als about the state’s approach to education; what the state wanted 
to do; what buildings it built and the kinds of teachers it hired, 
the curriculum it designed, etc. but it was very difficult to under-
stand how the people experienced the education. In other words, 
the state supplied this and we can learn about the supply from the 
state’s side but the demand, the acceptance side from the people 
remained somewhat distant or difficult to understand.  Occasion-
ally we found sources that showed individual stories, reactions 
and experiences of students or teachers that showed a bit of the 
private side of the education but in my next project I wanted to 
move away a bit more from the domain of the state and to try 

*Arabic Alphabet
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to understand what was happening more broadly in the socie-
ty with this change to increased literacy, increased readership. 
That was the idea. It still remained difficult to find out what hap-
pens when people learn to read. As I say in the book, reading is 
something we all know is important for our society. It changes 
the way you think if you read something, or it can. But for his-
torians there is a difficulty; we don’t have the ability to see the 
results of that change. I mean, if you read a book, it has maybe 
a big impact on you but there is no evidence unless you write 
something down. Most people read but they don’t write. So, the 
chance to find the trace, what’s left behind is difficult. I tried by 
using some different materials--privately published magazines, 
things designed for children and memoires. That was the idea.

 Your source documents are course books, magazines 

and memories, and they are completely different from each 
other. For instance, memories depend on the personal mem-
ories of the people. However, it is controversial that course 
books are independent from the control of the state and its 
institutions. 

 Yes. That’s a good question. The textbooks were produced 
for the state but not always by the state. So, one interesting de-
velopment, one thing I was interested in looking at in this book 
was the relationship between what we would call today the pri-
vate sector and the public sector. In other words, because of the 
huge expansion of the education and schools, there was created 

a market for textbooks and for teachers. And people began to 
produce books for those readers and the state had some con-
trol over that process but in many cases the books used for the 
schools were published or printed by private publishing houses 
and written by private authors. So there was a kind of arrange-
ment between the state and the private sector. You could not say 
that the state completely controlled everything. It was some-
times quite loose and the authors probably knew what the state 
wanted and what the state did not want. They self-censored. 
They censored themselves. And in some cases they produced 
some materials that were probably very different from what the 
state wanted. So you have some 100 per cent state materials, 
some kind of half-half and some private, especially things for 
private consumption. For examples, textbooks, of course, were 
used in the schools but the magazines were not.

 Maybe the socio-economic background of the families 

is influential on the practice of reading in the terms of its 
popularity and exclusiveness. The practice of reading is a 
personal journey of the reader and it is directly related to 
his/her socio-economic background. The practice of read-
ing was regarded as a popular and select activity sometimes. 
What can you say about the effect of the family and the 
neighbourhood on the reading and writing practices? 
 Well, the family influence and the local influence was 
of course huge. Especially for young children. One interesting 
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thing I found in this research was that the state in both the Ot-
toman period and in the Republican period was very worried 
about these influences; the local and family influences. Because 
they wanted to control reading and the writing. They wanted to 
control the milieu, the environment in which reading happened. 
But they could not. They could not completely because people 
don’t live in school for 24 hours a day. They live with their 
family. They are influenced by their sisters, their uncles, their 
fathers, their mothers, their grandparents. Those influences are 
very strong. We find examples where the state wishes that those 
influences did not exist and tries to suggest that family influenc-
es are bad and need to be removed. But of course they cannot. 
That was their wish. So the state officials established a kind 
of contrast between the home environment and school environ-
ment because in the school, at least they thought, they could 
control everything. They could hire the teacher, they could build 
the building, they could establish the curriculum and the text-
book. Of course the teachers have had an important role and one 
of the problems in educational reform was that it takes time to 
produce a new teacher. So there is a lag; there is a time gap be-
tween what the state can do and when it becomes implemented 
in reality. It takes maybe 10-15 years to create or produce a new 
teacher.  So there is a kind of time delay. But it is interesting that 
in many of the textbooks the state tries to show that the school 
has the progressive, new, good environment and the family has 

something not very trustworthy. They worried about the home 
and neighbourhood influences because they could not control 
them. 
 Maybe the socio-economic background of the fami-
lies is influential on the practice of reading in the terms of 
its popularity and exclusiveness. The practice of reading 
is a personal journey of the reader and it is directly relat-
ed to socio-economic background of his/ her. The practice 
of reading regarded as a popular and select activity some-
times. What can you say about the effect of the family and 
the neighbourhood on the reading and writing practices? 

 Good. Thank you. My sense from the materials I looked 
at was that you have a kind of ideal reading material from the 
part of the state. The State wants the children to be reading these 
materials. Lets say over a year they should read X materials. But 
the market is not concerned so much with what the state wants. 
It concerns with popularity, making money, selling. So we have 
two different interest and we have a tension between the two. 
They don’t always align. They are not always the same.

 The market is effective on the reading practice, how-
ever, I think it is not only related to materialistic field. Can 
we talk about a political care?

 Maybe. People with very different views were writing, 

participating in the market. Some will be with the state as you 
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say; some will be having an agenda which is different from the 
state’s agenda. Also the Tate’s agenda was changing from the 
Tanzimat to the Abdulhamid period, to the Young Turk period, 
to the early Republic, to the late Republic. The state itself is 
changing and the market is changing. As people learn to read, 
the people who write recognize that the market is growing. And 
to fill that demand, many people are trying to put their material 
before the readers and some of those materials are very different 
from the others. Right? Some are together with the state’s agen-
da and some are against it; either on the left, on the right. For 
other reasons; religious, secular.

 A new state is being constructed; the regime of the 
Republic. There is a lack of  consistent state actually. Did the 
market benefit from this situation?

 Well, there are people in the market who have strong ide-
ological commitment but there are other people who just want to 
make money. They just want to sell. They wanted to see what the 
market is interested in and sell. So, it is interesting; the state has 
an idea of the child in the late empire and the early republic. And 
this child is like a dream child; very obedient, very respectful of 
older people, very clean, very hardworking. You know almost 
like a caricature. I mean no child exist like that. It is only found 
in books. Also some writers have this idea. They have a contrast 
between the good child and the bad child both in the late Otto-
man period and in the early Republic. I mean, for example, in 

the late Ottoman period you have someone like Ahmet Midhat 
Efendi; he writes this clear contrast. I forget what he says. “good 
children, hardworking children, naughty children…”. Very black 
and white contrast. It is not realistic. It is didactic. It is for the 
purpose of teaching. Many of the writers in the Ottoman pe-
riod and in the republican period were using writing as a way 
of teaching. Today most writers don’t try to teach. They try to 
entertain. But there is a strong tradition in the Ottoman Empire 
and in the Turkish republic that reading is about learning; read-
ing is a vehicle, is a tool for teaching. So you have this con-
trast: good child-bad child; clean house-dirty house; old tech-
nique- new technique. But of course ultimately for children this 
is boring. And it is also possible for people to use satire, to use 
humour to use comedy to undermine, to make fun of this perfect 
child or this boring literature. So of course one of the things 
the market does is that it makes fun of the official view. So in 
the official view we have the teacher as in control, progressive, 
smart, handsome and modern. But we know that not all teachers 
are like that. And in the satirical literature, comic literature, we 
have jokes about the teacher. The teacher is stupid, children play 
tricks on the teacher. Because they want to entertain the readers 
not just teach them. And that’s a big difference between the state 
and the private sector. There is a tension between the didactic, 
the teaching literature and entertaining literature.
Let us talk about the using of the material as a political ob-
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ject. The state constitute the image, view and the material 
especially in the period of the “Early Republic.” We have the 
revolution of alphabet.  A perception is tried to be changed. 
What do you think about the revolution of the alphabet in 
the context of the development of reading practice?

 My view may not be the majority view on the alphabet 
reform. In my view, the alphabet reform is important as a sym-
bolic gesture and important as a way of cutting the ties, the links 
between one generation and the other generation because after 
the language revolution, young people cannot read the works 
of the older people. But when it comes to learning to read, in 
my view the alphabet revolution is not so important compared 
to the academic attention it has received in history writing. It 
is important for me as a symbol and as a break between gen-
erations. But actually in terms of learning to read it is neither 
important or it is a backward step. Because now you have many 
people who were literate who become illiterate. 

 We can mention two different views about the course 
books and the magazines. The religious view and the secu-
lar view.  As you said shortly before, the role of family is so 
important at this  point. While state is offering a secular-re-
publican education system, the family is demanding a dif-
ferent education for the children. How do the contradiction 
between the state and the family affect the reading practice 
of the children?  It can be said that you don’t have clear re-

sults in terms of the memories. 

 Maybe not completely clear but it seems that a couple of 
things are important here. One, in many memoirs, people de-
scribe a different kind of world; the world of the house or the 
neighbourhood and the world of the new school and they went 
from one to the other like they are going to a different country or 
going to a different environment because it was a big difference. 
And for many people, many memoirs are negative about the 
family influence; especially the “laik” type of people. But many 
people also speak very positively about the influence of their 
family. Many people talk about the influence of their mothers 
about teaching them to read. Of course, it is a narrow share of 
the population where the mothers are literate but there are and 
they talk about the influence of other family members teaching 
them to read, maybe an aunt or an uncle. So, you have a mixture 
of positive views of the family as influence and negative views 
of the family as influence. Or at least, a contrast between the 
family and the state milieu, the school, public school.

 Let us talk about the transformation about reading 
and writing practices and the affair of the transition from 
the Late Ottoman to the Early Republic. Can we say that 
there is a special emphasis for the cultural identity in the 
regime of republic. Is it a local or international view? Are 
there clear lines between these?
 No, I don’t think it is so clear-cut. I don’t think it is sharp. 
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I mean of course you can find evidence of a break between 
one and the other but in many respects things remained the 
same. Some of the children’s journals, if you look from 1920, 
1921,1922, 1923 etc., there is no change. Everything stays the 
same: the pictures, the text, the size of the publication. If it is for 
children, nothing changes. But other publications immediately 
change. As soon as you have the republic, you have pictures of 
Mustafa Kemal, the flag, and you have some changing of the il-
lustrations. I give a couple of examples in the book where “Bay-
ram” becomes modern. The hat changes, the uniform changes, 
the flag changes. But sometimes that does not happen until the 
1926,1927. So there is a period in the beginning when things 
are not clear. Some publications change very quickly and some 
publications change very slowly.

 We can see the statements of “we” and “they” in some 
publications in the period of transition. Actually, I want to 
ask about cultural development by saying cultural emphasis  
such as the emphasizing of  “Turkist”,  increasing national-
ism…

 Well, of course, it depends a lot on the people who write 
the journals or the books. There are some people who were writ-
ing from a Turkist perspective, before the republic and there 
are some who after the republic don’t write from a Turkish per-
spective. So, you have all different kinds. I mean the one where 
you see the change most quickly is in the publications linked to 

the state, naturally. And one of the ways they communicate this 
change is basically to attack the Ottoman past. The image of the 
Ottoman Empire, for example, the sultan is shown very nega-
tively for the children. In some cases that happens very quickly.

 Do you talk about another ‘’Turkist’’ perception 
which is not rooted in Ottoman Empire?

 Yes. I mean there are some stories where Ottoman ele-
ments were erased, removed from the story. A story that takes 
place in the Ottoman period but the word “Ottoman” is nev-
er mentioned. You do not see “Ottoman” but rather “Turkish” 
History. I give an example. A story about a boy who is a hero 
in a fortress in Austria-Hungary. A war between the Ottoman 
and the Austria/Hungarian Empire. It is not Seljuk, Turkic, or 
Mongol; it is Ottoman this story because no other Turkish state 
fought in Hungary. But there is no mention of Ottoman. Like it 
(Ottoman) is removed from the history. And replaced by Turk. 
It is normal.

 In this point, I would like to ask something about this 
issue. How does this emphasizing affect the children of mi-
norities in the Ottoman territories? I could not find anything 
about this issue in the memories. I mean, the construction of 
the identities is impossible for the minorities.
 The minorities don’t appear in schoolbooks. In one or 
two journals you have the discussion of Greeks as the enemy. 
They came, destroyed, and killed. In children’s literature, you 
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do not have a discussion. You might not expect them to discuss 
Jews or Christians. The idea is to build generic citizen. Young 
readers have not had much history. If some one tells that they 
are Turk, they say OK.

 At that point we can talk about the effect of the family 
and the neighbourhood. There is family one side and there 
is state another side.

 Yes. I mean the difficult thing is it is very hard to get 
any kind of memoir about the process of developing this kind 
of meaning. Even from the majority. I found some books in 
second-hand booksellers, a children textbook, somebody had 
written in Greek under each word. Maybe they try to learn and 
translate.  You can imagine what they are thinking but you can-
not know for sure. A picture of a soldier in a uniform. It is either 
Ottoman or Turkish soldier, so it should be Muslim. But the 
reader is Greek. Was he thinking of them or us? It is difficult to 
find any question of ethnicity except in the wartime. 

 Have you found such kind of a thing in the memories?

 Not much. Sometimes people speak about maybe in a 
wealthy family, there were cooks  or nurses who were different, 
who were darker or Kurdish. But they do not say the ethnicity. 
But there is a question of difference. They tell a different story, 
it could just be a difference between villager and city people.  
Reading is an urban phenomenon. When the literacy rate in-
creased then it became a rural phenomenon. For most of this 

period reading remained as elite activity.

 We can see the projects against the Ottoman and the 
Seljuk historical records and teachings in this period. The 
act of reading is tried to be military and more connected to 
state. Is this project successful?

 I think to a large extent it is. It is hard to know perception 
we do not know how it is understood. But children are very sus-
ceptible to kinds of images, songs, national anthems, in school 
everybody does it.  At the time you do not question but then you 
start to question it later on. So the potential for large influence 
is very high. That is the why the state takes children away from 
home, to influence them in their own environment, the environ-
ment they create, with flags, textbooks... Children are effected, 
absorbed. When they are young it is a strong influence.

 It is  remarkable that  there is a parallelisation be-
tween the Late Ottoman and the Early Republic in terms 
of gender mainstreaming. Their roles are clear: Girls are 
mothers, boys are soldiers. Despite the differences between 
the empire and republic, this situation is similar to each oth-
er. 
 I am not sure but one reason might be that the new re-
public, even the old empire, was experiencing crisis. From 1911 
until 1922, it was war almost every year. 1911 Trablusgarp War, 
Balkan War, Independence War, there is no rest. The nation is 
under stress. And it is losing. Almost every war was a defeat. 
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The military demands are very high on the agenda. So the state 
needs to create soldiers. So there is a military dimension. We 
do not have a movement of pacifism. It did not exist. Nobody 
said stop making war. The state asked for soldiers. It is a kind 
of existential crisis. Yes no one expected women to be soldiers. 
In every society. There was no society at that time where girls 
become soldiers. The Tate expects woman to be the mothers of 
soldiers. There is basic biologically-determined gender under-
standing.  From our perspective now, it seems primitive. In the 
Ottoman or later period nobody said woman should be soldiers.

 There is a great emphasis on the soldier identity of the 
men.  However, women  are at the  home.  There is no other 
replacement about the woman.

 There are some examples of women who are teachers. 
There is a positive, gendered, modern role for woman. During 
the war the roles are domestic. The girls learn writing to be able 
to write a letter to their fathers in the war. And the girl is helping 
her mother, she cooks, and performs typical female roles. But 
apart from the female teacher role, you do not have man many 
gender-neutral examples. No. It is interesting because later on 
the Turkish Republic becomes very proud of having woman 
lawyers, professors, doctors, politicians, etc. But in the early 
period, I think it is what the military demands of this crisis dic-
tate. It forces a military view on gender roles.
 It is another thing that interesting for me, why do you 

add the documents about the own writing process of the au-
thors (such as Halide Edib, Şevket Süreyya, Hüseyin Cahit) 
into the book? Why are these documents important for you?

 Because I wanted to understand the process where people 
begin as readers and end up as writers. Because it is a minority; 
most people go to school, they learn to read, but they do not 
write or publish, they do not become serious writers. If they do 
not write we are unable to understand what they think.  There is 
no record, there is no trace, no remnant of their thought. Those 
people who write can tell us about the experience of becoming 
readers.

 The authors which you selected had learned the read-
ing in the period of Late Ottoman Empire, but, they had 
started to write in the period of Early Republic. 

 Some of them learn reading in the early republican period 
and write in the late republican period. I just try to choose ex-
amples where people described the process of learning to read. 
Many people do not. Many writers if they write memoirs or 
biography they do not describe learning to read. So not every 
biography helps to explain the process. I just wanted to have 
some examples. How was it for a woman, for a man, a wealthy 
person, rural, urban, from Istanbul, from Anatolia. I tried to pick 
some examples that showed different types of reading experi-
ences.
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 To sum up, would you like to add something about the 

book?

 No. I tried to explore the periodization, chronological di-
mension. Should we think about change from the empire to re-
public as continuity or as change? Probably both. Some things 
change quickly, while some things continued. It is a question of 
emphasis. In the majority of history works 1923 is a clear line. 
But cultural and social historians help us to question this sharp 
line. Because people do not wake up one morning and become 
completely different because the government has changed. So 
we need to understand, as historians, why things change, when 
things change, and see some emphasis on change and continuity 
depending on the material we look at.

 Thank you.

 Thank you very much, Melek.

Monograf Buluşmaları
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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 

Akademik Eleştiri Alanında Aklın 
Kötümserliği, İradenin İyimserliği

Nüket Esen, Erol Köroğlu, 
Deniz Aktan Küçük, Erkan Irmak

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.

M
on

og
ra

f B
ul
uş

m
al
ar

ı



monograf 2014/1

Akademik Eleştiri Alanında Aklın Kötümserliği, İradenin İyimserliği • 145144 

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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Janus’un Gör Dediği: Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü’nde, Öznellik, Tarihsellik ve 

İroni
Emrah Pelvanoğlu*

Giriş

Saatleri Ayarlama Enstitüsü (tef. 1954, bas. 1962)’nün, Ah-
met Hamdi Tanpınar (1901-62)’ın romanları arasında özel 

bir yeri vardır. Yarım ve dağınık kalmış Aydaki Kadın’ı ken-
di ihtimallerinde bırakıp, Huzur (tef. 1948, bas. 1949), Mahur 
Beste (tef. 1944) ve Sahnenin Dışındakiler (tef. 1950)’in kahra-
manlarının birbirleriyle ilişkili (akraba) olduğunu, bu yapıtların 
kurgularının bir “üçleme” ya da “nehir roman” tasarımı / projesi 
de içerdiklerini göz önüne alırsak, bu özel yerin “farklılığına” 
dair ilk elde somut bir çıkarsama yapmış oluruz. Bu üç roman, 
19. yüzyılın ikinci yarısından II. Dünya Savaşı’nın başlangıcı-
na kadar geçen bir sürede, “ömürlerinin macerası” Türkiye’nin 
modernleşme serüvenin içinden geçen bir grup karakteri kendi 
*Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi. 
emrah.pelvanoglu@yeditepe.edu.tr 
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şekilde iç içe geçmiştir. Tipik bir örnek olarak Mehmet Kap-
lan’ın 1972 yılında yayımlanan “Ahmet Hamdi Tanpınar ve 
Güzel Eserin Üç Temeli” başlıklı yazısından şu cümleleri alın-
tılayabiliriz: “Bugün, kültürünü derinleştirmek isteyen bir Türk 
gencine tavsiye ettiğim şahsiyetlerin başında Tanpınar gelir. 
Onu dikkatle okuyan enginlere açılır ve daha ötelere gider. Zira 
Tanpınar’ın başlıca özelliği, kendisini okuyanları iyi bir rehber 
gibi, büyük kaynaklara, tarihe, tabiata, sanata ve Tanrı’ya götür-
mesidir” (187). 
Kaplan’ın açıklamasında ortaya çıkan erekselci yorum, Tanpı-
nar metinlerinin “büyük meselelere”, tarihsel olana dönük yü-
zünün ve on yıllar boyunca Kaplan’dan tevarüs edecek okuma 
alışkanlıklarının tortulaştıracağı majör tonların altını çizer. Bu 
yazısından bir on yıl önce, Tanpınar’ın ölümünün hemen ar-
dından yayımlanan “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” başlıklı yazı-
sında da Kaplan, romanı yine majör bir kavramla, “zaman” ile 
açıklar: 

O hemen hemen her şeyi, mekânı ve cansız eşyayı 
dahi […] zaman ile münasebeti bakımından ele alır. 
[….] Bu donmuş veya parçalanan bir saat gibi çığı-
rından çıkmış olan zamanın esas kahramanı, Türk ce-
miyetidir. Yazarın asıl gayesi, Türk cemiyetinin son 
elli yıl zarfında, nasıl donmuş bir hayat şekli ile onu 
gülünç şekilde aşmak isteyişini anlatmaktır. (121)

Kaplan’ın açıklamasında aslında gayet öznel bir kavram olan 

öznellikleri içinde anlatır. Şerif Mardin’in çalışmalarına atfen 
“Türk modernleşmesi” adını verebileceğimiz bu özgün tarihsel 
süreç, ilgili üç romanındaki anlatıcı ve karakterlerin gelenek-
sel olanla yaşadıkları “ontolojik süreksizlik”leri (Everdell’den 
aktaran Oğuzertem 133) çerçeveler. Özellikle Mümtaz, Behçet 
Bey gibi karakterlerin kendi deneyim alanlarını tasarlarken kul-
lanılan dil, betisel / figüratif olmaktan çok “duygusal”dır (Sc-
hillerci anlamda “öz-bilinçli”) ki bu durum Tanpınar yapıtlarına 
modernist karakterlerini kazandıran öznel – kamusal / tarihsel 
arsındaki uyumsuzluğun ya da yapıtların çift yüzlülüğün başlıca 
sebebidir. Bu duruma ilerde değineceğim. 
 Tanpınar’ın ve özellikle de Huzur’un 1973 yılındaki Hil-
mi Yavuz - Selahattin Hilav polemiğinden itibaren Türk mo-
dernleşmesi tartışmalarının önemli referans kaynaklarından biri 
haline gelmesi, Mümtaz, İhsan, Cemal, Behçet Bey gibi karak-
terlerin yaşadığı süreksizlik / eksiklik krizlerinin, Türk moder-
nleşmesinin doğrudan bir tezahürü ya da “figüratif / betisel” bir 
anlatısı olarak okunmasından kaynaklanmıştır. Bu anlatıların 
tarihsel olana dönük yüzü, meğerki bir olay örgüsü dekoru ya 
da tipik bir Tanpınar malumatfuruşluğunun (kimileri buna “es-
tetlik” diyor) malzemesi olsun, yapılan okumaların çok büyük 
bir kısmınca hep öne çıkarılmış, Fredric Jameson gibi söyler-
sek tevarüs edile gelen “hazır okuma kategorileri” yaratmıştır 
(11). Bu hazır kategoriler başlangıçlarından itibaren muğlak ve 
“yanlışlanamayan” nitelendirme ve açıklamalarla çok kolay bir 
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zaman tarihsel akışla yani kamusal olanla özdeşleştirilir ve ro-
manın asıl amacı, Türkiye toplumunun bu tarihsel akış içinde 
yaşadığı kriz ve eksikliklerin güldürü yoluyla anlaşılmasını ve 
belki de aşılmasını sağlamak şeklinde belirlenerek anlatının 
modernist zorlukları / belirsizlikleri atlanmış olur. Bu çok erken 
yazısında Kaplan, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü doğrudan 
Türk modernleşmesinin kamusal meseleleri ile bağlar ve roman 
için açtığı okuma koridorlarını kendi tarihselci yorumu ile kate-
der. Kaplan’dan tevarüs eden okuma alışkanlıklarının katman-
laştığı bu yorum koridorlarında yapıt, Türk modernleşmesinin 
alegorik bir eleştirisi, bir toplumsal hivic olarak “belirlenir” ve 
“büyük bir ciddiyetle okunması ve üzerinde derin derin düşü-
nülmesi lâzım gelen” (Kaplan 123), “iki uygarlık arasında boca-
layan toplumumuzun yanlış tutumlarını, davranışlarını, saçma-
lıklarını alaya alan, eleştirel bir roman” (Moran 274) şeklinde 
yeniden yazılır. 
 Ancak bütün bu yorumların es geçtikleri birşey var: Hu-
zur’da Osmanlı-Türk modernleşmesi üzerine nutuklar atan, 
Sahnenin Dışındakiler’de işgal altındaki İstanbul’un direnişini 
örgütleyen İhsan’ın ya da Mahur Beste’de Türk müslümanlığı 
üzerine büyük bir ciddiyetle tartışan “garip ihtilalci” Sabri Hoca 
ile İsmail Molla karakterlerinin içine konuştukları tarihselliğin 
mimetik otoritesi ile, kendine “[b]en insanların en naçizi ve 
mânasızı, karımın, vaktiyle enstitümüzün kurulmasından evvel 
hakkımda kullandığı dille en sünepesi” (14) diyerek musallat 

olan ve bunu neredeyse bütün roman boyunca ısrarla sürdüren 
Hayri İrdal’ın, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ndeki “eleştirelli-
ğinin” yarattığı ironi arasındaki mesafe. Bu mesafenin Mümtaz 
ile Suat, Behçet Bey ile İsmail Molla ya da Hayri İrdal ile Halit 
Ayarcı arasındaki karşıtlığı belirleyen poetik tercihlerle de açık-
lanabileceğini ve bu yüzden Kaplan-Moran çizgisindeki tarih-
selci yorumun, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde belirleyici bir 
öncelik almaması gerektiğini düşünüyorum.

 Hayri İrdal’a Güvenmek ya da Güvenmemek

 Ancak bu durum metnin tarihsel bir okumaya tamamen 
kapalı olduğu anlamına da gelmemeli. Hayri İrdal’ın hayatı-
nın farklı dönemleri ile özdeşleşen cemaatlere (babanın simya-
cı dostları, kahvehane, ispiritizma cemiyeti, enstitü) dair göz-
lemleri, tam Halit Ayarcı ile çekişmelerinin odağında yer alan 
“yeni” ve “inanmak” gibi kavramlar okuru, metnin öncesi ile 
verili ve onu belirleyen “bağlamsalcı” bir okumaya yönlendi-
rebilir. Kaplan ve (daha temkinli de olsa) Moran’dan devreden 
okumalar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü belirleyen bağlamın, 
Tanpınar’a atfedilen muhafazakâr bir eleştirellikle inşa edildi-
ğine ve Hayri İrdal’ın gözlemlerinin bu eleştirelliğin metaforik 
kipte “betisel” bir anlatısıymış gibi değerlendirilmesine daya-
nır. Ancak metnin bu özdeşlik söylemi ile alımlanması öncelikle 
Hayri İrdal’a güvemeyi gerektirir ki bunun çok da mümkün ol-
madığını yukarıda kısaca belirtmiştik. Hayri İrdal’a neden gü-
venmememiz gerektiğini açıklayan en önemli çalışma ise Süha 
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Oğuzertem’in 1995 yılında yayımlanan “Hasta Saatler, Bozuk 
Sıhhatler: Enstitü Sorununa Babasız Bir Yaklaşım” başlıklı ya-
zısı. Kendi özetlemesi ile Oğuzertem romanı “preödipal çer-
çevede, anne figürlerince aynalanma gereksinimini dışa vuran 
patolojik narsisizm bağlamında yorumlayan [...] ‘simgesel ha-
kikatlere’ dikkat çek[er]” (“Huzur’u Mazmunlarıyla Okumak” 
133) ve bu hakikatlerin yarattığı “imkânsız anlamlar”ın, metnin 
Tanpınar’a özgü simgesel örüntüler ile Hayri İrdal’ın belirlediği 
olay örgüsü arasındaki çetrefil ilişkilerden kaynaklandığını or-
taya koyar. Ancak bu çok önemi yazıyı ele almadan önce Hayri 
İrdal’a güvenmeyen bir başka okumaya daha değinmek istiyo-
rum. 
 Emre Ayvaz, “Hayri İrdal’ın Başına Gelenler” başlıklı 
yazısında Tanpınar’ın romanlarındaki (aslında neredeyse bütün 
yapıtlarındaki) erkek karakterlerin “kendi hayatlarını yöneten-
ler ve kendi hayatlarının kölesi olanlar” (64) şeklinde ikiye ay-
rıldığını belirtir: “Tanpınar’ın dahil olduğunu hissettiği ikinci 
gruptaki erkekler er geç karşılarında birinci cinsten bir erkek 
bulur ve onu hayret ve hayranlıkla seyre dalarlar” (64). Ayvaz 
bu bağlamda Behçet Bey ile Hayri İrdal’ı karşılaştırarak ikisi-
nin de birer kez “kukla” olarak nitelendirildiğine dikkat çeker. 
Behçet Bey, Mahur Beste’nin anlatıcısı tarafından iyi yapılmış 
bir kuklaya benzetilirken, Hayri İrdal kendi hikâyesinde bunu 
Halit Ayarcı’ya itiraf eder: “Kukla olduğumu biliyorum!” (264). 
Ayvaz’a göre Tanpınar, Mahur Beste’de başaramadığı şeyi Sa-

atleri Ayarlama Enstitüsü’nde başarmış, “mağduriyetten ibaret 
bir karakteri” (66) bütün bir romanın merkezinde tutabilmiş ve 
Hayri İrdal’ı Behçet Bey’in “kendi kuklalığının farkına varmış 
hali” olarak tamamlayabilmiştir. Ancak Ayvaz’a göre Tanpınar 
baş karakteri ile fazla özdeşleşmiş ve bu durum Hayri İrdal’ın 
anlatıcılığı ile anlattıkları (ya da romanın gösterenleri ile göste-
rilenleri arasında) açık bir uyumsuzluk meydana getirmiştir: 

Hayri İrdal bize Hayri İrdal’ın nasıl biri olduğunu 
söyleyip durur. Ama anlatıcı Hayri İrdal’ın olduğunu 
söylediği kişiyle, anlattığı Hayri İrdal bir türlü tam 
örtüşmez. Bu da akla birbirinin yansıması olan iki 
basit soruyu getirir: 1. Bir karakter kendisini böyle 
anlatabiliyorsa, nasıl olup da anlattığı biri olabilir? 
2. Böyle bir karakterin —kaderine teslim olmuş, ira-
desiz, tesadüflere sürüklenen karakterin— böyle ol-
masının sonuçlarından birinin de kendisinden hiçbir 
zaman tam olarak böyle bahsedememesi olması ge-
rekmez mi? (68)

Ayvaz’a göre bu uyumsuzluk, çelişki ya da “mesafe” büyük 
bir “kusur”dur. Bu kusur yüzünden anlatılan Hayri İrdal “ken-
di kendini iptal eder” (69) ve romandan geriye “sadece seyret-
tikleri” kalır (69) ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü “Tanpınar’ın 
görülmesini düşündüğü dünya hakkında bir kitaba dönüşür” 
(69). Ayvaz yazısında buna değinmese de sanki romanın neden 
öncelikle tarihsel okumalara maruz kaldığına ya da kalması ge-
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rektiğine dair bir açıklama getirir. Bu bağlamda Hayri İrdal’ın 
çelişkilerini es geçip onun seyrettiklerine odaklanan okur / eleş-
tirmenin metnin tarihsel anlamlarına yönelmesi gayet doğaldır. 
Bununla birlikte Ayvaz’ın es geçtiği ise, İrdal’ın (ve diğer birçok 
Tanpınar karakterlerinin) tam da böyle bir figür olmasının, onun 
iddia ettiğinin aksine Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü modern 
edebiyat adına kaçırılmış bir imkân olmaktan çıkarıp girift, çok 
katmanlı ve modenist bir anlatıya dönüştürdüğüdür. Ayvaz’ın 
“kusur” olarak nitelendirip kaçırdığı şey, romanın anlatı kipi 
olarak değişmecesel karakterini belirleyen “ironi”dir.  
 Oğuzertem’in çalışmaları bu durumun nasıl gerçekleşti-
ğinin yetkin bir açıklamasını ortaya koyar. Ona göre Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü’nde ikna edici bir yoruma ulaşabilmek için, 
öncelikle Tanpınar’ın yapıtlarının kendi (ve birbirlerinin) üstle-
rine kapanmalarını sağlayan simgesel dilin farkedilip çözülmesi 
gerekmektedir. Bu simgesel dil ise bizi Tanpınar’ın tekrar tekrar 
yazmaya çalıştığı ve “yapıtlarının ‘arkasındaki (ya ‘üstündeki’) 
öykü”ye, “Adem’le Havva”ya götürür (484). Tanpınar’ın ye-
niden yazdığı bu mesel “psikanalizin nesne ilişkileri kuramını 
(Buckley, Kernberg, Mahler) akla getiren bir ayrışma-bireyleş-
me öyküsü, bir eksik doğum, psikoseksüel ve metafizik düşüş 
(cennetten kovuluş) öyküsüne” dönüşür (484). Oğuzertem’e 
göre bu prototip öyküde (tef. 1948) yer alan “başlangıç hayali”-
ne dair simgesel anlatım Tanpınar’ın diğer yapıtlarında olduğu 
gibi Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde de tekrar eder: “Dolayı-

sıyla; Tanpınar’daki simgelerin çoğunlukla bu hayali başlan-
gıç (ev, deniz), bunun yokluğu (saat) ve onu yeniden elde etme 
çabası (ayna) ile ilgili olduğunu söylersek abartmış olmayız” 
(484). Oğuzertem bu simgesel kullanımların üst anlatıya işa-
ret ettiğini ve Tanpınar için geliştirilecek okuma stratejilerinin 
bu üst anlatının, “alt anlatı” (ya metinlerin Türk modernleşmesi 
“bağlamında” değerlendirilmesini sağlayan görünürdeki olay 
örgüsü) üstündeki dönüştürücü etkisini görmesini sağlar. Saat-
leri Ayarlama Enstitüsü bu alt ve üst anlatılardan “birinin, diğeri 
anlaşıldığında vazgeçilebilecek bir fazlalık olmamasına karşın, 
‘asıl’ öykü [(“Hayri İrdal’ın Hatırları”)] ancak ‘öteki’ öykünün 
[(“Adem’le Havva)] izdüşümü olarak kavrandığında doğru dü-
rüst anlaşılabildiği” için bir “alegori”dir (484). Oğuzertem, me-
tindeki simgesel anlatı ile tarihsel anlatının saydam ve simet-
rik bir ilişki içinde olduğunu düşünmemektedir çünkü ona göre 
simgelerle örülü bu üst anlatının sürekli müdahalesi yüzünden 
“insan etkinliğine dayalı ve sürekliliği olan bir olay örgüsü bul-
mak” zordur (484). 
 Bu iki düzlem arasındaki uyumsuzluk, Hayri İrdal’ın ha-
tıralarının Türk modernleşmesi anlatılarını belirleyen tarihsel 
bağlamla betisel / figüratif bir düzlemde ilişkiye girmesinin de 
önündeki en büyük engeldir. Tanpınar’ın roman bittikten sonra 
Turan Alptekin’e yazdırdığı ancak romana eklemediği “mek-
tup” ise, Oğuzertem’in nesne ilişkileri kuramcılarından yola 
çıkarak yaptığı psikanalitik okumayı gerçekten de ikna edici 
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bir hâle getirir. Doktor Ramiz tarafından Halit Ayarcı’ya gön-
derilen ve içinde “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”nün müsvedde-
leri de bulunan mektuba bir cevap olarak kurgulanmış bu metin 
Hayri İrdal’ı, ileri derecede paranoyak bir hasta olarak resme-
der. Ayarcı’nın, Doktor Ramiz’in müşahedesi altındaki bir “sıh-
hatevi”nde gördüğü İrdal, “”yatağının üzerinde oturmuş, iki eli 
başında düşünen ve bizlere alâkasız, kendi kendisiyle konuşan 
[bir] adam”dır (Alptekin 67). Ancak Ayarcı metni okurken bu 
paranoyak hastayı değil, onun “daima sahnede” olduğu “coş-
kun seneler”i, Ankara’da her akşam bir lokantada, bir eğlence 
yerinde buluşulup saatlerce gülüp eğlenilen zamanları hatırlar 
(Burada bir çıkma yaparak tipik bir Tanpınar karakteri olan Ab-
dullah Efendi’nin böyle bir akşamda yaşadıklarını hatırlayalım: 
“Abdullah Efendi’nin Rüyaları”). Ayarcı metni okurken “reali-
tenin acılığından, insicamsızlığından ve hayata hakim abesten 
o kadar güzel intikamlar alan, bu acayip zekânın cümbüşlerini 
tekrar seyrettiğini sanı[r]” ancak tarihsel / kamusal gerçeklik-
le iç içe geçmiş ve abes (Tahsin Yücel’in Sisifos Söyleni’ndeki 
çevirisi ile “uyumsuz”) “bir masallaştırmaya düşmeden hayat-
tan intikamını almasını” istediği “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”-
nün böyle bir yapıt olmasının beklenemeyeceğini belirtir (67). 
Çünkü “[b]u muhayyel hatıraların asıl hızının, ifrata ve kendine 
çevrilmiş bir çeşit i’tisaf hissi olduğu muhakkak[tır]” (67). 
 Tanpınar’ın tefrikadan yedi yıl sonra, Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü’nün 1961 yılındaki kitaplaşma sürecindeoluşturduğu 

bu metin, onun, Oğuzertem’in ortaya koyduğu ikili / alegorik 
anlatı yapısının önemli ölçüde farkında olduğunu gösterir. An-
cak Oğuzertem simgesel düzlemin, metnin olay örgüsünün sü-
rekliliğini bozduğunu ve bu yüzden ilgili üst anlatı tamamen 
göz ardı edilse bile romanın Moran’ın öne sürdüğü gibi bir “ta-
rihsel hiciv” olarak okunmasının mümkün olamayacağını dü-
şünür. Yine de Ayarcı, İrdal’ın “hezeyanında müdhiş şekilde 
içtimai” olduğunu söylemektedir (69). Kitap, Doktor Ramiz’in 
zannettiği kadar manasız değildir zira Ayarcı ve İrdal “öteden 
beri Türk insanın içtimai bir devir yaşadığını” düşünmektedir 
ve belki de bu yüzden İrdal, delilik nöbetlerinde bile “sonun-
da kadar içtimai”dir (69). Ayarcı metnin bu kamusal / tarihsel 
yüzünün varlığını, “meselelerimiz”in öznel varoluşumuza dair 
“en canlı noktalarımız” olması ile açıklar ve “Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü”  “başka bir meziyeti olmasa bile” (ki vardır, roman 
İrdal’ın öznelliğinin farklı durumlardaki var olabilme hâllerini 
anlatır) bu tarafı ile, bu en canlı noktadaki ısrarı ile “kâfidir”. 
Aslında Ayarcı, doğrudan metnin taktığı Janus maskesine bak-
maktadır: İroni.

 Sonuç ya da Janus’un Gör Dediği

 İroni başat bir retorik tekniğidir ve ironi hakkında yapı-
lacak bir tartışma bu yazının imkânlarını fazlası ile zorlayacak 
genişlikte olabilir. Bu yüzden öncelikle Saatleri Ayarlama Ens-
titüsü bağlamında ilerleyeceğim. Metnin ironik yapısına ilk dik-
kat çeken yazı, Tahsin Yücel’in 1962 yılında yayımlanan “Sa-
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atleri Ayarlama Enstitüsü” başlıklı kısa tanıtmalığıdır. Yücel bu 
yazısında metnin zorluğunu açıklarken, okurun romanı anlamak 
için seçeceği okuma stratejisi bağlamındaki olası kararsızlıkla-
rına dikkat çeker. Romanın “hayalî” ya da “gerçekçi” bir anlatı 
olarak okunabileceğini, ancak belli bir okuma stratejisine bağ-
lı kalmanın romanı anlamayı imkânsız hale de getirebileceğini 
belirtir. Yücel’in ifade etmeye çalıştığı bu “iki yüzlülük” Saat-
leri Ayarlama Enstitüsü’ndeki ironinin asıl özgünlüğüdür. Ro-
mandaki simgesel düzlemin de farkına varan Yücel, bu düzlemi 
Tanpınar’ın “insanın, dünyanın, hayatın anlamsızlığı fikri”ni 
yansıttığı bir ayna olarak toplumsal gerçeklikle ilişkilendirir 
(127).
 Bu bağlamda değineceğim bir diğer yazı ise Berna Mo-
ran’ın 1978 yılında yayımlanan “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” 
başlıklı yazısı. Ancak bu yazıyı Oğuzertem’in, Moran’ın hic-
ve dayalı perspektifini eleştirdiği yazısı ile birlikte ele almak 
istiyorum. Oğuzertem, Moran’ın romanı son kertede bir hiciv 
olarak değerlendirdiğini ancak Hayri İrdal’ın karakterindeki 
belirsizlikler ve değerlerinin muğlaklığı yüzünden “tam bir hi-
civci rolüne bürünemediğini” Moran’ın da fark ettiğini belirtir 
(464). Moran’ın verdiği tanımdan yola çıkarsak hiciv “gelenek-
sel, toplumsal ve ahlâki değerlerle, hayatta bunlara ters düşen 
davranışların yarattığı uyumsuzluktan kaynaklandığına göre, 
etkili olması için yazarın okurla paylaştığı rasyonel bir norm-
lar sisteminin bulunması gerek[mektedir]” (Aktaran Oğuzertem 

485). Böyle bir paylaşımın yokluğunda, ya bu paylaşım varmış 
gibi tasavvur edilecek ya da değer yokluğu tamamen görmez-
likten gelinecektir. Nitekim Moran, 1978 yılının dolaşımındaki 
Tanpınar bilgisi üzerinden tarihsel bir okuma yaparak böyle bir 
normun varlığına kanaat getirir ve Hayri İrdal’a güvenir, an-
cak romandaki ironi tekniğinin okuru eser karşısında şaşkına 
düşürdüğünü”  (Aktaran Oğuzertem 485) ve onu gereksiz yere 
yanıltarak işini güçleştirdiğini de ifade eder. Oğuzertem’e göre 
yapılması gereken, Moran’ın önerdiğinin aksine romanın başat 
anlatı kipi olan ironiden değil, sahneleme kipi olarak hicivden 
vazgeçilerek okunmasıdır. Bu bağlamda Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü’ndeki ironi söylenenin tersinin kastedildiği basit bir 
retorik tekniği olmaktan çok, romanın anlam üretimini karma-
şaya düşüren, söylenen ile kastedilen ya da gösteren ile göste-
rilen arasındaki ilişkiyi yerinden eden poetik bir edimdir (487). 
Anlatıdaki ironiyi bu şekilde okuyan Oğuzertem, romanın iro-
nik yapısı ile alegorik yapısı arasında bağlantı kurarak simgesel 
düzlemdeki yoklukların, olay örgüsünde de anlam yokluğu ola-
rak tezahür ettiğini iddia eder. Paul de Man’ın da “Zamansallık 
Retoriği” başlıklı yazısında alegori ve ironi arasındaki “örtük ve 
bilmecemsi” bağlantıya dikkat çektiğini belirterek yazıdan şu 
alıntıyı yapar: “[İroninin] açığa vurduğu zamansal boşluk, iro-
ninin alegorinin hiç ulaşılamayacak bir eskiyi çağrıştırmasında 
karşımıza çıkan boşluktur” (Aktaran Oğuzertem 487). Bu bağ-
lamda Ayarcı’nın mektubunda çizilen İrdal resmi, de Man’ın 
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tanımladığı anlamda “mutlak ironi”nin, “Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü”  ise bir bakıma “delilik içinden delilik üstüne kafa 
yor[manın]” belgesi haline gelir. Oğuzertem bütün bu tespitleri 
ışığında romanın ve genel olarak Tanpınar’ın modernist edebi-
yatının yeni bir okuma stratejisi ile, “çevresi duvarlarla örülü 
ve sürekli kendisiyle meşgul olan bu ‘kişisel dilin’ dünyasında, 
söyleyen, söylenen ve söz edilen arasındaki ayrımların silinme-
sine, yer değiştirmesine ve birbirine karışmasına uyum göster-
mek zorunda” olduğunu vurgular (488).
 Ayarcı’nın mektubu yukarıda da belirttiğim gibi Oğuzer-
tem’in tespitlerini psikanalitik edebiyat eleştirisine bir şekilde 
mesafeli okur için bile son derece ikna edici hâle getirir. Bu 
bağlamda yapacağım eklemelerin de bir itiraz niyeti taşımadı-
ğı belirtmeliyim. Ayarcı’nın mektubu ile devam edecek olursak 
Oğuzertem, İrdal’ın klinikteki “kendi içine kapanmış”, hasta 
hâlini kendi okuması ile tutarlı olacak şekilde öne çıkarır ama 
onun “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”nün toplumsal / tarihsel içe-
riğini övdüğü paragrafı dikkate almaz. Bununla birlikte Ayar-
cı’nın, İrdal’ın hasta haline dair tanıklığı ne kadar geçerli ise, 
İrdal’ın yazdığı metnin “meselelerimiz”e dair olduğu tespiti de 
o kadar geçerli olmalı. Ben bu yüzden, Saatleri Ayarlama Ens-
titüsü’nün “iki yüzlülüğün”, metnin “üstündeki” bu Janus mas-
kesinin, anlatının asıl ironisi olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki 
üzerinde konuştuğumuz metin bir “ek” ve son kertede yazar ta-
rafından romana dahil edilmemiş. Hatta Tanpınar metni kendisi 

için alıkoymayarak, mektubun talihini başka bir iradeye teslim 
etmiş. Metnin bu bağlamı yani varlığının ve yokluğunun yan 
yana olması bile aslında gayet ironik.
 Richard Rorty, önemli çalışması Olumsallık, İroni ve Da-
yanışma’yı tam da bu tarz bir yan yanalığın, öznel ve kamu-
sal olan arasındaki sentez arayışlarının yerini alması gerektiği 
düşüncesi üzerine kurar. Rotry’ye göre kamusalı ve mahremi 
birleştiren bir teori talebinden vazgeçilip her ikisinin de eşit de-
recede önemli ve olumsal olduğu dikkate alınmalıdır. Rotry’nin 
olumladığı “ironist” figürü, benliğin ve kamusalın ve en önem-
lisi bu ikisi arasında saydam ya da opak (temsil edici ya da dışa-
vurucu) bir araç olarak değerlendirilemeyecek olan dilin olum-
sallığının bilicindedir ve bu bağlamda bir seçime yönelmez. 
Çünkü hakikat orada, dışarıda, insan zihninden bağımsız var 
olamaz. Dünya dışarıda olabilir ancak dünyaya dair betimleme-
ler orada dışarıda değildir ve bunu söylemek “basitçe, tümce-
lerin olmadığı yerde hakikatin de olmadığını, tümcelerin insan 
dillerinin ögeleri olduğunu ve insan dillerinin insan yaratımları 
olduğunu söylemektir” (26). Bu bağlamda Hayri İrdal’ın hatıra-
larını yazmaya hazırlandığı sahneyi hatırlamakta fayda var. Çok 
erken uyandığı için sabah kahvesini kendisi pişirmek zorunda 
kalan İrdal, koltuğuna gömülerek hayatını düşünmeğe, hatırala-
rını tasarlamaya başlar: 

[U]nutulması, bahsedilmeden geçilmesi veya değiş-
tirilmesi icap eden şeyleri ayıklamağa, behemehal 
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yazılacakları derinleştirmeğe, hulâsa, bir yazıdan ve 
bilhassa hâtırat cinsinden bir yazıdan samimilik de-
nen şeyin istediği bütün sıkı şartları göz önünde tu-
tarak, hâdiseleri zihnimde sıralamağa çalıştım. [….] 
Siz de kabul edersiniz ki, her şeyi olduğu gibi söy-
lemek mümkün değildir. Sözü yarıda bırakmaktansa, 
vaktiyle iyi tasarlamak, okuyucu ile behemehal anla-
şacağınız noktaları seçmek gerekir. Çünkü samimiyet 
tek başına olan iş değildir. (13-14)

 İrdal’ın, buradaki “içtenlik” (samimiyet) vurgusu ile ha-
tıralarını açıkça sansürlediğini belirtmesi ilk bakışta büyük bir 
çelişki gibi görünebilir. Eğer eyleminizde samimi iseniz, ya da 
bir şeyi samimi olarak anlatıyorsanız, kullandığınız dilin say-
dam, eylemlerinizin de niyetlerinizle uyumlu olduğunu iddia 
ediyorsunuzdur. Oysaki İrdal, anlatısının samimiyet ölçütü ola-
rak metni tasarlama sürecinde yapması gereken bir dizi tercih-
ten bahseder. “Her şeyi olduğu gibi söylemek mümkün değil”-
se (14) dilin temsil edici saydamlığı şüphe altında demektir ve 
bu bağlamda “içtenlik” ile “gerçeklik” arasındaki mesafe açılır. 
Gerçek, insan zihninin “içtenlikle” tasarladığı dilsel (değişme-
cesel) bir alan olarak yeniden organize edilebilir. İrdal’ın “[k]
elimeler değiştirilince işler ne kadar kolaylaşıyordu” (210) de-
mesi ya da Ayarcı’nın “[a]dı olan her şey mevcuttur Hayri Bey” 
diye bağırması ya da Doktor Ramiz’in “[m]evcut olmasa adını 
bilmezdiniz, ondan konuşmazdınız” (270) diye söylenmesi ya 

da yine İrdal’ın kendisini “başkalarının uydurduğu bir yalan” 
(255) olarak değerlendirmesi ve ömrü boyunca sözlüğünü yap-
tığını söylemesi, tarihsel / kamusal gerçekliğin ancak bu dilsel 
(değişmecesel) zeminde var olabileceğine işaret eder. Bu bağ-
lamda gerçekliğin dışsal, betisel / figüratif bir anlatısının müm-
kün olamayacağını imleyen Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde 
dil, yukarıda da örneklediğim gibi algılamayı çarpıtma konu-
sundaki kendi potansiyellerini sorgular (White 52). Şu halde 
“müessemizin tarihçesi” olarak yazılan roman, simgesel ve beti-
sel düzlemlerini beraberce katederek, metatarihsel bir düzlemde 
değerlendirilebilir. Zira White’ın da belirttiği gibi “tarihsel dü-
şünmenin her kipi, tarihsel dünyanın eğretilemeli kavranışından 
düzdeğişmeceli ve kapsamlamalı kavrayışa geçip, tüm bilginin 
indirgenemez göreceliğinin sezildiği ironik bir kavrayışa varan 
bir söylem geleneği içerisindeki bir evre ya da bir an olarak 
görülebilir” (53-54). Bu bağlamda Hayri İrdal’ın hatıralarının 
hızını kendine çevrilmiş i’tisaf hissinden alarak, tarihsel olana 
dair ironik kavrayışın ortaya çıktığı bir zihin / zaman durumunu 
işaret ettiğini artık söyleyebiliriz.    

Kısa Ek
Tanpınar’ın yapıtlarındaki simgesel dili oluşturan “ev”, “Şark”, 
“saat”, “ayna”, “ağaç”, “billûr”, “rüya”, “saltanat”, “biçare”, 
“talih”, “tılsım”, “kadeh” gibi kelimelerin gelenekçi bir estetik 
anlayışın göstergeleri olarak okumak, Oğuzertem’in de söyle-
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diği gibi yapıtların modernist özgöndergeselliğini (Schiller’in 
öz-bilinçliliğini hatırlayalım) görmezden gelmek anlamına gelir 
(“Huzur’u…” 135). Makalelerinden romanlarına, Tanpınar’ın 
yazdığı hemen her metinde tekrar eden bu sözcük dağarı, önce-
likle Osmanlı-Türk kültürüne dair muhafazakâr bir içeriğin gös-
tergeselliği olarak görülmüş ve Tanpınar, Türk modernleşmesi-
nin yarattığı tarihsel krizlere özgün (ya da sentezci) cevapları 
olan önemli bir yazar olarak (kendisi hakkındaki yargılarının 
aksine) hemen her zaman değer görmüştür. Tanpınar hakkında-
ki yazıların toplandığı Bir Gül Bu Karanlıklarda’nın içeriğini 
kabaca gözden geçirmek bile bu cümleyi kurmak için gerek-
li verileri sağlar. Ancak Tanpınar’ın, “içtimai meselelerimiz” 
bağlamında ortaya koyduğu özgün cevaplarını bir sentez arayı-
şından ziyade, Avrupa merkezli ve büyük oranda “Oryantalist” 
bir düşünce üslubu ile geliştirdiği tespitinin, “günlüklerinin” de 
yayımlanmasının ardından çok daha az tartışmalı bir hâle gel-
diğini düşünüyorum. Tanpınar’a ait söz dağarının ironisi, sık 
sık ölülerin üzerimizdeki (yaşadığımız tarihsellikteki) hakkın-
dan bahsederken,  bir bakıma tam da ölü oldukları için haklı ol-
duklarını ima eder. Bu nedenle Tanpınar metinlerinin “içtimai” 
yüzünün de güncellenmesi gereken, yeni okuma stratejilerine 
ihtiyacı var. 
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ve Tarihsel Çalışmalar alanlarında doktora 
derecesini aldı. Ergut, ODTÜ Tarih Bölü-
mü’nde öğretim üyesi olarak, geç Osman-
lı ve erken Cumhuriyet döneminde devlet 
inşası, demokratikleşme, Avrupa’da devlet 
ve devrimler ve sosyalbilimlerde yöntem 

ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, Yeşiller ve Sol 
Gelecek Partisi’nde MYK üyeliği görevini yürütmektedir.

 Türkiye akademisi için bir bilimsel gelenekten ve ku-
rumsallıktan bahsetmek pek mümkün değil. Akademide, 
Türkiye’ye ait bir bilim ekolü oluşturmak için nelere ihtiyaç 
var?

 Ben bilim alanında “Türkiye’ye ait bir ekol” olabileceğini 
düşünmüyorum. Hepimiz çalıştığımız alanlarda bilgi üreten ve 
sınırları ulus-devletin sınırlarını çok aşan büyük epistemik top-
lulukların “üyeleriyiz”. Aynı sorunsala, çok farklı açıklamalar 
getiren, farklı yöntemler benimseyen, birbiriyle rekabet halinde 
olan farklı topluluklar var. Ve bizlerin bu topluluklara “üyeliği” 
ulusumuz tarafından belirlenmiyor. İçinden geldiğimiz teorik 
ve/veya metodolojik gelenekler tarafından belirleniyor. Birbiri-
mizle tartışıyoruz, fikirleri alıp veriyoruz. 
 Bu bilgiyi üretirken elbette yerelin bilgisini, bu toprak-
lara özgü olanın bilgisini de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. As-
lında  temel hedefimiz kendimizi yakın hissettiğimiz belirli bir 
epistemik toplumun ürettiklerini tekrarlamak ve hatta onu yere-

le uygulamanın da ötesinde... Hepimiz o geniş topluluğun bilgi 
dağarcığına veya teorik birikimine bir katkı yapmayı hedefli-
yoruz. Bir yanımızla yerelin bilgisini üretirken bir yanımızla 
da o bilginin, üyesi olduğumuz daha geniş bir bilim insanları 
topluluğuna ne tür katkı yaptığını da gözetiyoruz. Daha doğrusu 
gözetmeliyiz!

 Üniversitelerde, sosyal bilimler çalışmaları için ayrı-
lan bütçe, temel bilimler ve mühendislik bilimlerine ayrılan 
bütçelerden daha düşük oluyor. Akademi, sermayeyle bera-
ber düşünülüyor ve özellikle üretime/paraya dönüşebilecek 
bilimsel çalışmalar daha fazla destekleniyor. Sermaye ve ik-
tidara bu kadar bağlı bir üniversite ortamında akademik 
özgürlükten bahsedebilir miyiz/nasıl bir akademik özgür-
lükten bahsedebiliriz?

 Benim sosyal bilimlerden anladığım öncelikle eleştirel-
lik’tir. Sadece olanı ve görüneni sunmakla yetinmeyen; olan ve 
görünendeki sorunları açığa çıkartan ve daha iyi bir dünyaya 
dair ipuçlarını arayan bir sosyal bilim. 
 Eğer böyleyse,  elbette iktidar odaklarının nüfuz edeme-
yeceği bir dünyayı kurabilmesi gerekir sosyal bilimcilerin. Hem 
devlet, hem sermaye, hem dinsel kurumlardan özerk bir alan 
yaratılamadıkça bu tarz bir sosyal bilim imkansız olacaktır: İk-
tidar, eleştirelliği kaldırmaz!
 Neo-liberal düzen, insanî tecrübenin bütün alanlarını 
sermayenin tahakkümüne tabi kılmaya çalışıyor. Üniversite-
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ye ayrılan kamusal kaynaklar sınırlanıyor ve üniversiteler özel 
fonların, piyasanın insafına bırakılıyor. Kamu üniversiteleri 
bile kendi kaynaklarını yaratma çabasına giriyor. Bütün bunlar 
piyasanın lüzum gördüğü alanlarda büyüyen, piyasanın lüzum-
suz  bulduğu ya da düpedüz kendisine tehdit olarak algıladığı 
alanlarda bilgi üretmenin gittikçe zorlaştığı/zorlaştırıldığı bir 
üniversiteyi doğuruyor. Esnek istihdamın üniversiteye de yayıl-
dığı, iş güvencesinin adım adım ortadan kaldırıldığı, öğretim 
üyelerinin piyasanın dikte ettiği bir “performans” endeksiyle 
değerlendirildiği bir üniversite oluşuyor...
 Sermayenin mantığına bu kadar bağımlı işleyen bir üni-
versitenin özerkliğini koruması imkansızdır. Öte yandan özerk-
liğe tehdit sadece piyasadan gelmiyor. En az onun kadar, dev-
letten de özerklik önemlidir. Hele de Türkiye gibi çok kuvvetli 
bir devlet geleneğinin/kültürünün olduğu bağlamlarda... Türki-
ye’de devlet -Osmanlı’dan itibaren uzun bir dönem içinde ele 
alarak söylüyorum- zaman zaman sermayenin çıkarlarından bile 
bağımsızlaşma kapasitesine sahip bir devlettir. Kendi çıkarını, 
ideolojik kırmızı çizgilerini dayatma kapasitesine sahiptir. Biz-
de “devlet üniversiteleri”, devletin üniversiteleri olarak anlaşı-
lır. Başbakan’ın ODTÜ ziyareti sırasındaki öğrenci protestola-
rına ilişkin, sanırım Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü’ydü, 
şöyle şeyler söylemişti: “Bizlerin bütün maaşlarını, üniversite-
mizin bütün binalarını, alt yapısını Başbakanımız veriyor. Bu 
ne nankörlüktür”! Erdoğan’a tapan patetik söylemi bir kenara 

bırakırsak aslında birçoklarının paylaştığı bir zihniyeti açığa 
vuruyor rektör. Üniversite devletin malıdır. Devletin başındaki 
kişiye, devletin ideolojisine, devletin tercihlerine saygıda kusur 
edemez!
 Sözün özü, Türkiye’de üniversite özgürlüğünün, birbi-
rinden özerk iki ana tehdit var: Sermaye ve devlet. Her ikisi-
ne karşı da mücadele edilmelidir. Ve ediliyor da! Hayatın diğer 
alanları gibi üniversiteler de mücadele alanıdır. Her iktidar pra-
tiği bir direnç de üretir. Üniversiteleri monolitik yapılar olarak 
alamayız. Müesses nizama alternatif bilgileri özgür bir ortamda 
üretmeye çalışanlarla, o müesses nizamın üniversite içindeki 
uygulayıcıları gibi ayrımlara ve üniversite içinde bunlar arasın-
daki mücadelelere de dikkat etmek lazım.

 Çoğulculuk ve Evrenselcilik
 Bir önceki soruyla bağlantılı olarak; şu anda siz bir 
siyasi parti içinde aktif görevdesiniz.Bu şekilde siyasi bir 
parti içinde yer almak akademik özgürlük açısından nasıl 
değerlendirebilir?

 Sorunuzu basit bir parti üyeliği/akademisyenlik gerilimi-
nin dışına çıkarak yanıtlamak isterim. Söz konusu olan daha de-
rinde, siyaset ya da önemsediğimiz değerler ile akademisyenlik 
arasındaki gerilim meselesidir.
 Öncelikle sanırım “liberal ilke”ye değinmek gerekecek. 
Liberalizm, akademik özgürlüğe önem verir. Fakat önemli bir 
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koşulu vardır: Akademisyen “tarafsız” olmalıdır. Kendi “değer-
ler” dünyasını, akademiye taşımamalıdır. Bu değerleri, kamusal 
ya da özel alanda elbette dillendirebilir; ama üniversite mekanı 
disiplinlerin kendi ölçütlerinin geçeri olduğu alanlardır. Her di-
siplinin içsel kuralları vardır. Ve akademisyenin özgürlüğü, an-
cak o kuralları tatbik ettiği oranda geçerlidir. Başka bir deyişle 
disiplinini doğrudan ilgilendirmeyen konulara girdiğinde –me-
sela derste politik bir mesele üzerine kanaat açıkladığında, ya 
da politik meseleler üzerine sınıfta bir müzakere açtığında- aka-
demik özgürlük ilkesinin koruması dışına çıkar. Örneğin bir-
çok Batı üniversitesinde feministler tam da bu yorum nedeniy-
le uzun süre zorluklar yaşadılar. Bir sosyolog, herşeyden önce 
sosyolog olmalıydı. Feminizm politikti ve –tam da bu nedenle- 
“akademik özgürlük” ilkesinden yararlanamazdı. Üniversiteler 
siyaset mekanı olamazdı!
 Son tahlilde sorunuz, ne için, kimin için sosyal bilim yap-
tığımızla ilgili... Sosyal bilim yaparken kime hizmet ediyoruz? 
Ürettiğimiz bilgiden kimler yararlanacak? Bunlar çok çetrefil 
konular; ve kolay yanıtları da yok. 
 Bir önceki sorunuza verdiğim yanıtı tekrarlamak ve ver-
diğim yanıtın da aslında oldukça sorunlu bir yanıt olduğunu 
söylemek isterim. “Daha iyi bir dünya” için  sosyal bilim ter-
cihimden bahsetmişim. Böyle dedim ama, bu yanıtın barındır-
dığı risklerin farkındayım: Öncelikle “daha iyi bir dünya” için 
eylediğini düşünen bir özne –ben mesela!- çeşitli açılardan teh-

likelidir; ve şimdi söyleyeceğim tehlikelerin hepsinin kaynağı 
aynıdır: Kendini böyle bir yerde konumlandıran akademisyende 
ister istemez “ahlaki bir üstünlük” duygusu peyda olur. Ahla-
ken doğru yerdedir. Bu nedenle yapıp ettikleri “son tahlilde” 
meşrudur. Bu “ahlaki üstünlük” nedeniyle kendi disiplininin iç-
sel ölçütlerini tümüyle göz ardı edip bütünüyle politik bir duruş 
sergileyebilir. Bunun en uç noktası, “davasına” hizmet etmedi-
ğini düşündüğü ya da kafasındaki dünyayla çeliştiğini gördü-
ğü verileri, çalışmasına dahil etmemesi olabilir. İkincisi ise, bu 
kertede bir “ahlaki üstünlük” kaçınılmaz bir biçimde otoriterliği 
besleyebilir. Öyle ya; ben daha iyi bir dünya için uğraşıyorum; 
ve ortalıkta bu dünyanın gerçekleştirilmesine engel olan –öznel 
ya da nesnel olarak engel olan- birileri var. O birilerini öteki-
leştirme ihtimalim yüksektir. Bu konuda tarih disiplininin ter-
biye edici bir işlevi olabilir. Tarih herşeyden önce “anlamanın 
bilimidir”. Bizim temel önceliğimiz anlamaktır. İnsanların fark-
lı zamanlarda, farklı coğrafyalarda yaptıkları farklı tercihleri 
anlamak... Benzer sorulara/sorunlara verdikleri farklı yanıtları 
anlamak... “Daha iyi bir dünya” için sosyal bilim, benimkinden 
“daha farklı” bir dünyanın gayrı meşru olduğu anlamına gel-
mez, gelmemelidir. 
 Farklılık -daha doğrusu salt farklılık- ötekileştirmenin 
zemini olamaz. Bir akademisyenin politik duruşu, diskuru “ço-
ğulculuğu” ve “evrenselliği” içermek zorundadır. Hobsbawm 
bir konuşmasında söyler: Kimimizin dünya görüşü evrenselci-
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dir; kimimizin  değil... Yurttaş olarak eylediğimiz anlarda bu 
farklılık sorun yaratmayabilir. Fakat sosyal bilimci için, der 
Hobsbawm, evrenselcilik bir değer olmanın ötesinde işini iyi 
yapabilmenin zorunlu koşuludur. Sosyal bilimler, insanın, insan 
topluluklarının yapıp etikleriyle uğraşır. İnsanî etkinlikleri be-
lirleyen ve/veya sınırlayan dinamikleri, nedensel mekanizmala-
rı bulmaya çalışır. Ve hiçbir insanî etkinlik, herhangi bir grubun 
(ulusal, etnik, cinsel, sınıfsal) tek başına, diğer gruplara hiç bu-
laşmadan yapageldiği bir etkinlik biçimi değildir. Beşeri dünya 
böyle işlemez! Bizler alır ve veririz. Fikir alır veririz; hastalık 
alır veririz; para alır veririz; mal alır veririz; kültür alır veririz... 
Hiçbirimiz Robinson Crusoe değiliz; olamayız da... İşte bu ya-
pıp ettiklerimizin arkasındaki nedensellikleri bulmanın birincil 
koşulu tam da o nedenle “evrenselcilik”tir. Hobsbawm’ın izin-
den giderek söylersem “Sadece Türkler için yazılan bir tarih; 
sadece eşcinseller için yazılan bir tarih, sadece Yahudiler için 
yazılan bir tarih her ne kadar o gruplar için rahatlatıcı bir etki 
yaratsa da iyi bir tarih değildir”.
 Ben, bir akademisyenin siyasetle kurduğu/kurması ge-
rektiği ilişkinin ancak çoğulcu ve evrenselci bir değerler dünya-
sından anlamlı olacağını düşünüyorum.
 Bu böyle olmakla birlikte, yukarıda değindiğim gerilim-
lerin farkında olmamız lazım: Tarafsızlık elbette mümkün değil-
dir ve dahası arzu edilir de değildir. Ama nesnellik idealinden de 
vazgeçmemiz mümkün değildir. Dar politik kaygılar yüzünden 

nesnelliğin feda edilebilir olduğunu söylediğimiz nokta, akade-
mik dünyanın dışına çıktığımız noktadır. 
 Ben farklı alanların özerklikler olduğunu düşünürüm. Si-
yasetin alanıyla, edebiyatın alanı birbirinden özerktir. Siyaseten 
doğru bir şair, çok kötü şiirler yazabilir (Çoğunlukla da böy-
le olmaz mı!) Siyaset ve akademi arasındaki ilişkiyi de benzer 
bir yerden kurgulamak gerekiyor. “Liberal ilke”nin akademik 
disiplinleri nasıl mutlaklaştırdığına, dokunulmaz kıldığına yu-
karıda değinmiştim. Her türlü politik, kültürel değerden arındı-
rılmış bir akademik dünya elbette mümkün değildir ve istenilir 
de değildir. Ama bunu söylemek disiplinlerin içsel ölçütlerinin 
hiç olmadığı anlamına gelmiyor.
 Öğrencilerime hep söylerim: Hayat, bütün olumsallı-
ğı içinde farklı gerilimler barındırır. Gerilimleri, nihai olarak 
çözmeye çalışmayın; çözülmez zira! Ama gerilimlerin hangi 
noktalarda yoğunlaştığını iyi anlayın. O gerilimleri bilincinize 
çıkarın ve arasından kendi yolunuzu kendiniz çizin. “Daha iyi 
bir dünya için sosyal bilim” ne kadar önemli bir değerse, “sos-
yal bilimin iç ölçütlerine uymak” da o ölçüde önemlidir. “Ölçüt 
dediğiniz nedir ki, o da müesses nizamın koyduğu kurallar” di-
yerek de kurtulabileceğimiz bir gerilim değil söz konusu olan... 
Tarihçilikten örnek vereyim: Dünyada saygın tarihçiler, politik 
görüşlerinden bağımsız olarak bir epistemik topluluk oluşturur-
lar. Birbirlerinin ürettikleri bilgilerden yararlanırlar, birbirlerini 
eleştirirler, belirli bir noktada uzlaşma sağlarlar. Tarihsel bir ar-
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gümanın nasıl geliştirilebileceği, belgenin otantik olup olma-
dığı, belgenin bir zamanlar ait olduğu –ama artık varolmayan- 
gerçek bağlamının ne olduğu konusunda uzlaşmalar üzerinden 
ilerler dünya tarihçiliği... Demem o ki, kendine ait –içsel- ölçüt-
leri vardır ve bu ölçütler bizim dünya görüşümüzden bağımsız 
ölçütlerdir. İkisi arasında gerilim var derken, bunu kastediyo-
rum.
 Bu gerilimin farkında olmak ve bu gerilimi, tümüyle uç-
lardan birine (değerler veya içsel ölçütler) yaslanarak çözmek 
mümkündür; ama önermem! Gerilimi tüketmeyin. O gerilim-
dir bizi üretken kılan, yapıp ettiğimiz üzerine sürekli düşündü-
ren ve gerektiği durumlarda öz eleştiri mekanizmasını işleterek 
yeni bir yola bizi sokan... 
 Bir akademisyenin evrenselci bir dünya görüşüne sahip 
olmasının, daha nesnel bir duruşa sahip olmasını kolaylaştıraca-
ğını söylemiştim. Bunun dışında Barrington Moore bir “güven-
lik sübabı” daha zikreder: Sosyal bilimci, bir ilk refleks olarak, 
der, yenilenden yana, ezilenden yana tavır almalıdır. Böylesi bir 
“tarafgirlik”, nesnelliğe giden kapıyı aralar. Zira, ortada olan 
çoğu belge ve/veya kamusal alanda hakimiyet kurmuş fikirler 
esas olarak yenenlerin süzgecinden geçmiş olanlardır. Bu hakim 
yoruma, anlatıya kapılmamak için bir sosyal bilimcinin çubuğu 
yenilenden yana bükmesi bir ilk adım olarak çok önemli ve an-
lamlıdır. Elbette bir sonraki adımda olası bir yanlışı düzeltme-
ye hazır olarak. (Malumu ilan: Her yenilen, haklı değildir. Bkz. 

Hitler!) 
 Başka ve daha iyi bir dünya için sosyal bilim yapan bir 
akademisyen zamanında o başka ve daha iyi bir dünya için uğ-
raşmış ama daha sonra yenenler tarafından bastırılmış olanların 
seslerini ortaya çıkarmaya çalışmalıdır. Hem o yenilenlerden 
öğreneceklerimiz olduğu için, hem de “doğru” ile “kazanan” 
arasında mantıksal bir ilişki olmadığını göstermek için...
 Sorunuzun ima ettiği önemli sorun alanı buydu. Önemsiz 
kısmı ise partiye dair olanı. Kısaca onu da söyleyeyim: Parti 
meselesini (isterseniz buna mikro siyaset diyelim) asla öğren-
cilerimle konuşmam. Partili olduğumu bilirler elbet; ama ne sı-
nıfta ne de ofisimde partiye dair konuşmam. Sanırım öğrenciler 
de bunun farkında olduğu için konuyu açmazlar bile. Partiye 
dair fikir almak isteyen bazı öğrencilere de nazikçe yukarıdaki 
ilkemi söylerim. 
 Dünya görüşüm, elbette akademik faaliyetimin içindedir; 
onu dışarıda bırakmam, bırakamam. Tam tersine değerler üzeri-
ne konuşmayı, müzakereyi, tartışmayı teşvik etmek de isterim. 
Ama üyesi olduğum siyasal partiyi akademik alanın dışında bı-
rakırım. Nedeni basit: hoca-öğrenci ilişkisi hiyerarşik bir iliş-
kidir. Bu hiyerarşiyi istediğiniz kadar bozmaya çalışın; yapa-
bileceklerinizin sınırı vardır: Birincisi, sınavları yapan, notları 
veren hocadır! İkincisi, hocanın öğrencinin algısını belirleme 
şansı yoktur. Partisinden konuşan bir hoca –istediği kadar de-
mokrat olsun- öğrencilerinin gözünde nesnellikten uzaklaşmış 

Tü
rk

iye
’d
e 

Ak
ad

em
i K

on
uş

m
al
ar

ı



monograf 2014/1

“Gerçek Üniversite İktidar Fikrini Boşa Çıkaran Bir Mekandır” • 197196 • Ferdan Ergut

olarak görünebilir. Ve bu algının, ders ortamlarında oluşturma-
ya çalıştığım  demokratik ortamı etkileyebileceğinden endişe 
ederim. Söylemeye gerek yok: Bu dediklerim, sonuçta öğrenci 
üzerinde az ya da çok, sert ya da yumuşak bir otorite kullanan 
hoca için geçerlidir. Öğrencilerin ise örgütlü siyaset yapmala-
rında, örgütleri üzerine konuşmalarında, propagandalarını yap-
malarında hiçbir sorun görmem. Demokratik bir üniversitenin 
ayrılmaz unsurudur bunlar...

 Ötekileştirme, Türkiye toplumunun her düzeyinde 
geçerli: aile, devlet, sosyal hayat… Bu açıdan, akademide 
öteki olmak (eşcinsel, gayrimüslim, ODTÜ’de sağ görüşlü 
olmak, Gazi Üniversitesi’nde sol görüşlü olmak…) toplu-
mun diğer katmanlarından ne ölçüde farklı seyrediyor?
 Ben sivil kültüre dayalı açıklamalardan hazzetmem. Faz-
lasıyla toptancı bulurum; kültürü,dönemsel değişimlere duyar-
lı olmaksızın sanki bir kadermiş gibi sunmasına itiraz ederim. 
Ama bu itirazım, -solcu, sağcı- hepimizin paylaştığı belirli bir 
zihniyet dünyasının olmadığı anlamına da gelmez! Farklılıkları-
mız elbette önemli ve yer yer uzlaşmazdır. Ama farkında olma-
dığımız ve belki de uzun bir geçmişten tevarüs ettiğimiz zihni-
yet kalıplarımız da bazı davranışlarımızı belirliyor olabilir.
 Yukarıda “çoğulculuğun” bir değer olarak öneminden 
bahsetmiştim. Maalesef sivil kültürümüz bu değeri besleyen bir 
iklim sunmuyor. Çoğumuzda monist bir düşünce hakim. İdeo-
lojilerimiz her ne olursa olsun, o ideolojiyi tekçi bir dünyanın 

içinden kuruyoruz. Örneğin “müzakere” fikrinin bizatihi bir de-
ğer olduğu fikri bir türlü yerleşmiyor. Hepimiz hakikati biliyo-
ruz ve o hakikati vaaz etmeye çalışıyoruz. 
 Oysa gerçek bir üniversite müzakere zeminlerinin öz-
gürce kurulabildiği, herkesin fikrini özgürce ifade edebildiği ve 
hiçbir kutsalın hüküm sürmediği bir mekandır. İktidar fikrini 
boşa çıkaran bir mekandır. Bilgiye erişim imkanlarının, yolla-
rının sunulduğu, hakikate ulaşmanın tek bir yönteminin olma-
dığının kavrandığı, dahası, “hakikat”in –öznenin durduğu yere 
göre, kullandığı dile göre değişen- farklı veçheleri olduğunun 
ve bu farklılıkların bire indirilemeyeceğinin bilince çıkarıldığı 
yerdir üniversite. Farklı bir toplumsallık biçimidir üniversite... 
Tarikata benzemez, siyasal partiye benzemez – ve yukarıda de-
ğindiğim “içsel ölçütler” meselesi nedeniyle - fikir kulüplerine 
de benzemez. 
 Buradan bakıldığında Türkiye’deki üniversitelerin bu 
idealin çok gerisinde olduğunu söylemek mümkündür. “Taşra 
üniversiteleri” olarak adlandırılan mekanların bu toplumsallığa 
en uzak yerler olduğunu söylemek gerekir. Rektör-Kral’ın yö-
netimindeki dominyonlar gibidir. Farklılıkların ifade edilmesi 
neredeyse bütünüyle engellenmiştir. Özellikle Kürt, Alevi ve 
solcu öğrencilerin başlarına gelenler açıkça ortada... Bırakın 
öğrencileri, araştırma görevlileri, öğretim üyeleri bile katıldık-
ları bir toplantı nedeniyle, sendikal faaliyetleri nedeniyle, hatta 
attıkları “tweet”ler nedeniyle bile soruşturma baskısı altında-

Tü
rk

iye
’d
e 

Ak
ad

em
i K

on
uş

m
al
ar

ı



monograf 2014/1

“Gerçek Üniversite İktidar Fikrini Boşa Çıkaran Bir Mekandır” • 199198 • Ferdan Ergut

dırlar. O üniversitelerde hâlâ akademik faaliyet yapılabiliyorsa, 
akademik özgürlük mücadelesi veren bir avuç cesur meslekta-
şımız sayesindedir.
 Lafı ODTÜ’ye getireceğim. ODTÜ’de de birçok prob-
lem var elbette. Farklılıklar burada da kendisini ifade etmekte 
zorlanıyor. Ama bu zorlukları, yukarıda sayılan üniversitelerle 
kıyaslamak bile benim vicdanıma sığmaz. ODTÜ’de hiçbir öğ-
retim üyesi sendikal faaliyeti nedeniyle (karşıt iki sendika da 
ODTÜ’de faaliyet halindedir), ya da katıldığı bir toplantı ne-
deniyle soruşturmaya uğramaz. Kendimden örnek verebilirim: 
Fikirlerimin, ODTÜ kamuoyunun çok azı tarafından paylaşıl-
dığını biliyorum. Her platformda fikirlerimi söyleyebiliyorum. 
Elbette tepki görüyorum; ama şu ana kadar kurum içinde müza-
kereyle/tartışmayla çözemeyeceğim hiçbir sorunla karşılaşma-
dım. 
 Bu, ODTÜ’nün güllük gülüstanlık olduğu anlamına ge-
lir mi? Elbette hayır. LGBTİ öğrencilerimiz bir önceki rektör 
döneminde bir öğrenci topluluğu kurmak için başvurdular. On-
larcası olan topluluklardan birini kurmak için... Üstelik adını da 
göreli nötr bir isim olarak “toplumsal cinsiyet topluluğu” koy-
muşlardı. O dönemdeki rektörün verdiği yanıt “bizim üniversi-
temizde eşcinsel öğrenci yok” oldu! Rektör değişti; fakat hâlâ 
bu topluluğa izin verilmiş değil...
 Başörtülü öğrencilerin mağduriyet yaşadığı yıllarda öğ-
retim üyelerinin büyük bölümü başörtüsü yasağını şevkle uy-

guluyordu.O dönemde solcu öğrencilerin de –önemli ve çok 
kıymetli istisnalar olsa da- genel olarak başörtülü öğrencilerin 
mücadelesine destek verdiğini söyleyemem.
 Örgütlenme özgürlüğünün önündeki bütün engellerin 
kaldırılmasından yana birisi olarak elbette kendi üniversitemde 
de Sosyalistler, Kemalistler kadar Muhafazakarların da, LGBTİ 
öğrencilerin de örgütlenme özgürlüğünü savunuyorum. 
 Benim için ölçüt müzakere zeminidir. Bu ölçüte uyma-
yan tek grubun ırkçılar olduğunu düşünüyorum. Irkçılık doğa-
sı gereği müzakereyi tanımaz. Zira, bir faşistin gözünde “karşı 
taraf” müzakere etmeye değmeyecek kadar aşağıdadır. Dahası, 
onun varlığı ırkçının varlığına bir tehdittir. Müzakerenin diğer 
tarafını meşru görmeyen, daha en başından bir grubu –salt o 
grubun kimliği nedeniyle- müzakere zeminin dışında bırakan 
hiçbir ideolojinin üniversitede yeri olamaz diye düşünüyorum. 
Bunun dışında kalan bütün fikirlerin örgütlenme hakkı olduğu 
gibi, farklı grupların birbirleriyle temas edecekleri zeminleri 
kurmak da üniversite yönetiminin görevleri arasında olmalıdır 
diye düşünüyorum. 

 “Üniversite de bir mücadele alanıdır”
 Daha özel bir konu olarak şuna değinelim. ODTÜ-ik-
tidar çatışması daha önceki dönemlerde olduğu gibi, şu anda 
da devam ediyor. Hatta iktidara karşı muhalif ve eleştirel 
olan bir ODTÜ geleneğinden bahsedebiliriz. Bu geleneği 
göz önüne alarak, geçmiş dönemlerle karşılaştırdığınızda, 
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şu anda ODTÜ’nün iktidarla olan ilişkisi hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?
 Öncelikle, ODTÜ deyince tek ve monolitik bir yapı yok. 
Çok kabaca, rektörlük, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanlar 
var. Herbirinin yer yer örtüşen, yer yer çatışan çıkarları, fikirleri 
var...  Dahası her birinin kendi arasında da önemli ayrımlar var. 
Sonuçta birinci soruya verdiğim yanıtı hatırlatayım: üniversite 
de bir mücadele alanıdır.
 Bu farklılıklara rağmen bir de tarih var! Geçmişte otori-
ter iktidarlara karşı geliştirilen direniş kültürünün, kurumsal bir 
kültür haline geldiğini söylemek sanırım yanlış olmaz. Şimdi 
yine bir otoriter iktidar var ve ODTÜ yine direniyor. Ve Baş-
bakan’ın hedef tahtasında... Ve şunu söylemeliyim ki, ODTÜ 
hocalarının çok büyük çoğunluğu iktidarın üniversitelerine dö-
nük müdahalesine çok net bir biçimde duruş sergilediler. Öğ-
rencilerine dönük polis şiddeti olduğunda hep birlikte seslerini 
yükselttiler. Açık imzalarıyla bildirgelere imza attılar. Türkiye 
üniversitelerinin “medeni cesaret” vasatına bakıldığında bunun 
başlı başına önemli olduğunu düşünüyorum. Bu cesaretin arka-
sında ise elbette işini iyi yapan insanların kendilerine duyduk-
ları özgüven var. ODTÜ, hiç şüphesiz dünya çapında saygınlığı 
olan, Türkiye’nin yüz akı üniversitelerinden biri...
 Bu böyle olmakla birlikte, bu muhalefetinin içeriğindeki 
sorunları da görmek gerekiyor. ODTÜ’de, AKP’ye gerçekten 
özgürlükçü bir zeminde muhalefet eden, iktidarın ODTÜ’nün 
özerkliğine dönük saldırılarına ilkesel olarak karşı duran –çoğu 

genç- öğretim üyeleri var.Fakat ODTÜ hocalarının büyük ço-
ğunluğu oldukça statükocu insanlardır. Kendilerini elbette “sol-
da” görürler; ama aslında AKP’nin yıktığı eski rejime ve onun 
Kemalist ideolojisine bağlı insanlardır. Bu çerçeveden kurulan 
bir “muhalif” duruşun ardında yatan temel nedenin yenilgici bir 
ruh hali olduğunu düşünüyorum. AKP’ye karşı savaşı kaybetti-
ler; eskiden güvendikleri hiçbir kurum da artık yerinde yok. Bu 
durumda AKP’ye karşı olan kim kaldıysa onları desteklemek 
gibi bir konuma kayılıyor. Kürtlerin mücadelesine bakışlarını 
da bu belirliyor, örneğin. Neredeyse, Kürtlerden sürekli  bir mü-
cadele beklentisi var. Barış sürecinde AKP ile müzakere ettikle-
ri ölçüde kötüler; direndikleri ve mücadele ettikleri oranda iyi-
ler! Bir bölümünün bu aralar Gülen hareketine bile sempatiyle 
olmasa bile umutla baktığını söyleyebilirim. Bu tarz “muhalif” 
pozisyonun ilkesel olduğunu düşünmüyorum; son derece kon-
jonktürel bir pozisyon. 
 (Muhalif olmanın temelini oluşturan bağımsız düşünebil-
menin önündeki en büyük engelin kurumlarımıza, partilerimize, 
örgütlerimize vs. duyduğumuz aidiyet duygusu olduğunu düşü-
nürüm. Bu aidiyet duygusunun bir akademisyenin ya da akade-
misyen olmayı düşünen bireyin özellikle uzak durması gereken 
bir duygu olduğunu vurgularım. Bizim üniversitede çok sık kul-
lanılan “ODTÜ ruhu”, “ODTÜ’lü duruşu” vs. gibi güzellemeler 
aslında ODTÜ üzerine düşünmemizi de engelliyor.)
 ODTÜ hocalarında bu tür bir aidiyet tanımı olarak görü-
lebilecek ve kurumun tarihinden gelen bir “devrimcilik”, “mu-
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haliflik” algısı var. Ben de her fırsatta Boğaziçi’nin, örneğin, 
kurumsal olarak ODTÜ’den daha özgürlükçü bir muhalefeti 
temsil ettiğini söylerim. Daha geçenlerde İsmail Beşikçi’ye fah-
ri doktora verdiler. Çok yakında da Fener Rum Patriği Bartholo-
meos’a fahri doktora verecekler. Üstelik “Ekümenik” sıfatıyla! 
Bütün bunlar devletin kadim zihniyetinin dışında özerk davra-
nabilen bir üniversitenin varlığını gösteriyor. Zikrettiğim bu iki 
örneğin ODTÜ’de olmasını düşünemem bile!
 Bence ODTÜ’de daha özgürlükçü bir muhalefet zemini 
esas olarak asistanlar, -gittikçe çoğalan- genç öğretim üyeleri 
ve öğrenciler arasında yeşeriyor. Öğrenci romantizmi yapmak 
istemem. Onlar arasında da Marksizmin en ortodoks yorumları 
hala revaçta... Kendi payıma benim ilgiyle izlediğim öğrenciler 
ise, müesses nizamı rahatsız edecek özgürlükçü bir karşı-kültür 
oluşturmaya çalışan, farklılıklarıyla bir arada yaşayan, azımsan-
mayacak sayıdaki ODTÜ öğrencisi ve öğrenci toplulukları. Ge-
lecek onlarda!
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Siyasi ve Edebi İktidara Tanıklık Edebiyatı ile Direnmek: 
O Hep Aklımda
Hülya Göğercin Toker

Özet
Edebiyat dünyasındaki yaygın kanı, 12 Mart 1971 muhtırası ile birlikte yaşanan-
ları  anlatmayı başarmış bir “12 Mart edebiyatı” oluşturulabilmesine karşın çok 
daha yıkıcı ve uzun süreli etkileri olmasına rağmen 12 Eylül 1980 darbesinin 
getirdiklerini anlatan bir “12 Eylül edebiyatı”nın ortaya konulamamış olduğu-
dur. Bu çalışmada ise özellikle 2000 yılından itibaren 12 Eylül’ü konu alan çok 
sayıda anı ve roman yayınlandığı dikkate alınarak “12 Eylül edebiyatı”nın ol-
madığı şeklindeki bu kabul eleştirilmekte ve “tanıklık edebiyatı”nın örnekleri 
olan bu eserlerin hem siyasi hem de edebi iktidara karşı bir direniş biçimi olarak 
Türkiye edebiyatındaki yerlerini almış oldukları savunulmaktadır. Bu savunu 
Pamuk Yıldız’ın O Hep Aklımda adlı kitabı üzerinden yapılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, Tanıklık Edebiyatı, Anı, 
Bellek.

Resisting to Political and Literary Power With Witness Literature: 
O Hep Aklımda (Always On My Mind )

Abstract
According to a general conviction in the world of literature, although there is a 
corpus of “12 March Literature” in which experiences of the 12 March Military 
Note have been narrated; there is no “12 September Literature” to reflect the 
experiences of the 12 September 1980 military coup, even though the latter was 
more destructive and had more persistent effects. In this study, considering that 
a large number of memoirs and novels on this topic have been published espe-
cially since 2000, the idea that there is no “12 September Literature” will be crit-
icized and the idea that these works, being examples of “witness literature”, have 
found their place in the literature of Turkey as forms of resistance against not 
only political power but also literary authority. This discussion will be construct-
ed around the work of Pamuk Yıldız, O Hep Aklımda (Always On My Mind ).

Keywords: 12 September 1980 Military Coup, Witness Literature, Memoir, 
Memory. 

The Reconstructed Bard: Chartism and Shakespeare
Anthony P. Pennino 

Abstract
This article examines the Chartist Movement with particular attention to 
its cultural practices. The Chartists, like many other organizations formed 
in the wake of Britain’s move toward industrialization, championed and 
defended a new urban class of workers. In keeping with their political 
agenda, the Chartists articulated a cultural reassessment of key British au-
thors, especially William Shakespeare, so as to employ their literature to 
challenge the ruling hegemony. In this formulation, Shakespeare was re-
cast as a republican and an advocate of working class, a step designed to 
help inculcate workers with the movement’s values. This essay analyzes 
Chartist cultural practices and examines some of the influences that shaped 
those practices. The Chartist efforts to redefine Shakespeare would have a 
lasting impact long after the movement had vanished.
Keywords: Chartism, Working Class Literature, Cultural History, William 
Shakespeare 

Ozanın Yeniden Üretilmesi: Çartizm ve Shakespeare
Özet
Bu makale Çartist hareketi, kültürel pratiklerine vurgu yaparak inceler. 
Çartistler, İngiltere’de sanayileşme sürecinin başlamasının ardından ku-
rulan birçok örgüt gibi, yeni, kentli bir işçi sınıfını desteklemiş ve savun-
muştur. Çartistler, siyasî gündemlerine uygun olarak, Britanya’nın önemli 
yazarlarının, özellikle de William Shakespeare’in edebiyatlarının, bunları 
hegemonik iktidara karşı koymakta kullanmak amaçlı kültürel bir yeniden 
değerlendirmesini ortaya koymuşlardır. Bu formülasyona göre Shakespea-
re bir Cumhuriyetçi ve işçi sınıfının haklarının savunucusu olarak yeni bir 
role bürünmüştür. Bu, hareketin değerlerini işçi sınıfına aşılamak amacıyla 
tasarlanmış bir adımdır. Bu makale Çartistlerin kültürel pratiklerini çö-
zümler ve bu pratiklere şekil veren etkilerin bazılarını inceler. Çartistlerin 
Shakespeare’i yeniden tanımlama çabaları, bu hareket ortadan kaybolduk-
tan çok sonra bile devam eden bir etki bırakmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çartizm, İşçi Sınıfı Edebiyatı, Kültür Tarihi, William 
Shakespeare
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ve anlatılar, hedef bir kitleyi politik olarak mobilize etmek amacıyla kolektif bir 
travma’nın kendisinden önce belirebilirler. Bu amaçla, Risale-i Nur derlemesi-
nin ortaya çıkmasını mümkün kılan kitle ve koşulları göz önünde bulundurarak, 
kültürel travmanın yapımındaki mitleştirme sürecini örneklendirmek amacıyla 
Nursi’nin Hutbe-i Şamiye’si incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Nursi, Risale-i Nur, Kültürel Travma, Apolitiklik, Laiklik.

Secular Trauma and Religious Myth: 
The Case of Said Nursi Bediuzzaman’s Risale-i Nur
Emel Taştekin 
Abstract
Admirers of Said Nursi Bediuzzaman’s influential text Risale-i Nur, such as fol-
lowers of the Nurculuk movement, often describe the text as full of beautiful 
imagery and metaphors and as an apolitical guide to an inner spiritual journey. 
Biographers of Nursi also refer to the latter half of Nursi’s life as the apolitical 
phase (the “New Said”), indicating that the persecution and exile Nursi experi-
enced under the secular Turkish Republic led him to promote Islam as a spiritual 
rather than a political mission, or as “jihad of the word.” This paper aims to 
question Risale’s supposed apoliticism by reading it as a foundational text for 
a collective identity that perceived the radical introduction of secularism and 
the interruption of a religious past by a Westernizing government in Turkey as 
a cultural trauma. Cultural trauma theory emphasizes a social constructivist ap-
proach, which assumes that myths, images and narratives may precede the oc-
currence of a collective trauma in order to politically mobilize a target audience. 
I offer an analysis of Nursi’s The Damascus Sermon, by taking into account the 
particular audience and situation that bore the Risale-i Nur collection, to exem-
plify the myth-making process implicit in the construction of a cultural trauma.
Keywords: Nursi, Risale-i Nur, Cultural Trauma, Apoliticism, Secularism.

Seküler Travma ve Dinî Mit: Said Nursi Bediüzzaman’ın 
Risale-i Nur’u Üzerine Bir İnceleme
Özet
Said Nursi Bediuzzaman’a ait Risale-i Nur metni genelde hayranları tarafindan 
mecaz ve sembollerle dolu, iç dünyaya yapılan yolculuğa bir rehber, apolitik bir 
metin olarak görülür. Nursi hakkinda yazan uzmanlar ise Nursi’nin hayatının 
ikinci yarısını,  Cumhuriyetin ilanıyla yaşadığı zulüm ve sürgünlerden dolayı, 
apolitik safha ya da “yeni Said” diye adlandırırlar. Nursi’nin kendisi de bu saf-
hada İslam’ı politik bir misyon olarak görmekten uzaklaşıp manevi bir misyon 
olarak görmeye başladığı için buna “manevi cihad” adını verir. Bu makale Ri-
sale’nin apolitiklik iddiasına şüpheyle yaklaşır ve Risale’yi, Türkiye’de laikli-
ğin radikal bir şekilde getirilmesini ve Batılılaştıran bir devletin ülkenin İslami 
geçmişi aniden kesintiye uğratmasını kültürel travma olarak  algılayan kolektif 
bir kimliğin kuruluş metni olarak yorumlar. Kültürel travma teorisi sosyal kons-
trüktivist bir yaklaşımı esas alır. Buna göre travmayı temsil eden mitler, görseller 



monograf 2014/1

 209208 

general terms, then points out how the goal of Ottoman Divan poetry to 
transcend Iran poetry lays a burden on Ottoman Divan poet. The poetic 
themes of Ottoman poetry and the identities reflected by poet during his 
composing experiences are also put forward as the elements which di-
rectly influence his generating process. In the context of  highlighting ode 
(kaside) as the most significant literary genre, the character of the relation-
ship between poet and sultan and the parallelity between the centrality of 
the figure of sultan and criteria which Divan poet are obliged to carry out 
also take place in this article. For instance, for a poet to be appointed as the 
companion (musâhip) of sultan or for a poem to be appreciated, Ottoman 
court and their tendencies are as determinative as the sultan himself. The 
two elements, (1) criteria for literary works and (2) the Ottoman court that 
appraise those generated works leave space for the encircled poet’s gen-
eration process in what range and to emphasize the generation process of 
poetry in this sense constitutes the basis of this article.

Keywords: Ottoman Divan Poetry, Ottoman Court, Patronage, Ode, Com-
panionship.

Klasik Dönem Osmanlı Şiirinde Patronaj ve Şairin Üretim Sü-
reci İlişkisine Bir Bakış
Naim Atabağsoy 

Özet
Bu yazıda Osmanlı Divan şiiri geleneğinde en temel bağlayıcı unsurlardan 
olan patronajın Divan şairi ve onun şiir üretim süreciyle ilişkisi üzerinde 
durulmaktadır. Bir başka ifadeyle patronaj sisteminin Divan şiirinin üretim 
süreci üzerindeki hâkimiyet alanı sorgulanarak şiirin içerdiği söz konusu 
sürece vurgu yapılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede ilk olarak Osman-
lı sarayının edebî bir merkez olma serüvenine genel hatlarıyla yer veril-
mekte, ardından Osmanlı Divan şiirinin İran’ı aşma hedefinin şair açısın-
dan getirdiği yükümlülüklere değinilmektedir. Divan şiirinin mazmunları 
ve şairin şiirini oluştururken üstlendiği kimlikler de onun üretim sürecini 
doğrudan etkileyen unsurlar olarak öne çıkarılmaktadır. Kasidenin şair 
için en önemli edebî tür olarak öne çıkarılması bağlamında, şairle padişah 
arasındaki ilişkinin niteliği ve padişahın kimliğinin merkeziliğine paralel 
olarak şairin önüne konulan kıstaslar da aynı çerçevede bu çalışmada yer 
bulmuştur. Söz gelimi şaire musahiplik verilmesi ya da üretilen şiirin kıy-
met görmesi gibi noktalarda padişah kadar saray çevresi ve onların eği-
limleri de önem kazanmaktadır. Divan şairini kuşatan (1) edebî ürüne dair 
kuralların ve (2) değerlendirmede bulunan çevrelerin şairin kendi üretim 
sürecine ilişkin ne ölçüde alan bıraktığı ve bu anlamda şiirin üretim süre-
cine yapılan vurgu çalışmanın temelini oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı Divan Şiiri, Osmanlı Saray Çevresi, Patro-
naj, Kaside, Musahiplik.

An Outlook on the Relationship Between Patronage and the 
Generation Process of the Poet in the Classical Ottoman Divan 
Poetry
Abstract
This article focuses on the relation between patronage which is one of the 
most basic elements of the Ottoman poetry and Divan poet, and its gener-
ation process. In other words, by examining  the sphere of influence of the 
patronage system on Ottoman poetry’s generation process, it is aimed to 
lay stress on that process pointed out. Within this framework, the article 
first treats of how Ottoman royal house became a center of literature, in 
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enough to understand the symbolic structure of the novel and proposes a 
psychoanalytical analysis.
The aim of this paper is to show that the symbolic patterns of TRI which 
characterize the modernist authorship of Tanpınar does not completely 
prevent us from making historicist analyses. Although the dilemma of 
trusting or distrusting Hayri İrdal as the narrator figure of TRI seems to im-
pose a choice of a reading strategy, the Janus-faced character of the novel 
indicates the mode of consciousness needed to overcome this dilemma: 
irony. An analysis of TRI, in this sense, should consider it as a modernist 
masterpiece which before all else questions its own narrative; and the nar-
rative strategies attributed to the novel should be revised in this context.

Keywords: Tanpınar, The Time Regulation Institute, Irony, Subjectivity, 
Historicity

Janus’un Gör Dediği: Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde, 
Öznellik, Tarihsellik ve İroni
Özet
Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın nehir roman di-
zisi Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Huzur ile karşılaştırıldığında 
farklı bir yerde durur. Büyük oranda Mehmet Kaplan ve Berna Moran’ın 
yazılarından tevarüs edegelen çeşitli okumalar, SAE’nin bu ayrıksı yerini, 
baş karakteri Hayri İrdal’ın hayatı üzerinden tasarlanmış, Türk modern-
leşmesine dair alegorik bir hiciv olarak değerlendirir. Süha Oğuzertem’in 
“Hasta Saatler, Bozuk Sıhhatler” başlıklı temel koyucu yazısı ise SAE’nin 
modernist anlatı yapısını öne çıkararak, tarihselci okumaların romanı anla-
mak için yeterli olmayacağını ortaya koyar ve romandaki simgesel yapının 
anlaşılması için psikanalitik bir okuma önerir. 
Bu yazının amacı, Tanpınar’ın modernist yazarlığını belirleyen simgesel 
dilin, SAE’nin tarihselci okumalarına tamamen engel olmayacağını gös-
termektir. Romanın, Hayri İrdal’ın anlatıcılığına güvenip, güvenmemeye 
dayanan temel açmazı bir okuma tercihi dayatıyor gözükse de, SAE’yi 
belirleyen bu “iki yüzlülük”, açmazın aşılabilmesi için gerekli modernist 
bilinç kipine işaret eder: ironi. Bu bağlamda SAE, öncelikle kendi anlat-
tığı hikâyeyi anlatı düzleminde sorgulayan modernist bir başyapıt olarak 
değerlendirilmeli ve romana dair geliştirilecek anlatı stratejileri yine bu 
bağlamda gözden geçirilmelidir.

Anahtar Sözcükler: Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, İroni, Öznel-
lik, tarihsellik

What Janus Told Us to See: Subjectivity, Histrocity and Irony in the 
Time Regulation Institute

Abstract
Compared to his bildungsroman trilogy (Mahur Beste, Sahnenin Dışında-
kiler, Huzur), Ahmet Hamdi Tanpınar’s The Time Regulation Institute has 
a different narrative strategy. Various readings of TRI, which are mostly 
based on the perceptions of Mehmet Kaplan and Berna Moran, consider 
this narrative as an allegorical satire of Turkish modernity, told through 
the life of its main character Hayri İrdal. However, in his significant article 
“Hasta Saatler, Bozuk Sıhhatler”, Süha Oğuzertem focuses on the mod-
ernist character of TRI and proves that regular historicist readings are not 
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 In its second issue, Monograf aims to discuss the rela-
tionship between literature and visuality both in terms of aes-
thetics and in terms of its social aspects. Through these two 
perspectives, it will explore the connection between literature 
and visuality by paying attention to not only  visual arts such 
as painting, theatre and cinema but also  communication in-
struments such as television and the internet.
 For this second issue of Monograf, texts based on 
free and original ideas are invited to be sent to info@mono-
grafjournal.com until 1 May, 2014. Question topics include 
but are not limited to:
• How did literature reflect the avant-garde trends in visual 
arts in the 20th century?
• What kinds of arguments can be made about TV/movie ad-
aptations of literary works in the context of popular culture?
• What kinds of arguments can be developed about the utili-
zation of  literature as an advertisement tool in media such as 
newspapers, magazines, billboards and television etc.?
• How can we interpret the lasting tendency of the literary 
public to shun comics?
• What are the possible ways of problematizing the relation-
ship of comics, manga and graphic novel to traditional litera-
tures in terms of plot, discourse and narrative techniques?
• When we pay attention to the transformation of literature be-
tween the two periods in Ottoman art history, when miniature 
art was dominant and when Western art was introduced; how 
can we interpret the similarities and differences in the transfor-
mations of literature and art in terms of textual composition?
• How can we determine the boundaries of the visually ob-
scene in literature considering the relationship between narra-
tor, narrative persons and the reader?
• In what ways is the relationship of the concepts such as body 
image, beauty and ugliness to literary and visual perception 
represented?
• How can we analyze the influence of literary genres on cine-
ma in terms of language and expression techniques? 
• Is it possible to draw a parallel between photographic com-
position and literary fiction in the context of  mimesis?
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