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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


