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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 
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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 


