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info@monografjournal.com
www.monografjournal.com

Yayın Türü
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Sunuş 

Monograf ’ın 10. sayısının odak konusu “Beden”. Odak’ta ilk 
olarak “Okumanın Bedensel Hermenötiği: Bir Giriş” makalesiyle 
Abdullah Başaran, okuma eyleminde, metni algılayan, gören, met-
ne temas eden beden ile temas edilebilir haliyle metnin maddesel-
liğinin gözden kaçtığını ve okuma tecrübesinde beden ile metnin 
oluşturdukları kompozisyonda anlamın ortaya çıktığı bir form inşa 
ettiklerini vurguluyor; bedensel hermenötiğin eleştiri ve sonuçları-
nı kullanarak metnin anlaşılmasında metni okuyan bedenin rolünü 
sorguluyor. Ahmet Duran Arslan “Murathan Mungan’ın Öykülerin-
de Hegemonik Erkekliğin Tezahür Alanı Olarak Beden: ‘Ökkeş ile 
Cengâver’ ve ‘Ensar ile Civan’ Örnekleri” makalesinde, Mungan’ın 
“Ökkeş ile Cengâver” ve “Ensar ile Civan” öykülerindeki hegemo-
nik erkeklik ve beden arasındaki ilişkiyi tartışırken, yazarın fiziksel 
güç, dayanıklılık ve özellikle beden üzerinden sergilenen ve şiddet 
ile pekiştirilen hegemonik erkeklik değerlerine eleştiriler yönelt-
tiği tespitinde bulunuyor. “Representing the Female Body in Arab 
Women Writers’ Fiction: Nura Amin & Alifa Rifaat” makalesinde 
Yasemin Yılmaz Yüksek, Nura Amin ve Alifa Rifaat’ın öyküleri üze-
rinden kadın bedeninin Arap kadın yazarların edebiyatında temsi-
lini irdelerken ataerkil kültürün, bedeni ve kadın cinselliğini kont-
rol altında tutarak görünmez kıldığına dikkat çekiyor; yazarların 
lezbiyen kimliği ve bedeni tüm arzu ve ihtiyaçlarıyla kurguya dahil 
etmelerini heteroseksüellik dayatmaya tepki olarak görüyor. Demet 
Karabulut “A Body Signifying Its Own Reality: Body in Dorothy 
Richardson’s Pilgrimage” başlıklı çalışmasında, döneminin teorik ve 
politik tartışmalarına ışık tutmasının yanı sıra beden tartışmalarını 
öncülleyen çıkarımlar da içeren Dorothy Richardson’ın roman se-



risi Pilgrimage’de kadın bedeninin cisimleştirilmesini Descartes’ın 
Kartezyen ayrımı ve Thomas Hobbes’ın devlet teorisi ile ilişkilen-
diriyor; zihin / beden ayrımı, cinsiyet ayrımlarına karşı oluş ve “be-
densel tecrübe” kavramlarını romanın ana kadın karakteri Miriam 
Henderson’dan hareketle ele alarak, bedenin yalnızca biyolojik bir 
nesne olduğu düşüncesine karşı duruşunun ve beden performans-
larını sergilemekten kaçınarak kendi bedenini tanımlama macera-
sının izini sürüyor. “The ‘Othered’ Bodies: Fat Embodiment in Neil 
Labute’s Fat Pig” makalesinde Nurten Çelik, Neil Labute’un Fat Pig 
oyununda şişman kadın bedeninin sosyal ve kültürel etkenler çer-
çevesinde kavramsallaştırılmasını Julia Kristeva’nın iğrençlik teorisi 
ve Foucault’un beden söylemleri bağlamında tartışıyor; Labute’un 
şişmanlık olgusunu toplumun yüzeysel görünüşe olan saplantısını 
eleştirmek ve günümüzde şişman kadın bedenine yöneltilen görüş-
leri vurgulamak için kullandığını belirtiyor.

Barış Bıçakçı edebiyatının ele alındığı Dipnot’ta ilk olarak Yü ce 
Aydoğan “Yıkımla Onarım: Barış Bıçakçı’nın Rejeneratif Yazısı” baş-
lıklı makalesiyle Bıçakçı edebiyatının özgül bir tekrarlama ve yeniden 
yazma mantığı çerçevesinde işleyerek varlığın ve edebi anlamın yı-
kım içinde onarılması, yıkımın içinden farklılaşarak onarılması dü-
şüncesini metinselleştirdiğini öne sürüyor; Catherine Malabou’nun 
onarma düşüncesindeki yorumlarından yola çıkarak Barış Bıçakçı 
edebiyatında onarmak fiilinin anlamını araştırıyor. “Muhkem Duvar-
da Yeni Bir Çatlak: Veciz Sözler, Bizim Büyük Çaresizliğimiz ve Sinek 
Isırıklarının Müellifi Romanlarında Eleştirel Erkeklik Kurguları” baş-
lıklı çalışmasında Bengü Vahapoğlu, Barış Bıçakçı’nın üç romanında-
ki benzer kişilik özellikleri taşıyan erkek karakterleri egemen erkeklik 
inşa stratejileri çerçevesinde inceliyor; erkek karakterlerin geleneksel 
cinsiyet rolleriyle çatışmalarını, egemen erkeklik tanımına ne kadar 
uyum sağladıklarını, bu tanımı nasıl aşındırdıklarını tartışıyor.

Dosya dışı yazılara yer verdiğimiz Pasaj bölümünde ise Fatma 
Berna Yıldırım, “Yorum Tarihinden Öğretici Bir Hata: Kitabı Mukad-
des Yorumculuğunda ‘Tanrı’nın İsmi’ Meselesi” başlıklı makalesiyle 
sekülerleşmenin yükseldiği 17. yüzyıla kadar kutsal metin yorumu 
alanının düzanlama yönelen filolojik yaklaşıma kapalı kaldığını be-
lirterek ünlü bir yanlış yorum örneğini, Eski Ahit’in Çıkış kitabında 



yer alan “Tanrı’nın ismi” meselesini ele alıyor; bu felsefi alegori ve 
yanlışa neden olan yorum yaklaşımını Eski Ahit çevirileri çerçevesin-
de incelerken tarihsel-filolojik eleştirinin yükselişiyle birlikte Kitabı 
Mukaddes araştırmalarında varılan sonuçları irdeliyor. “Kelebeğin 
Peşindeki Eleştiri: Süha Oğuzertem ve Modern Türkçe Edebiyat” baş-
lıklı yazısında Murat Cankara, Süha Oğuzertem’in 1990-2014 yılları 
arasında yayımlanmış on altı yazısından oluşan ve Yalçın Armağan 
editörlüğünde yayına hazırlanan Eleştirirken: Modern Türkçe Edebi-
yat Üzerine Yazılar (İletişim Yayınları, 2018) kitabını inceliyor.

Bu sayı, makalelerin değerlendirilme sürecinde desteklerini 
esirgemedikleri için Hülya Adak, Sevgi Can Yağcı Aksel, Burcu Al-
kan, Fatih Altuğ, Hilal Aydın, Cengiz Batuk, Aksu Bora, Mehmet 
Bozok, Günil Özlem Ayaydın Cebe, Peter Cherry, Besim F. Dellaloğ-
lu, Mustafa Demirtaş, Devrim Dirlikyapan, Jale Özata Dirlikyapan, 
Bülent Eken, Papatya Alkan Genca, Murat Göç, Bahar Gökpınar, 
Ahmet Gürata, Meltem Gürle, Erkan Irmak, Şima İmşir, Günseli 
Sönmez İşçi, Nevzat Kaya, Nilay Özer, Burak Şaman, Selda Tuncer 
ve Ahmet Nezihi Turan’a teşekkür ediyoruz. Yardımları ve sabırları 
yükümüzü hafifletti.

Monograf ’ın 11. sayısının odağı “Yas” olacak. Edebi metinleri 
ilişki ve etkileşimlerini gözeterek yas kavramı ile kurdukları bağ çer-
çevesinde tartışmaya açacağız. Dip not bölümünde ise Şule Gürbüz 
edebiyatı ele alınacak. Gürbüz’ün edebiyatını; içsel gelişimi, temel 
eğilimleri ve Türkçe edebiyattaki konumu gibi ana sorular üzerinden 
değerlendirmek istiyoruz.

Monograf Buluşmaları’nın ilkini 11 Mayıs 2018 tarihinde “Mü-
nevverden Entele: Türk Edebiyatı ve Entelektüel Sorumluluk” başlı-
ğıyla Neslihan Demirkol moderatörlüğünde Tarih Vakfı Ankara’da 
gerçekleştirdik. Vakıf yönetimine ve konuşmacılar Murat Cankara, 
Jale Özata Dirlikyapan, Erkan Irmak’a maddi/manevi katkıları için 
teşekkür ederiz. Monograf Buluşmaları’nı farklı şehirlerde sürdür-
meye devam edeceğiz. Üniversiteler, vakıflar ve merkezlerle ortak 
projeler üretmeye açık olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Melek Aydoğan
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Okumanın Bedensel Hermenötiği:  
Bir Giriş

Abdullah Başaran*1

Öz
Okuma tecrübesinin okurun zihni ve metnin anlamı arasında gerçekleştiğini 
düşünmek okuma eylemine dair naif tutumumuzun bir sonucudur. Buna göre 
zihin, metnin anlamını kavrar ya da anlayamaz ve kaçırır. Okuma ve okuduğu-
nu anlamanın bu olağan tavır içerisinde değerlendirilmesi, okuma eyleminin 
iki önemli unsurunu gözden kaçırır: metni algılayan, gören, metne temas eden 
beden ve temas edilebilir haliyle metnin maddeselliği. Okuma tecrübesi bu ikisi 
arasında geçer ve beden ile metin, oluşturdukları kompozisyonda anlamın or-
taya çıktığı bir forum inşa eder. Peki metinle kurulagelen bu “bedensel ilişki” 
benim metni anlamamda ne gibi bir rol oynar? Bu makalede, bu zor ve çetrefilli 
soruya topyekûn bir cevap vermeye yeltenmektense okuma pratiğinde beden 
sorusu bir problematik haline getirilecek  ve mevzubahis soru ilintili başka me-
selelerle birlikte ortaya konacaktır. Metinle bedensel ilişki sorunsalına bir giriş 
mahiyetinde kaleme alınan bu deneme, henüz yeni bir girişim olan “bedensel 
hermenötik” (carnal hermeneutics) alanına dahil olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: okuma eylemi, beden, bedensel hermenötik, temas, anlam 
ve algı

* Stony Brook Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Doktora Öğrencisi. 
abdullah.basaran@stonybrook.edu
Makalenin gönderim tarihi: 29.04.2018.  Makalenin kabul tarihi: 06.07.2018.
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Abdullah Başaran

The Carnal Hermeneutics of Reading:  
An Introduction

Abstract
It is very common to think that the experience of reading takes place between 
the reader’s mind and the meaning of the text. In this regard, reading a text 
most generally means that the mind captures or misses the meaning hidden in 
the text. In this way of explaining the experience of reading and understanding, 
it seems that two things are taken for granted: the body that perceives, sees, 
touches the text; and the materiality of text, i.e., the medium on which one is 
reading, the paper or the screen, the fonts used, spacings, lines, etc. However, 
the experience of reading happens between these two. The body that reads and 
the text that is read position together, and they compose a forum for meaning. 
The aim of this paper is to offer a phenomenological and hermeneutical analyses 
of this so-called compositional engagement to provide a meticulous description 
and interpretation on how we read and understand a text. This project, I claim, 
is to fall under a new endeavor, namely “carnal hermeneutics.”

Key Words: the act of reading, body, carnal hermeneutics, touch, meaning and 
sense

Okumak, dile ait bir geleneğin içerisinden gelen okurun yine 
dile ait bir geleneğin devamlılığı olarak okurun önünde duran me-
tinle karşılaşmasıyken (encounter); okuduğunu anlamak, okurun 
metinle paylaştığı dilsel olarak kurulu bir anlaşılabilirliğin (lingu-
istically constituted intelligibility) açığa çıkması, bu karşılaşmanın 
bir içerik, bir mana kazanmasıdır. Fakat şu bir gerçektir ki, biz ne 
kadar süslü kelimelerle okuma eylemini betimlemeye çalışırsak çalı-
şalım, okumanın ve okuduğunu anlamanın gizemini ifşa edemeyiz. 
Neden okuruz ki? Hangi amaçla değil; insan, metin adını verdiği, 
bazen iki kapak arasında duran, çıktısı alınmış, pamuk kağıda bas-
kısı yapılmış, zamanında tabletlerde şimdiyse dijital tabletlerde yer 
alan bu yazılı “şeyleri” neden okur? Okumanın gizemine bu soru-
nun yanıtında ulaşırız belki de, çoğu “neden” sorusunda olduğu gibi. 
Fakat dikkat ederiz ki çoğu “neden” sorusunda olduğu gibi bu soru 
da girift ve rahatsız edicidir. Bu makalede, neden okuduğumuz so-



12

Abdullah Başaran

monograf 2018/10

rusuna cevap verilmeyecek, hele ki okur muhtemel bir cevabın de-
rinliklerine de davet edilmeyecek. Aksine buradaki esas amacımız, 
neden okuduğumuz sorusunun yüzeylerinde dolaşmak, okumanın 
“elle tutulur, gözle görülür” tarafına temas etmek olacak. Yine de, 
okumanın somut boyutuna geçmeden önce, itirazımızı yönelttiği-
miz anlayışa, yani okuma eylemine yönelik olağan (mundane) tavra 
değinmekte fayda var.

Okuma, günlük hayatta sıklıkla tecrübe ettiğimiz bir eylem 
olabilir: Dün aldığımız bir kitabı, yarın derse yetişmesi gereken bir 
makaleyi, sokakta dağıtılan bir broşürü, trende yanımızda oturan 
kişinin gazetesinin başlıklarını, arkadaşımızın verdiği düğün daveti-
yesini, telefona gelen bildirimi, alışveriş yaparken ürünlerin içerikle-
rini, televizyon izlerken alttan geçen son dakika haberini, doktorun 
verdiği reçeteyi, gelmeyen otobüsün saat çizelgesini okuruz gün içe-
risinde. Daha da artırılabilecek bu örneklerin tamamı farklı okuma 
tecrübelerini yansıtsa da, dünya üzerinde sürekli kendimizi bir şe-
kilde, bir şeyler okurken buluruz. İçimizden okuruz, sesli okuruz, 
tekrar okuruz, yanlış okuruz, dikkat etmeden okuruz, hızlı okuruz, 
ağır okuruz, yabancı dilden çevirerek okuruz, not alarak ya da altı-
nı çizerek okuruz, kekeleye kekeleye okuruz, Braille ile dokunarak 
okuruz, öğretmenin okuduğu metni dinleyerek okuruz. Elbette bu 
örnekler de birbirinden bütünüyle farklı okuma biçimleridir. Sürekli 
okuduğumuz gibi, türlü türlü de okuruz. Şüphesiz başka parametre-
ler de vardır okuma eyleminde: Aynı metni basılı kitap olarak oku-
duğumuz gibi, dijital ortamlarda e-kitap ya da PDF gibi formatlarda 
okuyabilir, sesli versiyonunu dinleyebiliriz. Okuduğumuz gereçler 
de çeşitlidir ve dahası bu gereçlerin de sayısız farklı formu ve forma-
tı vardır. Peki ya okuduğumuz ortam ve içinde bulunduğumuz hal? 
Geceleyin masa başında tek başına, kalabalıkta, kütüphanede, sınıfta 
öğrencilere doğru, yanında sevgiline kısık sesle, kedilerin ayaklarına 
dolandığı bir kafede, kötü bir kokunun geldiği bir ortamda, Boğaz’a 
bakan bir pencere önünde aynı mı okuruz? Ya da sabah kahveyle 
güne başladığımızda, evden kavgayla çıktığımızda, yağmurda ıslan-
mışken, sınavı geçmek için, birinin gözüne girmek için, sorularının 
cevabını bulmak için, sebep bulmaksızın, ağladıktan hemen sonra, 
baş ağrısından duramazken, cebimizde eve dönecek para kalmamış-
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ken, âşıkken, korkuyorken, endişeliyken, meraklıyken, ilgisizken, 
yaşadığımız okuma tecrübesi aynı mıdır?

Okuma pratikleri bunca farklılıkla hayatımızın içindeyken 
okumaya yönelik olağan yaklaşım, bu çeşitliliği görmezden gelerek 
okuma eylemini bir bütün olarak en yalın, en duru, en doğal haliyle 
ele alır. Bir okuryazar; nasıl, nerede, hangi halde ya da hangi gereç 
aracılığıyla okuduğuna odaklanmaksızın eline geçen metni okur. 
Okura okunması için “verili” bir nesne olan metnin “gerçekliği” de 
okur tarafından çoktan kabul edilmiştir (Husserl, 2014, s. 48-50, 52). 
Bir diğer ifadeyle, metni nasıl algıladığımıza ve hangi şartlarda bu-
lunduğumuza bakmaksızın, mevcut bir metnin tek bir okuma şekli 
varmış da onu gerçekleştiriyormuş gibi okuruz:

Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında.

Felsefi bir makale okurken bir anda karşımıza çıkıveren İsmet 
Özel (2007) dizesi, “Kanla Kirlenmiş Evrak” şiirindendir (s. 159). Bu 
satırın her muhatabı kendisine özgü (sui generis) bir okuma pra-
tiğiyle okumuş olmalıdır. Fakat okuma eylemi, tekil olarak okuru 
kendi okuma biçimine hapseder ve okur başkalarının da aynı met-
ni, aynı şekilde algıladığını ve nihayetinde aynı biçimde okuduğunu 
farz eder. Çünkü bir metni okurken, okuma eylemini değil; okudu-
ğumuz şeyin anlamını ya da esinlediği başka şeyleri düşünürüz.

Okumaktan anlamaya doğru yapılan bu çabuk (immediate) ge-
çiş, okuma biçimlerinin tüm farklılığına rağmen metnin aynı şekil-
de kavranabileceği, aynı anlama ulaşılabileceği düşüncesine götürür 
bizi. Bu doğal tutumda okuma eylemi, genel bir okuyucuyu varsayar 
ve hitabı ayrı ayrı her bir okura değil; tek bir okura, hatta tek bir 
zihnedir. Buna göre okuyan zihin, zaten geçerli ve güvenilir olarak 
kabul ettiği metnin “verili” anlamını kapmış ve “kavramış” gibidir. 
Yineleyecek olursak: Okurda, genel itibariyle okuma tecrübesine 
yönelik böylesine bir tavrın olması, okurun eyleme değil; eylemin 
içeriğine yönelmesinden ve bu yöneliminde okuma fiili gerçekleştiği 
sırada diğer verili şeylerin el altında farz edilmesinden kaynaklanır. 
Fakat metnin ne demek istediğinin yanı sıra, bir yandan; metnin dil-
selliği ve gramatik yapısı, tarihselliği, hangi aracıyla kitlesine ulaştığı, 
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sayfa kalitesi, ekran ışığı, fontların okunurluğu, diğer bir yandansa; 
okuyucunun geleneği ve tarihselliği, okuyucunun mekansal konum-
lanmışlığı, bedeninin çevreye oryantasyonu, duyguların okura ta-
hakkümü, okurun kalemle not alma, altını çizme, çift sayfadan tek 
sayfa görünümüne alma gibi metne fiziksel müdahaleleri de okuma 
sırasında verili diğer şeylerdir ve okuma eyleminde hepsi etkindir. 
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız okumaya yönelik olağan ya da naif 
(naïve) bir tavır, okuma tecrübesini anlamamızda bize yardımcı ol-
mayacaktır. Zira okuma eyleminde “doğal” ve normal görülerek dik-
kate alınmayan her bir muayyen saik, bu her günkü tecrübenin farklı 
boyutlarına delalet eder. Hayatımızın orta yerinde yer alan okuma 
deneyiminin farklı boyutlarına nüfuz edebilmek için fenomenolojik 
yöntemi kullanarak okuma eylemine dair görüngüsel ve yorumsa-
macı bir yaklaşım getirmemiz gerekir.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki okuma tecrübesinin analizini 
yapmak için fenomenolojik bir tutumu sahiplenen kişi ya da okur, 
okumaya dair olağan tutumunu, naif tavrını bir köşeye bırakmaz. 
Her günkü gerçekliğinden, yani metni alıp okuyarak metnin anla-
mını “kavrama” arzusundan bütünüyle feragat edip kavramsal ve 
düşünsel zaviyesine çekilmez (Natanson, 1973, s. 42). Aksine bu her 
günkülük, okurun edindiği tecrübeyi fenomenolojik ve hermenötik 
bir çabayla idrak etmesinin imkanını veren kurucu yapıdır. Fakat 
burada gerçekleşen, okurun —ve daha doğrusu, şahsen bu makale-
nin yazarının— olağan bakış açısını fenomenolojik-hermenötik bir 
yaklaşımla yeniden yapılandırmak, alışılagelmiş nesnel pozisyonları, 
metnin nasıl anlaşılması gerektiğine dair önyargıları paranteze ala-
rak (bracketing) kendi okuma pratiğini gönüllü bir şekilde istifhama 
konu etmesidir (Husserl, 2014, s. 52-56).1 Kısacası, buradaki çaba-
mız, okuma eylemine dair bir hakikat göstergesi değil bir okurun 
ilgisi dahilindeki bir fenomeni enine boyuna tahkik etmesi girişi-
minden ibarettir.

İlk olarak Edmund Husserl’in formüle ettiği şekliyle mevzuba-
his epoché yöntemi, günlük akış içerisinde verili olanı gerçek olarak 

1 İstifham mefhumuna dair detaylı bir analizim için şuraya bakılabilir: Başaran, A. Edebi-
yat ve İstifham. Cogito 89, 235-263; bilhassa 252-256. sayfalar arası.
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kabul edip hayatına devam eden kişinin bu gerçekliğin genelgeçer-
liğinden şüphe etmesiyle başlar ve kişinin kendisine sunulan her 
şeyin gerçekliğini askıya alarak üzerinde tefekkür ettiği fenomenin 
bilinçteki tezahürlerini açıklığa kavuşturmaya çalışmasıyla devam 
eder. Böylelikle kişi, yaşanan tecrübeyle (lived experience) alakalı 
öncelikli kabul gören inançlarından bir nebze sıyrılarak bu deneyimi 
ne ise o olarak ortaya koymuş, deneyimin farklı boyutlarını bilinci-
ne aksettirmiş olur (s. 90-92). Buradaki tek dikkate değer değişiklik, 
kişinin artık dünyayı doğal tavrın öncüllerine dayanarak ele alma-
masıdır; ne kendisinde ne de gerçek dünyada kökten, temelli bir de-
ğişim söz konusudur. Uygulanan bu yöntemle, yaşanan tecrübelerde 
apaçıkmış gibi kabul edilen kanaatler sadece bilincin özdüşünümsel 
bir analizine tabidir ve bu analizle gerçekliği paranteze alınan gerçek 
dünya (nın getirileri), tabiri caizse, bir şekilde muhafaza edilir ve ye-
niden yapılandırılmış haliyle bir kez daha elde edilmiş olur (Natan-
son, 1973, s. 58-59).

Okuma eylemine uyguladığımız böyle bir analizde de bir nesne 
olarak metnin (dünyanın) gerçekliğinden tamamen bir kopma, ola-
ğan okuma tecrübesini bütünüyle bir terk ediş söz konusu değildir. 
Burada okuma eylemi kendisini özdüşünümsel bir analize bırakır ve 
gösterilen ihtimam metnin gerçekliğinden metnin mahiyeti ve özü-
ne (essence) çevrilir.

Aşklarım, inançlarım işgal altındadır 
tabutumun üstünde zar atıyorlar 
cebimdeki adreslerden umut kalmamıştır 
toprağa sokulduğum zaman çapa vuran adamlar 
denize yaklaşınca kumlar ve çakıltaşları 
geçmiş günlerimi aşağılamaktadır. (Özel, 2007, s. 159) 

Gördük ki, okumaya yönelik olağan tutumda okuma eylemi 
“sanki” (as if) okurun zihni ile metnin anlamı arasında geçmektedir. 
Buna göre, yukarıdaki dizeleri okumak, şairin kastını kavrayabilme 
ya da şiire gizlenmiş olan muhtemel anlamları kaçırmaya tekabül 
eder. “Yazarın niyetini anlayabileceğine dair bir inançla, okuyan 
zihnin metnin anlam dünyasına nüfuzu” olarak özetleyebileceğimiz 
bu gerçekliği paranteze alarak mevzubahis doğal tavırdan uzaklaş-
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tığımızda okuma tecrübesinin farklı boyutları açığa çıkmaya başlar. 
Artık metnin metin olarak, okurunsa okur olarak düşünüldüğü, sı-
nırsız bir imkanlar ve ihtimaller dünyasındayızdır: Bir yandan, şiirin 
yazılı olduğu kağıt ya da ekran görüntüsü, metin gövdesinin etra-
fındaki boşluklar, yazı tipinin okunurluğu okuma eyleminin özünü 
kavramak için yaptığımız analize dahil olurken, öte yandan, okurun 
metinle bedensel teması, gözün sayfa boşlukları ve satır aralarında 
metni seçen bakışı, elin metni kavrayışı, okurun şiiri okuduğu or-
tam, saat, hava, koku gibi etkenler de bu fenomenolojik ve hermenö-
tik çabamızda vuzuha kavuşturulmayı bekleyen diğer ihtimallerdir. 
Kısacası, her şeyin “verili” olduğu doğal yaklaşımın aksine, okumaya 
dair fenomenolojik tavır, bir okuma eyleminde alışılmadık olan her 
tür saikin daha önce bize kapalı da olsa bir şekilde aşina olduğumuz 
bir ufukta yer aldığını açığa çıkarır (Husserl, 2014, s. 14-15, 42-43, 
85-90, 125-127). Bu düşünsel hamleyle okuma eylemi, metnin de 
içinde yer aldığı dünyayı (yani anlamı —meaning) kaybetmez; ak-
sine dünya (ya da daha geniş haliyle algı ve anlam —sense) okuma 
eylemine müdahil uzak ve yakın ihtimallerle yeniden inşa edilmiş 
olur (s. 245-248).

O halde okuma eylemini tabi tuttuğumuz bu analizin netice-
lerinden biri şudur: Okuma eylemini okurun zihninin metnin üze-
rinde taşıdığı manaları “kavrama” olarak açıklayan, bunu yazarın 
dünyasına bir nüfuz ediş eylemi gibi kabul eden doğal yaklaşımın 
gözden kaçırdığı iki şey vardır: (1) Metni algılayan, yazıları gören, 
dokunan, hisseden beden ile (2) metnin anlaşılır kılmasından önce 
algılanabilirliğini veren metnin maddeselliği, yani metni okuduğum 
gereçten kullanılan yazı tipine, satır aralıklarından dijital ekranın 
dokunmaya duyarlı olmasına kadar metnin “şeyliği.” Zira okuma 
eylemi, aslında bu ikisi, yani okuyan bir beden ile okunan bir şey 
arasında geçerken, eylemin kendisi de ilişkisel (relational) bir hü-
viyet kazanır. Bir başka ifadeyle, okuma eylemi, öncelikle, zaman-
sal ve mekansal olarak konumlanan (aktif) algılayan bedenin, yine 
zamansal ve mekansal olarak konumlanan (pasif) algılanan metne 
yönelmesi, metinle iştigal etmesinden ibarettir. Beden ve metin bir-
likte konumlanır (com-position) ve anlamın ortaya çıkması için bir 
forum oluşturur. Bu doğrultuda, her bir ayrı okuma tecrübesi, ayrı 
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bir kompozisyon, ayrı bir karşılaşma, ayrı bir oturum anlamına gelir 
ki bu yüzden aynı metni her okuduğumuzda sanki daha önce hiç 
okumamış gibi metinle ilk kez “karşılaştığımızı” düşünürüz.

Okumak, o halde, her şeyden önce, metinle bileşimsel bir iş-
tigaldir (compositional engagement). Yani okuma eyleminde, al-
gılanabilir metne bedensel bir yönelim söz konusudur: Metin do-
kunulabildiği kadar göze de hitap edebilmektedir. Ya da sesli kitabı 
dinlediğimiz kadar kendimiz okurken çok da anlam veremediğimiz 
bir iç sese de şahit oluruz. Hele ki metinle gerçekleşen bu bedensel 
yakınlaşma, şiir türünde daha açıktır: Dizeleri çevreleyen sayfadaki 
büyük boşluklar, metne daha gövdesel bir bütünlük sağlar örneğin. 
Ya da çarpıcı bir dize, defalarca yankısını bulur içerde. Bir daha ve 
bir daha tekrarlanır, yüksek sesle okunur, bir başkasına dillendirilir. 
Kim bilir daha kaç defa algılanacaktır şu dize okur tarafından, kaç 
defa karşımıza çıkacak, kaç defa daha kulağımızda yankılanacaktır: 

“Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında” (Özel, 2007, s. 160).

Metinle bedensel iştigalimizde ellerimizi kullanarak sayfayı çe-
viririz. Örneğin (basılı bir kitapta olduğu gibi dijital kitaplar da için 
de benzer bir durum vardır), gövdemizi metne doğru konumlarız, 
gözlerimiz okuduğumuz satırlar arasında gezer durur ve vücudu-
muzun çeşitli bölgelerindeki kaslar sürekli sıkılaşır, gerginleşir ve 
gevşer. O halde metinle bedensel irtibatımız, okumaya dair olağan 
tutumumuzda farz edildiğinin aksine, sadece gözlerle sınırlı değildir. 
Tüm beden metni okumak için konumlanmış, metne yönelmiştir. 
Okuma eylemi esnasında beden bir bütün olarak okumaktadır. 

Dikkat edilecektir ki bir metni okumak ve aynı metni algıla-
mak arasında yapılan doğal ayrıma karşı çıkmaktayız; zira bir metni 
okumak ile metni algılamak, yani metni görmek, takip etmek, temas 
etmek, hissetmek metnin anlaşılması söz konusu olduğunda birbi-
rinden ayrılamaz. Bir diğer ifadeyle, algılayan beden metni okuyan 
bedenle aynı bedendir.

Bu noktayı biraz daha açacak olursak: Okuma eyleminde, bir 
yandan, elimde/önümde mevcut olan metin okumam ve yazılanı 
anlamam için hermenötik bir işlev görür. Okurken metnin anlamı 
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ortaya çıkar, zira metin okur tarafından anlaşılabilir bir mevzuya 
(Sache) sahiptir. Burada okura düşen görev metni motive eden temel 
saikin ayırdına varmak (differentiate), esas konunun ne olduğunu 
çözmektir.

Ve rüzgâr buruşturuyor polis raporlarını 
kadınlar fazlasıyla günaha giriyorlar 
bazı solgun gömleklerin çözük düğmelerinden 
çelik tırpan gibi silkiniyor çocuklar 
denizin satırları arasında (s. 160)

Okuduğumuz; bir şiir, bir öykü, bir oyun metni ya da bir roman 
veyahut da akademik bir metin de olsa, okur, metni metin yapan 
şeye, yani metnin etrafında döndüğü mevzuya, soruna, yani soruya 
ulaşma gayreti içindedir. Okumak, o halde, metnin okura ne söy-
lemek istediğini anlama, metnin, cevabı olduğu esas soruyu bulma 
sürecinden ibarettir. Okuma eylemindeki metin, yani okunan şey 
(Ding) ise —burada şiir diyelim, anlama olayının gerçekleştiği, met-
nin, anlamını yorumlayan, tefsir eden, tercüme eden okura kendisi-
ni ifşa ettiği şeydir (Sache).

Öte yandan, metni algılaması bakımından, yazılı olana dair be-
denin tepkisi de anlamlı bir fiildir. Masamda oturup önümde du-
ran İsmet Özel’in Erbain’inden bir şiir okumak istediğimde, elimin 
kitaba doğru gitmesi, gövdemin düzelerek oturduğum koltuğa yer-
leşmesi ya da bacak kaslarımın kasılması birbirini gerektirir. Kitabı 
tutup kaldığım yerden okumak gibi kesin bir isteğe sahibimdir bu 
sırada. Açıp “Kanla Kirlenmiş Evrak” ı okuyacağımdır ve bedenimin 
farklı vazifelere sahip çeşitli yerleri aynı anda harekete geçer: Arkaya 
yaslanıyorsam kolumu biraz daha uzatır ya da öne doğru çekebili-
rim kendimi; ayağa kalkıp da okuyabilirim elbette; gözlerim tarar, 
kulaklarım çevrilen sayfaların çıkardığı sesi algılar. Tüm bu hareket 
ve hareketlenmeler yalnızca tek bir ortak şeye delalet eder: Önümde 
duran metni “ele almak.”

Umuyoruz ki algılayan bedenin metni okuyan bedenle aynı 
beden olduğuna dair aksiyomu izah edebilmişizdir. Hakikaten de, 
okuma eylemine böyle bir yaklaşımla ortaya çıkacaktır ki, benim 
algılamam için mevcut halde olan metin, tarafımdan öncelikle oku-
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nabilecek bir şey olarak anlaşılmaktadır: Okumak, ancak ve ancak 
bir metni okunabilecek bir şey olarak algılamakla mümkündür. Böy-
lelikle okumak istediğimizde, elimiz kitaba (ya da metni okuyacağı-
mız başka bir platforma, e-kitap okutucuya örneğin) gider ve onu 
kavrarız, parmaklarımız hiç düşünmeden sayfaları çevirir (belki de 
dokunmatik ekran kalemiyle yaparız bunu), gözlerimiz başlamanın 
doğru olduğu yeri tarar (“en baştan oku” düğmesine basılmış bir ses-
li okutucu gibi değil; kaldığımız yeri ya da okumak istediğimiz yeri 
ararız), kulağımız etraftan gelen seslere karışan yaprakların hışırtı-
sını seçer. Öyle görünmektedir ki, bedenimiz nerede duracağını ve 
bir kitabı nasıl kullanacağını bilmektedir; hatta diyebiliriz ki, beden 
bir şey okuyacağımızı anlamaktadır. Bu şu anlama gelir: Algılayan 
bedenin görevi, metnin okunacak bir şey olduğunun ayırdına var-
maktır (differentiate). Dolayısıyla, okuma eyleminde, algılanan met-
nin (Ding, Gegenstand) anlamı (sense) ile okunan metnin (Sache) 
anlamı (meaning, signification) ayrılmayacak şekilde bir araya gelir; 
zira algılayan beden okuyan beden ile aynı bedendir.

Bedenin metni “okunabilir” bir şey olarak algılaması, metinle 
ilk bedensel irtibatımızın yazılı olan şeyi “görmesi” olarak düşünüle-
bilir. Okumak, bu doğrultuda, görmeyle, görme organı ve duyusuyla, 
görsel temasla ilişkilendirilir daha çok. Halbuki, okuma eylemi esna-
sında bedenimizin diğer bölümleri de hayli etkindir. Hatta okuma, 
bedensel algıların çoğalmasıyla daha anlamlı hale gelecektir. Bunun 
için okuduğumuz bir metnin çarpıcı bir noktasını tekrarlar dururuz; 
yüksek sesle yineler, başkasına okur, kulaklarımızı da açarız metnin 
ne söylemek istediğine.

Gece arsızca kükrüyor paslı beyninde şehrin 
küfre yaklaştıkça inancım artıyor (s. 160)

Müzik sesiyle, kalabalığın, etrafta konuşan insanların, ağaç hı-
şırtıları ve rüzgarın sesiyle, hatta sessizliğin sesiyle okumak, metinle 
bedensel ilişkimize dahil unsurlardır. Okumak için arzu edilen bir 
kahve kokusu, yeni açan çiçeklerin, çimenlerin kokusu gibi etrafı sa-
ran gazlar, dumanlar, parfümler de bu eylemin içerisindedir. Zira 
okurken kulağımız kapanmamakta, burnumuz tıkanmamaktadır. 
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Okurken, etrafta konumlanmışlığımızla okumaktayızdır (Heideg-
ger, 1962, s. 78-90). Bu haliyle bütün beden metne yönelmiş, metni 
okumaktadır. Hatta diyebiliriz ki, okuma eyleminin organı tüm be-
dendir, dolayısıyla tüm bedensel algılar okumaya dahildir.

Fakat bir diğer yandan ise dokunma, diğer duyulardan ayrı bir 
yer edinir. Bunun sebebi sadece metne temas ediyor oluşumuz de-
ğildir; bundan da öte, dokunma duyusu, tüm duyuların altyapısını 
oluşturacak, bütüncül bir karakteristiğe sahiptir. Ruh Üzerine’nin 
son satırlarında Aristoteles (2018), diğer duyular arasında dokunma-
nın ayrıcalıklı statüsünden bahseder: Diğer tüm duyular daha iyi bir 
şekilde yaşamak içindir, dokunma ise var olmak için (s. 19-20). Bu 
haliyle dokunma, diğer tüm duyuları ontolojik olarak önceler; zira 
yaşamak, temas etmek ve temas edilmekten ibarettir. Ayaklarımız 
sürekli yerle temas halindedir, gövdemiz giydiğimiz kıyafete, elimiz 
elimize, alt dudağımız üst dudağa (aynı anda tam tersi de mümkün) 
değmektedir. Algılayalım (perception) ya da bir hastalık sonucu hiç 
algılamayalım, temas olmadan bu dünyada var olmamız, yaşamamız 
söz konusu değildir. Kısacası dokunmak, Aristoteles’in de tabiriyle, 
hayatidir. Dolayısıyla dokunma, hem metni hem de dünyayı algıla-
mak/anlamak (sense/meaning) için en temel (elementary) duyudur.

Dokunma duyusunun bu doğal önceliği, aracısının tenimiz-
den başka bir şey olmayışıyla da alakalıdır. Daima bir aracı sayesin-
de duyu organımız dünyadaki şeyleri duyumlarken, dokunma söz 
konusu olduğunda bu aracı, Aristoteles’in de Ruh Üzerine’de öne 
sürdüğü gibi, bizi kuşatan tenin (flesh), yani bedenin ta kendisidir 
(2018, s. 25-26). Tenimiz, bir taraftan bizi kuşatırken (enfolding) 
diğer bir taraftan da bizi dünyaya açar (unfolding). Kısacası ten, 
dünyanın tenine bizi dahil eden bir eşiktir. O halde, tenle sarılı olan 
vücudun Hermes’in işlevini yerine getirdiğini iddia etmek yanlış ol-
mayacaktır: Mesaj taşıma, mesajı hemen iletme, iletişim, nakletme 
ve tercüme. Benden dünyaya, dünyadan bana; varoluşsal bütünlüğü 
içerisinde beden, ruh ile dünyanın buluştuğu bir eşiğe, dünyada ya-
şayan (In-der-Welt-sein) bir aracıya dönüşür (Merleau-Ponty, 2014, 
s. 146). Fakat dikkat edilmelidir ki, eşik olmaksızın, aracı olmaksı-
zın, dünya ile temasta olamayız. Bir diğer ifadeyle eşik, duyumsama-
nın, algılamanın, iletişimin, yorum ve de anlamın teminatıdır.
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Makalenin başında okumayı okurun metinle karşılaşması ola-
rak tanımlamıştık. Yukarıdaki analizlerimizden hareketle okuma 
eylemini yeniden tanımlayabiliriz artık: Okumak, ruh ile dünya ara-
sında bir eşik olarak bedenin yine dünya ile anlam arasında bir eşik 
olarak metnin karşılaşması, bu iki eşiğin birbirine temas etmesidir. 
Okuma eylemini mümkün kılan bu materyal temas, bir eşikten diğer 
bir eşiğe, hatta tabiri caizse, uç uca gerçekleşen bir temastır. Dahası, 
bu karşılaşmada, okurun metnin de içinde bulunduğu ortama göre 
bedensel konumlanmışlığı ve dolayısıyla da metne teması önceden 
varsayılmış olur. Metinle karşılaşmasında okur, fiziksel teması da 
önceleyen ontolojik bir ilişkiyle metne dokunur (touching) ve ka-
çınılmaz bir sonuç olarak da, her dokunmada olduğu gibi, metin 
de ona temas eder (touched). Anlam da işte bu uç uca gerçekleşen 
tensel ilişkide, bu hassas ve kırılgan temasta ortaya çıkar. Bu yüzden 
metni bütünüyle “kavramaktan” değil metne dokunmaktan, metnin 
anlamına temas edebilmekten, ufukların kaynaşmasından değil an-
lamın tüketilemezliğinden bahsedebiliriz ancak.

Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında 
öyle yoruldum ki yoruldum dünyayı tanımaktan 
saçlarım çok yoruldu gençlik uykularımda 
acılar çekebilecek yaşa geldiğim zaman 
acıyla uğraşacak yerlerimi yokettim. (Özel, 2007, s. 160)

Beden, dünya ile aramdaki eşik; dünyada olmak, bir dünyaya 
(anlama) sahip olmak için yegane vasıtadır. “Beden,” der Merleau-
Ponty (2014) Algının Fenomenolojisi’nde, “dünyada olmanın aracı-
dır, dahası yaşayan bir varlık için bir bedene sahip olmak muayyen 
bir çevreyle birleşmek, belli tasarılarla kaynaşmak ve orada daima 
faaliyette bulunmak anlamına gelir” (s. 84). Bu haliyle beden, çev-
rem (dünyam) ve benim aramda bir anlam (sense & signification) 
taşıyıcısı, dünyanın tercümesini ruhuma, ruhumun tercümesini de 
dünyaya aktaran bir elçidir. O halde, okuma eyleminde okur, metnin 
de içinde yer aldığı dünyasında (çevrede), metnin tenine temas eder 
ve metnin kendisine ne demek istediğini nakletmeye, yani anlama-
ya gayret gösterir. Anlama sayesinde okur, metnin dilinden konuş-
ma, canlı bir örneği olma imkanına kavuşur. En nihayetinde okur, 
tereddüt ve yanlış anlamadan dolayı gerilimli ancak bir o kadar da 
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başkasını anlamaya duyulan arzu ve istekten ötürü de tutkulu temas 
sayesinde metnin yaşayan bir elçisi haline gelir. Çünkü biz, beden-
sel bütünlüğümüzle birlikte temasın kendisiyiz. Jean-Luc Nancy’nin 
(2015) dediği gibi, “Benim tüm varlığım temastır. Bütün varlığım 
dokunur/bütün varlığıma dokunulur” (s. 88). Beden benim ya da 
ben bedenimim. Ben, yani okur, dünyanın yorumcusu, metnin yaşa-
yan elçisiyim. Dokunuyor ve dokunuluyorum çünkü varım. Dahası, 
dokunan ve dokunulan bedenim sayesinde varım ve okuyorum.

Ve şimdi birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim kitabın 
başından başlayabilirim. (Özel, 2007, s. 160)

***

Okuma tecrübesinin okurun zihni ve metnin anlamı arasında 
gerçekleştiğini düşünmek okuma eylemine dair naif tutumumuzun 
bir sonucudur. Buna göre zihin, metnin anlamını kavrar ya da an-
layamaz ve kaçırır. Bu makalede, okuma ve okuduğunu anlamanın 
bu olağan tavır içerisinde değerlendirilmesinin, okuma eyleminin 
iki önemli unsurunu gözden kaçırdığı üzerinde durdum: (1) Metni 
algılayan, gören, metne temas eden beden ile (2) temas edilebilir ha-
liyle metnin maddeselliği. Halbuki okuma tecrübesi bu ikisi arasın-
da geçer ve beden ile metin, oluşturdukları kompozisyonda anlamın 
ifşa olduğu bir forum inşa eder.

Peki metinle kurulagelen bu “bedensel ilişki” benim metni an-
lamamda ne gibi bir rol oynar? Burada bu zor ve çetrefilli soruya 
topyekûn bir cevap vermeye yeltenmektense okuma pratiğinde be-
den sorusunu bir problematik haline getirmeye çalıştık ve mevzuba-
his soruyu ilintili başka meselelerle birlikte ortaya koyduk. Metinle 
bedensel ilişki sorunsalına bir giriş mahiyetinde kaleme alınan bu 
deneme, henüz yeni bir girişim olan “bedensel hermenötik” (carnal 
hermeneutics) alanına dahil olmaktadır.2 Bu yeni felsefi teşebbüste, 

2 Bilhassa Richard Kearney ve çevresinin beden sorusuna yeni bir hermenötik hüviyet 
kazandırdığı çalışmalar, Kearney ve Brian Treanor editörlüğünde yayımlanan Carnal Her-
meneutics derlemesiyle bu girişimin ilk büyük sıçramasını gerçekleştirdi. Bedensel herme-
nötik, bu haliyle, fenomenolojik, ontolojik, estetik, politik, etik ve teolojik pek çok konu, 
soru ve içeriğe sahip geniş ve genişlemekte olan bir alandır.
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hermenötiğin yüzü maddi gerçekliğe yeniden çevrilmekte, herme-
nötiğin vazifesi bizim yorumsamacı haletiruhiyemizin cismani ve 
bedensel karakterine doğru genişletilmektedir. Bedensel hermenö-
tik, 20. yüzyıl düşüncesinde bir hayli revaçta olan dile dönüş hare-
ketinin (the linguistic turn) aynı zamanda tenden uzaklaşma, hem 
bedenin hem de dünyanın teninden yüz çevirme hareketi olduğu 
iddiasındadır. Halbuki, beden ve dünya aynı (cismani) tenin iki ayrı 
parçasıdır. Bu haliyle beden, bana ait olduğu kadar dünyaya da aittir.

Beden ve dünya arasındaki bu yakın ilişkiden (intimacy) ha-
reketle, bedensel hermenötiğin eleştiri ve sonuçlarını kullanarak, 
metnin anlaşılmasında, metni okuyan bedenin rolünü sorgulamaya 
ve anlamaya çalışmaktayız. Böylece yüzümüz, burada belli başlı hat-
larını çizmeye çalıştığımız okumanın bedensel hermenötiğiyle yeni-
den yapılandırılmış olan metin meselesine “bir kez daha” dönmüş 
olur.
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Öz
Muhtelif iktidar ilişkilerinin kurulumu ve devamlılığı için türlü anlamların 
üretildiği velut bir mekândır beden. Bu hegemonik ilişki zinciri içerisinde be-
den, kimi toplumsal ve kültürel müdahaleler neticesinde cinsiyetlen(diril)erek 
âdeta bir ideolojik aygıta dönüş(türül)müştür. Bu bağlamda R. W. Connell, 
Gramsci’den ödünç aldığı “hegemonya” kavramından hareketle oluşturduğu 
“hegemonik erkeklik” terimiyle toplumsal cinsiyet ve iktidar arasındaki ilişkiye 
başka bir boyut kazandırarak eleştirel erkeklik çalışmalarına ilham olmuştur. 
Sosyoloji alanındaki bu gelişmeler, en temel esin kaynağı insan ve insan ilişkileri 
olan edebiyata da zamanla sirayet etmiştir. Dil, iktidar ve erkeklik arasındaki 
girift ilişkilerin sorunsallaştırıldığı en önemli edebî alanlardan biri de şüphesiz 
Murathan Mungan’ın öyküleridir. Mungan fiziksel güç, dayanıklılık ve özellikle 
beden üzerinden sergilenen ve şiddet ile pekiştirilen hegemonik erkeklik de-
ğerlerini öykülerinde gözler önüne sererek onlara muhtelif eleştiriler yöneltir. 
Bu çalışmada ise Mungan’ın bahsi geçen öykülerinden “Ökkeş ile Cengâver” ve 
“Ensar ile Civan” örneklem seçilerek hegemonik erkeklik ve beden arasındaki 
ilişkiye “kurmaca” bir pencereden bakılmaya çalışılmıştır.
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The Body as a Manifestation Field of 
Hegemonic Masculinity in Murathan 

Mungan’s Stories: Samples of “Ökkeş ile 
Cengâver” and “Ensar ile Civan”

Abstract
The body is a productive place where various meanings are produced for the 
establishment and persistence of miscellaneous power relations. In this hege-
monic relationship chain, the body has been transformed into almost an ide-
ological apparatus by being gendered in the result of some social and cultural 
interventions. In this context, R. W. Connell has inspired to the critical mascu-
linity studies by giving another dimension to the relationship between gender 
and power with the term “hegemonic masculinity” that he created from the 
concept of “hegemony” borrowed from Gramsci. In time, these developments 
in the field of sociology have also spread to the literature that the most basic 
source of inspiration is human and human relations. Of course, one of the most 
important literary fieds in which intricate relations among language, power and 
masculinity are problematized is also Murathan Mungan’s stories. In his narra-
tives, Mungan reveals the hegemonic masculinity values which are displayed 
through the physical strength, endurance and especially body, reinforced with 
the violence and criticized them. In this study, “Ökkeş ile Cengâver” and “En-
sar ile Civan” from Mungan’s mentioned stories were chosen as sample and the 
relationship between hegemonic masculinity and body was tried to be viewed 
from a “fictional” window.

Key Words: hegemonic masculinity, body, sociology of literature, Murathan 
Mungan, story

“İnsan bedenindeki cinsel anlamlar 
sembolik olarak inşa olunur.”

Bourdieu

Giriş
Murathan Mungan, ele aldığı metinlerin çoğunda tek bir konu 

işlemekten ziyade birçok konuya değinir, çeşitli göndermeler yapar 
ve onları iç içe geçirerek girift bir anlatım izleği sunar. Çokseslilik 
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ve diyalojizm onun metinlerinin temel özellikleri arasındadır. Her-
hangi bir söz, düşünce ya da söylemin tektipleşerek otorite hâline 
gelmesine karşı çıkan yazar, metinlerinde de anlam çoğulluğu ilke-
sini benimseyerek her daim karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu-
nu düşündüğü çeşitli kavramları birbiri içine dokuyarak işler. Yazar 
bu dokuma sürecinde mitoloji, tarih, sosyoloji, psikoloji ve felsefe 
gibi insanı merkeze alan çalışma dallarına ait birçok kavram ve tek-
nikten, öykülerinin içeriksel ve biçimsel kurgularında yararlanarak 
zengin bir anlatı ağı oluşturur. Bu ağ, temel olarak erkeklik ve ikti-
dar arasındaki girift ilişki ve etkileşim üzerine kuruludur. Buna göre 
yazar, öykülerinde ifşa edip eleştiriye tuttuğu hegemonik erkekliği1 
ve onun “beden”le ilişkisini çeşitli kavramlar arasında örüntüsel bağ 
kurarak, yani birbirleriyle ilintili kavramları bir arada işleyerek irde-
lemiş ve bütün bu meseleleri kurmaca dünyanın imkânları dâhilinde 
sorunsallaştırmıştır. Çalışma kapsamında bahsi geçen meseleler, 
Mungan’ın “Ökkeş ile Cengâver” ve “Ensar ile Civan” öyküleri bağ-
lamında tartışmaya açılacaktır. Bu öyküler, birbirlerinin akranı ve 
yakın dostu olan iki erkeğin içine doğdukları ataerkil normlar tara-
fından zoraki cenge tutuşturulmasını işlemesi, dolayısıyla erkeklik, 
iktidar ve şiddet arasındaki ilişkileri sergilemeye fırsat tanıması açı-
sından çalışmaya dâhil edilmiştir. Hegemonik erkekliğin Mungan’ın 
öykülerinde nasıl kurgulanıp anlatısallaştırıldığının anlaşılabilmesi, 
yani bir bakıma öykülerin derin yapılarının daha iyi kavranabilme-
si adına ilk önce konunun sosyolojik arka planını genel hatlarıyla 
tartışmak yerinde olacaktır. Bu yüzden makale, toplumsal cinsiyet 
ve eleştirel erkeklik çalışmalarını merkeze alan teorik bir çerçevey-

1 “Hegemonik erkeklik” terimi, ilk kez sosyolog R. W. Connell tarafından Avusturalya’daki 
bir saha çalışmasında kullanılmıştır (Yücel, 2014, s. 43). Antonio Gramsci’nin Hapishane 
Defterleri adlı eserinde yer alan “hegemonya” kavramından hareketle oluşturulan hege-
monik erkeklik kavramı, akademik anlamda ise ilk kez, 1985’te Theory and Society dergi-
sinde yayımlanan Carrigan, Connell ve Lee’nin “Toward a New Sociology of Masculinity” 
(“Yeni Bir Erkeklik Sosyolojisine Doğru”) adlı makalesinde tartışılmıştır. Kendilerinden 
önceki antifeminist kuram ve hareketleri eleştiren Carrigan, Connell ve Lee, erkekliği so-
runsallaştırmak için feminizm ve queer çalışmaları alanlarının araladığı kapıdan ilerle-
mek gerektiğini vurgulamışlardır (Bozok, 2009, s. 438). Connell, erkeklik ve hegemonya 
arasındaki ilişkiyi merkeze alarak 1987’de kaleme aldığı Gender and Power: Society, the 
Person and Sexual Politics adlı kitabında bütün bu düşünceleri tartışmaya açıp “hegemon-
ya” kavramını toplumsal cinsiyet analizinde kullanmıştır.
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le, kavramsal bir tartışmayla açılacak, hemen ardından da öykülerin 
analizi yapılacaktır. Böylelikle öyküler, -muhtelif edebî ve sosyolojik 
bakışların/yaklaşımların bir araya getirilmesiyle- daha velut bir in-
celenme imkânına kavuşacaklardır.

Biyolojik Cinsiyetten Toplumsal Cinsiyete Doğru
1980’lere kadar erkeklik çalışmalarının temel dayanak nokta-

sını erkek ve kadın arasındaki “biyolojik farklılıklar” söylemi oluş-
turmuş, buna göre erkeklik ve kadınlık özellikleri/kimlikleri tama-
men biyolojik bir kökene dayandırılmıştır. Serpil Sancar’ın (2013) 
belirttiği üzere, cinsiyet farkları ve karşıtlıkları olarak inşa edilen bir 
cinsiyet rejiminin temel söylemi, cinsiyetlerin bedenler aracılığıyla 
cisimleşen birbirinden farklı hatta birbirine zıt biyolojik oluşumlar 
olduğudur. R. W. Connell’ın erkekliğin endokronik kuramı olarak ad-
landırdığı bu düşünceye göre beden, doğal bir makinedir ve sürekli 
cinsiyet farkları üretir. Hormonlar ise farklı genetik programlama-
larla ilgilidir ve bu da üremede farklı rollere karşılık gelir. Bu tür bir 
“kaçınıl(a)maz biyolojik zorunluluklar” söylemi zamanla dini ideo-
lojinin meşrulaştırdığı “tanrının yarattığı cinsiyet farkları” söylemi-
nin yerine geçmiştir (s. 244). Birçok konuda farklı düşüncelere sahip 
olmalarına karşın, Freud ve Jung da biyolojik cinsiyet söyleminde 
birleşir ve cinsiyetin “insan ruhu/tini hakkında ebedî gerçeklerden 
kaynaklandığını” ve onun biyolojik olarak belirlenmiş ya da kalıtsal 
bir durum olduğunu belirtirler (Connell’dan aktaran Baştürk Akca 
ve Tönel, 2011, s. 17-18). Freud, Jung ve daha birçok araştırmacı ile 
“bilimsel” temellerini kazanan bu biyolojik cinsiyet söylemi, uzun 
süre alanında egemen söylem olarak kaldıktan sonra, özellikle fe-
minist kuramcıların son yıllardaki çalışmalarıyla dokunulmazlığını 
yitirmiştir. Bazı feminist araştırmacılar biyolojik cinsiyetin sabit bir 
özellik olduğunu, biyolojinin tek başına toplumsal ilişkiler düzenini 
ve iktidar stratejilerini üretecek anlamlar yaratacak niteliklere sahip 
olmadığını ifade ederek, biyolojiyi değil biyolojiyi farklı şekillerde 
anlamlandıran toplumsal bağlamları anlamak gerektiğine dikkat 
çekmişlerdir.
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20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olan Michel 
Foucault’nun 1976’da kaleme aldığı Cinselliğin Tarihi kitabı da top-
lumsal ayrımlar, cinsiyet ve iktidar arasındaki ilişkiyi sorunsallaştı-
ran başat kitaplardan biridir. Foucault, bu eseriyle evrensel ve tarih 
dışı bir gerçeklik olarak kabul edilegelmiş olan biyolojik özelliklerin, 
erkeklik ve kadınlık psikolojilerinin, cinsel normallik ve sapkınlık ta-
riflerinin tarihsel ve kültürel olarak belirlendiğini ifade edip onların 
evrensel ve statik değil, yerel ve devingen karakterlere sahip olduğu-
nu göstermiştir (aktaran Sancar, 2013, s. 177). Bu gelişmelerle birlikte 
biyolojik cinsiyet söylemini eleştiren birçok soru da ortaya atılmıştır. 
Erkek ve kadın doğası illa bir dikotomi, bir ikili karşıtlık şeklinde mi 
değerlendirilmelidir? Bu ikili, Derrida’nın tanımladığı şekilde “çoğul 
anlamlar/farklar” şeklinde de düşünülemez mi? Bu sorular, erkek-
lik-kadınlık çalışmaları alanına kazandırılacak olan yeni düşünce ve 
kavramların âdeta habercisi olmuştur. Bu kavramlardan en etkilisi, 
tartışmalara yeni boyutlar kazandıran toplumsal cinsiyet (gender) 
nosyonudur. Sancar’a göre (2013) bazı feminist araştırmacıların, 
“cinsiyet” (sex) kavramının çoğu zaman sadece biyolojik özelliklere 
gönderme yapan özelliğini yetersiz bularak “toplumsal cinsiyet” kav-
ramını kullanmaya başlamalarıyla alanda yeni bir kapı aralanmıştır. 
Toplumsal cinsiyet kavramı, cinsler arasındaki eşitsiz ilişkilerin top-
lumsal bağlamlarına ve anlamlarına işaret ederek cinsiyetin sadece 
biyolojik bir özellik olarak algılanmasına karşı çıkar. Biyolojik do-
ğanın yarattığı iddia edilen erkeklik ve kadınlık özelliklerinin nasıl 
farklı toplumsal bağlamlarda farklı anlamlar kazanabildiğini gösteren 
araştırmaların artışıyla “biyolojik cinsiyet”in kolay tanımlanabilecek 
bir şey olmadığı daha netlik kazanmıştır (s. 176). 

Önemli bir feminist aktivist ve sosyal bilimci olan Kamla Bha-
sin (2003) de, “toplumsal cinsiyet”in en temel anlamıyla kadınlık ve 
erkekliğin yalnızca biyolojik kategoriler olmayıp toplumsal katego-
riler ya da yapılar olduğunu açıklayan bir kavram olduğunu belirtir 
(s. 58). Ona göre toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğin sosyo-kültü-
rel açıdan tanımlanmasını, toplumların kadın ve erkeği birbirinden 
ayırt etme biçimini ve onlara verdiği toplumsal rolleri ifade etmek-
tedir. Cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki ayrım ise kadınların, 
erkeklerin hükmü altındaki ikincil konumunu kadınların anatomi-



29

Murathan Mungan’ın Öykülerinde Hegemonik Erkekliğin Tezahür Alanı 
Olarak Beden: “Ökkeş ile Cengâver” ve “Ensar ile Civan” Örnekleri

monograf 2018/10

lerine dayandıran genel eğilimle baş etmek için ortaya konmuştur (s. 
1). Bir başka ifadeyle Bhasin, kadınlık ve erkeklik özelliklerinin bi-
yolojik, doğal ve değiştirilemez olmadığını, aksine onların toplum-
sal ve kültürel inşa sonucu oluşan yapay ürünler olduğunu savunur. 
Bir diğer feminist aktivist ve akademisyen olan Maria Mies da The 
Social Origins of the Sexual Division of Labour’da (Cinsiyete Daya-
lı İşbölümünün Toplumsal Kökenleri) erkeklik ve dişiliğin biyolojik 
verilerden ziyade uzun tarihsel bir sürecin sonucunda oluştuğunu, 
her bir tarihsel devirde erkeklik ve dişiliğin farklı tanımlandığını 
ve bu tanımların da her devrin başlıca üretim biçimine bağlı olarak 
değiştiğini ifade eder (aktaran Bhasin, 2003, s. 9). Segal de benzer 
şekilde, erkeklik ya da kadınlığın tarihsel zamana ve yere özgü oluş-
tuğunu; ideolojiler, toplumsal kurumlar ve pratikler içinde sürekli 
olarak biçimlendirilen, karşı konulan, yeniden işlenen ve onaylanan 
kategoriler olduğunu savunur (aktaran Yücel, 2014, s. 43). Michael 
S. Kimmel (2013) ise erkekliğin içsel bir özün dışavurumu olmayıp 
bilakis toplumsal olarak inşa edildiğini ve erkekliğin biyolojik yapı-
dan aniden bilince sıçramayıp aksine kültür içinde inşa edildiğini 
ifade eder (s. 92). Dolayısıyla aynı kadınlık gibi erkeklik de, doğal 
ve iç’ten gelen statik bir sürecin değil, muhtelif toplumsal ve kültürel 
müdahaleler neticesinde şekillenen sentetik, dışsal ve aynı zamanda 
devingen bir sürecin var ettiği bir kimliktir. 

Sentetik Erkeklik-Kadınlık Rolleri
Farklı sosyo-kültürel mekanizmalar tarafından çocukların be-

denlerine ve zihinlerine kodlanan erkeklik ve kadınlık özellikleri/
değerleri, toplumsal cinsiyet kavramıyla gün yüzüne çıkarılmak is-
tenmiş; “doğal ve içsel” olarak betimlenen rollerin aslında “sentetik 
ve dışsal” bir yapının ürünü olarak dolaşıma sokulduğuna dikkat çe-
kilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmaların ortaya koy-
duğu üzere, geleneksel-ataerkil toplumsal mekanizmalar tarafından 
bir erkek-kadın dikotomisi yaratılmış ve bu ikili karşıtlığa göre ka-
dın beden, doğa, duygu ve ev/içeriye ait olan ile eşleştirilirken erkek 
ise akıl, kültür, mantık ve kamusal olan ile bir tutulmuştur. Bhasin’in 
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(2003) ifade ettiği üzere, pek çok toplumda kadınlardan yumuşaklık, 
nezaket, ilgi gösterme, besleyip yetiştirme ve itaat gibi niteliklere sa-
hip olmaları ve bunları mükemmelleştirmeleri, erkeklerden ise güç-
lü, özgüvenli, mantıklı olmaları ve rekabet etmeleri beklenir. Erkek-
ler ev halkının reisi, ekmeği kazanan, mülkiyetin sahibi ve yöneticisi; 
siyasette, dinde, iş ve meslek hayatında aktif yer alanlar olarak kabul 
edilir. Diğer yandan kadınlardan çocuk doğurmaları ve yetiştirme-
leri, hasta ve yaşlılara bakmaları, tüm ev işini yapmaları beklenir ve 
kadınlar bu doğrultuda eğitilir (s. 5-6). 

Bu doğrultuda şunu vurgulamakta fayda var ki, toplumsal cin-
siyet ilişkileri ya da bu ilişkiler ağının belirlediği erkeklik-kadınlık 
rolleri statik ve değişmez değil, tam aksine toplumdan topluma fark-
lılık gösterebilecek ya da aynı toplum içinde zamanla değişebilecek 
dinamik, esnek ve karmaşık bir yapı teşkil eder. Bu bağlamda Betül 
Yarar (2015) tıpkı kadınlık gibi erkekliğin de hem çeşitlilik hem de 
değişkenlik içerdiğini ve sürekli icra edilmeye ve yeniden yapılan-
maya muhtaç olduğunu savunur (s. 16). Ayrıca “kadınlıkla kıyaslan-
dığında erkekliğin kazanılması ve kamusal/toplumsal olarak kanıt-
lanması gerek[ir], bu yüzden de erkekler toplumsal cinsiyet statüleri 
hakkında -özellikle de bir meydan okuma yaşadıklarında- çok daha 
kaygılılar[dır]” (Çavdar, 2015, s. 29). O hâlde erkeklik kazanılma-
sı güç, muhafazası ise zor bir devingen sosyal statüdür. Statiklikten 
uzak bu kaygan erkeklik kimliği/rolü, makale boyunca merkezde 
olacak ve onun kurmaca dünyaya, edebiyata nasıl yansıdığı seçilen 
öyküler üzerinden incelenecektir.

Judith Butler ve Performatif Cinsiyet Kuramı
Feminist felsefe, queer çalışmaları, siyaset felsefesi ve etik alan-

larındaki özgün çalışmalarıyla son dönemin önemli düşünürlerin-
den biri olan Judith Butler (2014), performatif cinsiyet kuramı (per-
formativity theory) ile konuya bambaşka bir yerden yaklaşır. Butler, 
toplumsal cinsiyeti biyolojik bir öze gönderme yapmaksızın bir top-
lumsal performans şekli olarak açıklamaya çalışır. Eril-dişil olarak 
inşa edilen ikili cinsiyet sisteminin söylemsellik ve kültür öncesi bir 
olgu olmayıp tam tersine bu sistemin söylemle beraber üretildiğini 
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ve toplumsal cinsiyetin de bu üretim sürecinde söylemsel/kültürel 
bir araç olarak kullanıldığını savunur (s. 52). Dolayısıyla Butler’ı 
okumak, cinsiyet odaklı çalışmaların açmaz, ikilem barındıran girift 
yönlerini de tanımak, onların eksiklikleriyle hesaplaşmalarına da ta-
nıklık etmek açısından önemlidir.

Butler’ın performatif cinsiyet kuramına göre, toplumsal cinsiyet 
bir performans şeklidir ve bu performatiflik sürecinde insanlara do-
ğumlarından itibaren birçok zorunlu/zorlayıcı pratik, çeşitli ritüeller 
ve edimler aracılığıyla ezberletilir ve bu ezberin dinamik kalması 
için de tekrar metodu kullanılır. Butler’a göre (2014) “[…] perfor-
matiflik tek seferlik bir edim değil, tekerrür ve ritüeldir, beden bağ-
lamında doğallaştırılmasıyla etkilerini gösterir, bir bakıma, kültürel 
olarak sürdürülen zamansal bir süreç olarak kavranmalıdır” (s. 20). 
Türkiye’deki eleştirel erkeklik çalışmaları alanındaki araştırmalarıy-
la tanınan Çimen Günay-Erkol da, doğal görünen ancak kültürel 
kurallarla belirlenen ve tekrarlar sonucu içselleştirilen maske olu-
şumlar olarak tanımlanabilecek bu “performans” kavramının, top-
lumsal cinsiyet rollerine bürünen insanları, senaryoyu ezberlemiş ve 
bunu gerçeklikleri kılan oyuncular olarak belirginleştirdiğini ifade 
edip ekler: “Performans bir süreçtir ve Butler’a göre sürekli yapım 
hâlindedir. Böylece cinsiyet, performansı öncelemez, onun sonucu 
olarak oluşur” (2015, s. 131). Buna göre “baba”, “anne”, “asker”, “po-
lis” ya da “erkek”, “kadın” gibi kimliklerin hepsinin inşa hâlindeki 
performanslar olduğu söylenebilir. 

Öte yandan Butler, toplumsal cinsiyet kavramının biyolojik cin-
siyet ikiliğini aşıyormuş gibi görünmesine rağmen, bu ikiliğin kav-
ramın temeli kılınarak aslında yeniden üretildiğini savunur ve ikinci 
dalga feminist akıma bazı eleştiriler yöneltir. Ona göre, biyolojik te-
mele dayanan bu ikiliğin üzerine toplumsal cinsiyetler giydirilmiş 
ve toplumsal olan, biyolojik cinsiyetler üzerine inşa edilmiştir. Do-
layısıyla “kadın” ve “erkek” kategorileri -tıpkı eleştirilen söylemdeki 
gibi- 1970’lerdeki ikinci dalga feministler için de karşıtlık içinde ku-
rulan, verili kavramlar olmaya devam etmiştir (aktaran Yarar, 2015, 
s. 15). Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet kavramının, biyolojik cinsi-
yet düzeninin çizdiği ikili karşıtlar üzerinden kuramını oluşturdu-
ğunu, bir öz ya da merkez düşüncesine bağlanmadan daha özgün ve 



32

Ahmet Duran Arslan

monograf 2018/10

radikal bir söylem üret(e)mediğini söylemek mümkündür. Bununla 
birlikte kavramın toplumsal iktidar ilişkilerini anlamaya yönelik ya-
rattığı farkındalığın ve sosyal bilimler alanına sağladığı katkıların da 
görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtmek gerekir.

Beden, İktidar ve Erkeklik Üçgenine Dair
Erkek ve kadın bedeni olarak ikiye ayrılıp farklı görev ve so-

rumluluklar yüklenmiş olan beden, toplumsal iktidar ilişkilerinin 
üretilmesinde ne oranda işlevseldir? Sancar (2013), insan bedeni-
nin, toplumsal ilişkilerin üzerine farklı anlamlar yazdığı sembolik 
bir mekân, üzerinde sosyal belirlemelerin kök saldığı bir zemin 
olduğunu ve onun işaretlenip boyanıp farklı anlamları inşa etmek 
üzere kodlandığını ifade eder. Ona göre, beden imgeleri farklı kül-
türel bağlamlarla üretilmektedir (s. 245). Beden sosyolojisi alanında 
önemli isimlerden biri olan Bourdieu’ye (1998) göre de insan bede-
ni, toplumsal alanların içinden geçerken cinsel anlamlarla örülerek 
inşa edilir (s. 10). Yani insan bedeni, özünde cinsiyetsizdir ve tek ba-
şına herhangi bir anlam, görev, sorumluluk ya da rol üretmez. İnsan 
bedenini cinsiyetlendiren, ona erkeklik-kadınlık, güçlülük-zayıflık 
vb. anlamları yükleyen çeşitli toplumsal mekanizmalardır. Bedenin 
temsilleri ile toplumsal temsiller birbirine eklemlenir ve hep birlikte 
ilişkilenerek cinsiyetlen(diril)miş anlamları doğururlar. Bu temsil ve 
mekanizmaların ardında ise, iktidarı kendi elinde bulundurarak ge-
rek kamusal gerek özel alanlarda sahip olduğu üstünlüğü sürdürmek 
isteyen ataerkil gelenek bulunmaktadır.

 Hegemonik erkeklik için de beden, son derece önemli bir 
mekân, âdeta iktidarın bekası için elzem anahtarlardan biridir. Ni-
tekim çekilecek acı ve sıkıntılara göğüs gerebilecek güçlü bir be-
densel yapıya sahip olmak ya da fiziksel dayanıklılık, hegemonik 
erkekliğin önemsediği değerler arasındadır. Bu bağlamda Sancar 
(2013), kas gücünün erkeklik ile eşleştirilerek kadın olmaya karşıt 
anlamlar ürettiğini, kas gücü ile özdeşleştirilen erkek bedeninin de, 
güçlülüğe ve kahramanlığa gönderme yaptığını ifade eder. Sancar’a 
göre, “Bedensel kas gücü, bir tür fiziki sermaye olarak tanımlanırsa 
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-Bourdieucu anlamda- bunun değişim değeri ve başka sermayelere 
dönüştürülebilme kapasitesi olarak erkekliğin inşasında önemli bir 
işleve sahip[tir]” (s. 252-253). Bourdieu ve Sancar’ın altını çizdiği 
üzere insan bedeni, hegemonyanın kurulumu için birçok anlamın 
üretildiği bir mekân, âdeta bir ideolojik araç konumundadır. Bu 
yüzden hegemonik erkekliğin analizinde bedenin ve ona yüklenen 
anlamların/rollerin incelenmesi büyük önem taşır. 

Hegemonik erkeklik ile beden arasındaki bu yakın ilişkiye edebî 
metinler üzerinden, bir başka deyişle kurmaca bir dünyadan bak-
manın gerek edebiyat sosyolojisi alanına gerekse de genel anlamdaki 
disiplinlerarası çalışmalara zenginlik katacağı düşünülmektedir. Bu-
radan hareketle şimdi, Murathan Mungan’ın “Ökkeş ile Cengâver” ve 
“Ensar ile Civan” öykülerinde iktidar ve beden arasındaki ilişkinin 
kurgulanış ve anlatısallaştırılış şekilleri ortaya konmaya çalışılacaktır.

“Ökkeş ile Cengâver”de Bir İktidar Alanı Olarak 
Beden
“Ökkeş ile Cengâver”, Murathan Mungan’ın 1986 yılında yayım-

lanan Cenk Hikâyeleri kitabının ikinci öyküsüdür. İkilinin öyküsü 
töre, iktidar, kan ve erkeklik arasındaki ilişkiyi kurmaca bir dünya-
dan gözler önüne serer. İçine doğdukları toplum tarafından iki ya-
kın arkadaşa dayatılan zoraki cengin merkeze alındığı öyküde, temel 
olarak törelerin kıyıcılığı vurgulanır. İki iyi dost ve yoldaş olan Ök-
keş ile Cengâver’in macerası, “Buğu ile ışık, sabah ile güneş, sevda ile 
öfke, Ökkeş ile Cengâver başlıyordu bir masala…” (Mungan, 2013, 
s. 100) cümlesiyle başlar. Ökkeş ile Cengâver on beş yaşındalardır 
ve törelere göre erlik ispatının, bedensel dayanıklılığın sınanması-
nın ya da başka bir deyişle ilk iktidar mücadelesinin, ilk kan akıt-
ma merasiminin zamanı onlar için gelmiştir. Töre, doğumlarından 
bu yana birbirlerinin en yakın dostu olan iki arkadaştan birbirlerini 
düşman belleyip “avlamalarını” ister. “Doğaya salınan” çocuklardan 
çocukluklarını mücadele sırasında yitirip erkek olarak dönmeleri 
beklenir. Melek Özlem Sezer’in (2015) belirttiği gibi “ilkel düşünce-
de erginlenme, çocuğun öldüğü ve yeniden dirildiği inancını temel 
alır.” Buna göre “çocuk ergenlik çağına erişince, bir çocuk olarak ölür 
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ve bir erkek ya da bir kadın olarak yeniden doğar” (s. 27). Erkeklik 
ve kadınlık rolleri, bu rollerin görevleri ya da sınırları küçük yaşlarda 
toplum tarafından çocuğa benimsetilir. “Toplumsal cinsiyet rolleri-
nin şablon hâlinde aktarımı, biçimlenme sürecindeki kişilikleri top-
lumsal örüntüye uyumlu kılmak üzere tasarlanmıştır” (Sezer, 2015, 
s. 20). Buna göre mevcut toplumsal yapının muhafazası için yeni 
fertlere/üyelere geleneksel yapının dilsel ve davranışsal kodlarının 
aktarılması şarttır çünkü sistem ancak böyle ayakta kalabilir.

Öyküde, erkek egemen toplumun hegemonyasını bâki kılmak 
için çocuklara, onların bedenlerine töreler aracılığıyla yüklediği 
anlamlar ifşa edilmiştir. Metindeki “Erliğin giyiti çocukken giyilir”, 
“Yiğidin zorlusu yedisinde belli olur”, “Er kişiyi kundağıyla bıra-
kacaksın yılkıya ki, çiftesi pek şah olsun” ve “Er kişi bebeyken öğ-
renmeli can acısını ki, ergen iken bedenini bir kale gibi kuşansın” 
(Mungan, 2013, s. 112) şeklindeki atasözümsü deyişler aracılığıyla, 
sistemin devamlılığının ve hâkimiyetinin sağlanması için oluşturu-
lan söylemsel zemine işaret edilir. Yazar, erkek egemen gelenek ile 
törenin hâkim olduğu zorlu coğrafi koşullarda yaşayan insanların 
hayatlarını, yine bu coğrafyanın üretebileceği potansiyel bir dille ak-
tararak içerik ve biçim paralelliğini sağlamaya çalışmıştır. Kurmaca 
dünyada ürettiği bu veciz deyişler aracılığıyla yazar, cinsiyetçi töre 
tarafından erkeklere yüklenen rolleri ifşa etmiş ve bu roller vasıta-
sıyla “ağırlaştırılan erkekliğe” muhtelif eleştiriler yöneltmiştir. Ayrıca 
bu deyişler aracılığıyla, hegemonik erkekliğin eril tahakkümü kolla-
yacak “asker-erkek” yetiştirme düşüncesine de çeşitli göndermeler 
yapılmaktadır. Bahsi geçen söylemler, militarizmin egemen erkeklik 
değerlerini üretme ve onların devamlılığını sağlama konusundaki 
görevine ışık tutar. Buna göre erkekler eşlerini, çocuklarını, vatan-
larını korumakla görevli askerlerdir. Namus ve ahlakın bekçiliği ve 
dolayısıyla iktidar onlara verilmiştir. Bu bağlamda Çiğdem Akgül 
(2011), erkeklerin küçük yaşlardan itibaren onları savaşmaya teşvik 
edecek kültürel araçlarla sertleştirildiklerini ifade eder (s. 67). Buna 
göre cinsiyetlen(diril)miş bir milliyetçilik söylemiyle desteklenen 
“asker-erkek” projesini veya “savaşçı eril kimlik” inşasını eril tahak-
kümün en temel güç unsurları olarak okumak mümkündür. 
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“Ökkeş ile Cengâver”deki hegemonik erkeklik biçimi fiziksel 
güce, dayanıklılığa ve en temelde bedene dayanır. Aksoy’un (2006) 
bildirdiği üzere erkekliğe giriş/geçiş törenleri, çoğunlukla zorlayıcı 
ve dramatik ögeler barındırır. Bu erginlenme ritüelleri, zamanı ge-
lince ergenler üzerinde uygulanır; testi geçen genç, erkek olmaya hak 
kazanır, geçemeyen ise toplum tarafından dışlanarak ezilir (s. 17). 
Buna göre birbirlerini alt etmeleri için doğaya gönderilen Ökkeş ile 
Cengâver’den erliklerini obalıya göstermeleri için birbirlerinin kan-
larını akıtmaları beklenir. “Ölüm çemberi” adı verilebilecek olan bir 
alanda gerçekleşecek olan mücadelede üstün gelene “erkeklik giysi-
si” giydirilecek ve onun iktidar alanı genişletilecek, mağlup olan ise 
“kadınsılaştırılarak” iktidar alanından uzaklaştırılacak ve ona utanç-
la bakılacaktır. Çünkü “[v]erili erkeklik tanımlarının dışına çıkarak 
eril iktidarı yitirmek, erkek karakterleri ‘kadınsılaşma endişesi’ ile, 
çaresizlikle, hatta ölümle karşı karşıya getirebil[me]” (Atik, 2015, s. 
22) potansiyeline sahiptir. 

Öyküde iktidar ve kan arasında doğrudan ve çok yakın bir iliş-
ki olduğunun altı ısrarla çizilmektedir. Buna göre erkeklerin âdeta 
akıttıkları kan kadar iktidar sahibi olabileceklerini belirten gizli bir 
antlaşma var gibidir. Öte yandan iktidar, sadece erkeklerin sahip 
olabileceği bir kavramdır, onun mücadelesinde kadınlara yer yoktur. 
Kadınlar bu yarışta sadece erkeklerin eşleri, anneleri vb. aracılığıyla 
dolaylı olarak temsil edilebilirler ya da başka bir deyişle onlar, eril 
otoritenin baskısı altında edilgen kılınmışlardır. Ayrıca, erkek keli-
mesiyle ilintili “erk”in, “kuvvet”, “güç”, “iktidar” anlamları düşünül-
düğünde, erkeklik ve iktidar arasındaki yakın temas daha anlaşılır 
hâle gelir. 

Peki, töre konum olarak bu ilişkinin neresindedir? Töre iktidar, 
kan ve erkeklik arasındaki ilişkileri düzenleyen, kuralları belirleyen 
bir üst yasa, bir kanun niteliğindedir. Öyküde bir kişi dışında herkes 
törenin belirlediği ölçütlere, kalıplara göre hareket eder. Buna göre 
on beş yaşına kadar sadece kendisine öğretilenleri yaşamış olan Ök-
keş, artık töreyi sorgulamaya başlar. Annesiyle yaptığı konuşmada 
Cengâver’e asla zarar vermeyeceğini, kim ne derse desin onun kanını 
asla akıtmayacağını söyleyerek törelere meydan okur. Ökkeş’in bu 
çıkışı, ataerkil ve cinsiyetçi mekanizmalara bir isyan olarak düşünü-
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lebileceği gibi, alternatif erkeklik biçimlerinin var olabileceğine de 
işaret eder. Metindeki bu pasajlar, Ökkeş’in zihin dünyasına giren 
anlatıcı tarafından şu şekilde aktarılmıştır: 

Bir yanlış vardı? Bir yanlışlık? Onu arıyordu. Cengâver’i değil, bu yan-
lışı avlamak istiyordu. […] Bir hayınlık vardı bu işte, bir kalleşlik. Bu 
oyunun sırtında bir hançer vardı. Sevgiyi, dostluğu, arkadaşlığı, yol-
daşlığı yaralayan bir şey vardı bu törede. Her töre insanın bir yanını 
eksiltiyordu” (Mungan, 2013, s. 111). “Bu töreyi icat edenler dosttan 
düşman kılarak neyi kolluyorlardı?” (s. 115). Ökkeş’e göre “Bu cenk 
bitmeliydi (s. 105). 

Görüldüğü üzere anlatıcı, Ökkeş’i odak alarak onun iç mono-
loğundan çeşitli kesitler sunmaktadır. Bu kesitlerde dikkat çeken bir 
diğer nokta ise anlatıcı ile Ökkeş’in birbirlerine yaklaşan söylem-
leridir. Anlatıcı ile Ökkeş arasında kurulan bu özdeşlik duygusu, 
öykünün geneline yayılmış özelliklerden biri olarak dikkat çeker. 
Dolayısıyla anlatıcının, hükümrân erkeklik söylemine, bu söylemin 
öfke ve şiddetten beslenen yıkıcı tutumuna karşı bir tavır takındığı 
söylenebilir.

İnşa ve Yıkım:  
Muktedir ve Madun Kimliklerinin Yapısökümü
Anlatının Ökkeş ile Cengâver gibi ikili bir format üzerine ku-

rulmuş olması, aynı zamanda “iktidar ve öteki” ilişkisini veya “ik-
tidar ve karşıtı”nı göstermeye hizmet eder. Yazar, hegemonik söyle-
mi Cengâver üzerinden kurarken Ökkeş üzerinden de onun altını 
oyar. Karakterlerin birbirleriyle çarpışan söylemleri, fiziksel cenkle-
rine paralel ilerler. Ökkeş’in sorgulamaları, eleştirileri, çabaları bu 
cengi bitirmeye yetmemiştir. Törenin uygulayıcısı pozisyonundaki 
Dede, “ağaca bağlamalık” olarak Ökkeş’i, “kurtulmalık” olarak da 
Cengâver’i seçerek cengi başlatır. Buna göre ilk darbeyi vurma hak-
kı Cengâver’e verilmiştir. Cengâver kardeşliğe, dostluğa, yoldaşlığa 
ilk darbeyi istemeye istemeye vurur. Ökkeş’in suratına atılan ilk 
yumruk, Cengâver’in değil aslında hegemonik erkekliğin şekillen-
dirdiği toplumsal norm ve dayatmaların yumruğudur. Bu durum, 
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Cengâver’in ağzından şu şekilde verilir: “Mecburum Ökkeş, [t]öre 
gereği bilirsin” (Mungan, 2013, s. 108). “Yüreğim dağlansa da, aklım 
yüreğimle cenk tutuşsa da, yumruğumu törenin buyruğuna vermeye 
mecburum. Bağışla beni! Erliğim ortada. Ve benden başka onu ko-
ruyacak kimse yok” (s. 108-109). 

Nitekim metindeki şu pasaj da erkeklik, iktidar ve kan arasında-
ki yakın ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir: “Cengâver erliğini 
sınamıştı Ökkeş’in genç bedeninde. Açtığı yaralar ne denli zorluysa 
erliği o denli zorlu olacak demekti. Herkesin gözünde bu yaraların 
meâli buydu” (s. 111). Cengâver, şiddeti bir iktidar sağlayıcısı, bir 
erkeklik teminatı olarak görmekte ve onu toplumsal ağın bir parçası 
olabilmek için başvurulması elzem bir yol-yöntem olarak algılamak-
tadır. Joane Nagel (2011) de, şiddetin pek çok unsurla birlikte erkek 
kimliği temelindeki bir dizi korkudan kaynaklandığını, bu korkula-
rın da öncelikle erkeklik kaybına ya da erkekliğin zayıflamasına yö-
nelik olduğunu belirtir. Ona göre, bu “doğal” korkuya erkekler arası 
topluluktan atılma, gruba dâhil edilmeme, homososyal ağın dışında 
kalma korkusu eşlik eder (s. 88-91). Buradan hareketle, törenin ya 
da başka bir deyişle erkeklik hegemonyasının isteklerine cevap veren 
Cengâver’in, şiddet yanlısı sistemin gücünün yenilenmesine katkı-
da bulunduğunu söylemek mümkündür. Buna karşılık Ökkeş için 
Cengâver hiçbir zaman bir av olmamış ve olmayacaktır. Ökkeş, töre-
lere ve dönemin hegemonik erkeklik biçiminin dayatmalarına karşı 
çıkarak Cengâver’e vurmayı reddetmiş ve bir bakıma, hegemonik er-
kekliğin işleyişini sekteye uğratmıştır. Öykünün sonunda Ökkeş’in 
bu davranışı karşısında çok mahcup olan ve töreye karşı çıkışın 
mümkün olduğunu deneyimleyen Cengâver de erlik ispatından ve 
“erkeklik oyunu”ndan vazgeçer. Böylelikle ikili, hâkim erkeklik bi-
çiminde oyuk(lar) açmış ve alternatif erkekliklerin var olabileceğini 
muştulamıştır.

Hegemonik Erkeklik İştirakçısı Olarak Kadın 
Öykünün en üst tabakasında, görünür düzeyde değinilen nok-

ta, şiddet üzerinden sağlanan iktidar ve erkekliktir. Öykü, erkeklerin 
neden olduğu şiddet unsurunun merkeze alınmasıyla kurgulanmış-
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tır. Buna karşın metnin derin yapısına kadınlardan kaynaklı şiddet 
ögesinin hâkim olduğu söylenebilir. Metinde erkek odaklı şiddete 
ve dolayısıyla hegemonik erkekliğin işleyişine bilinçsizce katkı sağ-
layan kadınların varlığına dikkat çekilir. Ökkeş’in annesi, eril iktida-
rın içinde “erlerin anneleri” olarak konumlanan, öğütleriyle şiddeti 
körükleyip hegemonik erkekliğin hükümrânlığını pekiştiren kadın 
tipolojisini temsil eder. Connell’ın “ön plana çıkarılmış/vurgulanmış 
kadınlık” olarak betimlediği bu kadınlık biçimine göre kadınlar, tabi 
kılınmaya boyun eğdirilmiş ve erkeklerin çıkar ve arzularına hizmet 
etmeye yönlendirilmişlerdir (2016, s. 268). Kimliği bir erkek üzerin-
den tanımlanmış bir kadın olan “Ökkeş’in annesi” de, nasihatleriyle 
oğluna âdeta şiddeti salık verir: 

Erliğini obalıya göstermenin başkaca yolu yok ki…”, “Yarına gücünü 
devşirmen gerek. Ayakların bir karaca ayağı, yumrukların bir alıcı kuş 
olmalı. Sabahtan azığını hazırlar yanına katarım.” […] “Yüzümü yere 
dökme benim. Alnımı kara çıkarma. Eksik oğul anası etme beni. […] 
Sil yüreğinden Cengâver’in muhabbetini. İki gün için gözüne kara 
büyüler bağla, yüreğine kara muskalar tak. Düşman belle Cengâver’i. 
Can düşmanı belle. Erliğine musallat bir alıcı kuş belle. Bu ikinci sün-
netindir senin.” […] “İster Cengâver’i yitir, ister yoldaşlığını. Lakin bu 
evin er adını yitirme! (Mungan, 2013, s. 102-103).

Bu bağlamda Sancar (2013), bazı özcü araştırmaların savundu-
ğu, şiddetin sadece erkekliğe ait olan bir unsur olduğu düşüncesine 
katılmaz ve ekler: “Bu tür şiddet, çoğu zaman erkekler tarafından 
uygulansa bile, zaman zaman, erkeklerden devraldıkları otorite ile 
kadınlar tarafından da, bu ‘otorite’nin adına ve yararına uygulanabi-
lir” (s. 216). Çiğdem Akgül (2011) de kendilerini tali, tamamlayıcı, 
yardımcı konuma iten bir sisteme ancak destek verdiği sürece değer 
bulan kadınların, bu değeri kaybetmemek için, desteğin ötesinde 
savaşın teşvik edicileri olabileceklerini, erkeklerin cesaretsiz kaldığı 
durumlarda şiddetli bir kışkırtıcı rolüne bürünebileceklerini belir-
tir (s. 102). Bu şiddet biçiminin nedenlerini ise Deniz Kandiyoti’nin 
(1988) ataerkil pazarlıklar kavramında bulmak mümkündür. Bahsi 
geçen pazarlıklar, kadınların cinsiyetlen(diril)miş öznelliğini şekil-
lendirmede ve cinsiyet ideolojisinin doğasını belirlemede güçlü bir 
etkiye sahiptir. Buna göre tüm egemenlik sistemlerinde olduğu gibi 
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hegemonik erkeklik biçiminde de koruyucu-baskıcı özellikler yan 
yanadır ve baskıcı özellikler ancak koruyucu özellikler üzerinden 
meşruiyetini devam ettirebilir. Dolayısıyla kadınların kendilerini 
baskı altına alıp söylem ve edimlerini sınırlayan bir egemenlik biçi-
minin nasıl olup da yanında yer alabildikleri sorusunun potansiyel 
cevaplarından biri, “kendilerine sistem içinde ayrılan alanın sınırla-
rını zorlamayıp alan içinde kaldıkları sürece, belirli derecelerde ko-
rumadan, kimi kolaylıklardan yararlanarak belirli bir güç elde edi-
yor olmalarıdır” (İşat, 2006, s. 36). Bu anlamda Ökkeş’in annesinin 
şiddeti salık veren bütün bu söylem ve hareketleriyle bir yandan eril 
şiddeti meşrulaştırırken diğer yandan da hegemonik erkeklik kaide-
lerinin otoritesini güçlendirdiğini söylemek mümkündür. 

Ökkeş’in annesinin eril tahakkümü ve şiddeti onaylayan bu 
öğütlerinin anlatımında göze çarpan noktalardan biri masalsı/des-
tansı tavırdır. “Güç devşirmek”, “azığı yanına katmak”, “yüzü yere 
dökmek”, “gözüne kara büyüler bağlamak”, “yüreğine kara muska-
lar takmak” ve “düşman bellemek” gibi yerel ifadeler ve deyimler ile 
kısa ve vurgulu cümle kullanımları öykünün dikkat çekici biçimsel 
özelliklerindendir. Ayrıca, destansı ve masalsı anlatılarda epik kah-
ramanların tasvirinde sıkça karşılaşılan “ayağı öküz ayağı”, “beli kurt 
beli”, “omuzları samur omuzu” ve “göğsü ayı göğsü” gibi benzetme-
lere bu öyküde de rastlanır. Ökkeş’in annesinin, oğlunun “erkekler 
cemaati”ne kabul edilmesi için sahip olması gereken özellikleri sıra-
larken onun ayaklarının bir karaca ayağı, yumruklarının da bir alıcı 
kuş gibi olması gerektiğini söylediği satırlar, masal ve destanlarda 
sıkça karşılaşılan “kahraman ve muhtelif hayvanların güçlü özellik-
leri arasında benzetme kurma” anlatım tekniğine göndermeler taşır. 
Peki bu göndermelerle, yerel ifadeler ve deyimlerle, tercih edilen bu 
anlatım biçimiyle hedeflenen, ulaşılmak istenen ne(ler)dir? Öyküde 
bütün bu anlatısal stratejiler aracılığıyla, masal ve destan gibi gele-
neksel anlatı türleri içine gömülü “erkek tahakkümü” ve “erkekler 
için meşrulaştırılmış şiddet biçimleri” gözler önüne serilmeye çalı-
şılmaktadır. Ayrıca deyim, atasözü vb. özlü sözler aracılığıyla söy-
lemsel ve yazınsal olarak aktarılan “erkek egemen dil”e de dikkat çe-
kilmektedir. Öte yandan, Ökkeş’in annesinin, oğlunun Cengâver’le 
cengini “ikinci sünnet” olarak adlandırması da dikkat çekicidir. 
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Çünkü “[b]ir ergenliğe geçiş töreni olarak sünnet”, (Eliade, 2015, s. 
57) “erkek çocuk ve ailesi için yaşamın önemli geçiş dönemlerinden 
biridir” (Dursun, 2016, s. 102). Sünnetle ilk kan akıtılır ve çocuğun 
acıyla ilk deneyimi başlar. Çocuk ağlamadığı kadar “erkek”, ağladı-
ğı kadar da “kadın” olarak yorumlanır. Buna göre öyküdeki “ikinci 
sünnet” ifadesi, bir başka erkeklik imtihanına karşılık gelir. Erkeklik 
unvanının devamı ve pekişmesi için erkekten akranı başka bir erke-
ğin kanını akıtarak onun bedeni üstünde hâkimiyet kurması bekle-
nir. Bu, erkeklik statüsüne ulaşmanın birçok “sünnetinden” sadece 
biridir. Görüldüğü üzere erkeklik, ulaşılması ve korunması güç bir 
sosyo-kültürel roldür. 

Metinde Ökkeş’in annesinin sesinden verilen bu ve buna ben-
zer daha birçok öğütte, erkeklik otoritesinin sağlamlaşmasına katkı 
sunan kadınlara dikkat çekilmiştir. İşte tam da bu nokta üzerinden 
hegemonik erkekliğin iktidarını daim kılan girift yapı analiz edilebi-
lir. Şiddet, hegemonik erkekliğin vitrindeki en gözde ürünü ve onu 
sürekli güncel tutmaya yarayan işlevsel bir araçtır ancak onun asıl 
ve gizli güç unsuru, toplumsal ve kültürel inşalarla örülmüş “ikna” 
ya da başka bir deyişle “kabul” sürecidir. Erkeklerin namus-şeref, 
düzen, disiplin vb. gibi konular aracılığıyla başta kadınlara olmak 
üzere, hemcinslerine, eşcinsellere ya da kendilerine şiddet kulla-
nımını meşrulaştıran toplumsal öğretiler ve içselleştirilmiş kimi 
bilgiler, ataerkil ve cinsiyetçi sistemin gözlerden ırak tutulan asıl 
hazinesi konumundadır. Bu bağlamda, Ökkeş’in annesinin “Bun-
ca yılın töresidir, bunca yıl atalarımız erliğini böyle sınamış, erliğe 
böyle geçmiş. Bir Sırat köprüsüdür bu; biraz terleyeceksin” (Mun-
gan, 2013, s. 103) sözleri de anlam kazanır. Metnin içine yedirilmiş 
bu anlam katmanı, havsalalara kodlanmış kimi öğretilerle sağlanan 
kültürel hegemonyaya da çeşitli göndermeler yapar. Öyküdeki bü-
tün bu hegemonik erkekliğin ifşa ve eleştirisi, metinde oluşturulan 
ve daha çok Ökkeş’in annesi tarafından seslendirilen bir tür “töresel 
dil” aracılığıyla aktarılır. Metnin merkezine oturtulup işlenen ege-
men erkeklik değerlerini üreten geleneksel/töresel mekanizmalar, 
yine oluşturulan töresel dil ve üslup özellikleriyle aktarılarak öyküde 
içerik ve biçim paralelliği sağlanmıştır. 



41

Murathan Mungan’ın Öykülerinde Hegemonik Erkekliğin Tezahür Alanı 
Olarak Beden: “Ökkeş ile Cengâver” ve “Ensar ile Civan” Örnekleri

monograf 2018/10

Beden, İktidar, Şiddet ve Haz Bağlamında  
“Ensar ile Civan”
Cenk Hikâyeleri’nin bir başka öyküsü “Ensar ile Civan” da, “Ök-

keş ile Cengâver”de olduğu gibi birbirinin yoldaşı ve aşağı yukarı ak-
ranı olan iki gencin erkeklik ispatı uğruna birbirlerine ilk darbeyi vur-
maya zorlanmalarını konu edinir. Ensar ile Civan, coşkun bir ırmağın 
her iki yakasında kurulmuş olan farklı köylerde yaşayan iki çocuktur. 
Bu taşkın ırmak suları belki ikisini ayırmıştır ama onların iletişim 
kurmalarına, birbirlerinin arkadaşı olmalarına engel olamamıştır. 
Irmağın her iki yakasından avazları tükenene kadar bağırarak bir-
birlerine seslerini iletmeye ve dostluklarını sürdürmeye çalışan ikili, 
akşam saatleri yaklaşınca kendi köylerine, kendi oyunlarına dönmüş 
ve âdeta iki kıyıda iki yalnızlık yaşamaya mecbur büyümüşlerdir. Yıl-
lar geçmiş Ensar on dört, Civan on üç yaşına gelmiştir. Yaşadıkları 
toplumsal düzen artık onların erginlenme çağının geldiğine hükmet-
miştir. Birbirlerini hiç yakından görmemiş, birbirlerine hiç dokun-
mamış bu ikilinin ilk buluşmaları bir düşmanlık çizgisinin üzerin-
de olur. Irmağın ayırdığı iki coğrafyada yaşayan obalılar ve ovalılar 
arasında baharın ilk gününde düzenlenen cirit tutuşma geleneğinde 
Ensar ile Civan birbirlerine rakip kılınır/düşman edilir. İkili, rakip 
köylerin iktidar mücadelesinin araçları ve bu mücadeleyi izleyenlerin 
seyir nesnesi konumuna itilirler. Demren’in (2008) ifade ettiği gibi, 
“[e]rkek olmak, bireysel ve sabit olmaktan çok, grup içerisinde diğer 
öznelerle beraber kurulan deneyimsel, yani icra edilerek yaşanılan bir 
süreçtir. Paylaşılan ortak bir deneyim yoksa, erkeklik de yoktur” (s. 
80). Sancar da bu bağlamda, cinsiyetçi sistemin hâkim olduğu kültür-
lerde egemen erkekliğin inşasına herkesin katıldığını ve bu durumun 
da erkeklik inşasını kolektif bir üzüntüye, eğlenceye, çoğu zaman da 
bir ritüele dönüştürerek herkesi bu “inşa”ya ortak ettiğini belirtir (ak-
taran Yavuz, 2014, s. 114). Bu yüzden Ensar ile Civan’ın cenginin bir-
çok şeye gebe olduğunu söylemek mümkündür. Bu cenk, en azından 
erlik mücadelelerinin, topluluklar arasındaki iktidar-güç ilişkilerinin 
ve kan-şiddet hazzının besleyicisi konumundadır.

Ensar’ın geçmişe yönelik anıları şeklinde, yine onun ağzın-
dan anlatılan şu sahneler, Ensar ile Civan’ın hikâyesinin Ökkeş ile 
Cengâver’inki gibi mutlu sonla bitmeyeceğinin habercisidir: 
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Sabırsızlananların yükselen sesleri hamle yapmaya zorladı. İlk darbeyi 
ben indirdim. (Birbirimize daha dokunmadan, birbirimizin şiddetini 
tanımıştık) Sersemledi Civan. İhanete uğramış gibi bakıyordu yüzü-
me, yaralanmış gibi. ‘Bu bir oyun’ diye seslendim ona. ‘Bir oyunun 
ortasında karşılaştık ne yapalım?’ Anlamıştı. İkinci darbe ondan geldi 
(Mungan, 2013, s. 244). 

Cengi kazanan Ensar, “Sonunda devirdim Civan’ı. Ben kazan-
mıştım” (s. 245) diyerek erliğini obalı ve ovalılara göstermiş, iktidarı 
kendi köylülerine getirmiş, seyreden kitlenin haz iştiyakına cevap 
vererek eril törelerin işleyişine katkıda bulunmuştur. Bu bağlam-
da Sancar (2013), eril şiddetin en az konuşulan ve hakkında en az 
araştırma yapılan türünün bir erkeğin başka bir erkeğe uyguladığı 
şiddet olduğunu ifade edip erkek arkadaş grupları içindeki yumruk-
laşmaları, yarışma amaçlı edilen kavgaları, erkeklik gösterisi ya da 
öğretisi adı altında bir erkeğin başka bir erkeği dövüşe zorlamasını 
ya da tacizini bu şiddet türünün örnekleri olarak sıralar (s. 231). Bir 
erkeğin ya da erkek grubunun başka bir erkeğe ya da erkek grubuna 
yönelik şiddeti, “Ökkeş ile Cengâver”de olduğu gibi “Ensar ile Civan” 
öyküsünün de temel yazılış nedenlerinden biridir. Her iki öyküde 
de kalabalık erkek grupları tarafından dövüşe, şiddete zorlanan iki 
gencin hikâyesi anlatılır. Bu iki metin arasındaki benzerliğin kırıl-
dığı nokta ise öykülerin sonunda yaratılan atmosferdir. “Ökkeş ile 
Cengâver”in sonunda çizilen aydınlık ve umutlu atmosfer, “Ensar ile 
Civan”da yerini karanlığa ve kasvete bırakır.

Öyküdeki anlatıcı tercihleri de değinilmesi gereken noktalar-
dan biridir. Metinde Ensar ile Civan’ın çocukluk ve arkadaşlık yıl-
ları üçüncü tekil anlatıcı ile verilirken, sözün Ensar’a bırakılıp ben 
anlatıcıya geçildiği noktalarda öykü, bir pişmanlık anlatısına dö-
nüşür. Buna göre Ensar ile Civan arasında geçmişte yaşanan çatış-
ma ve şiddet hâli, öyküde birinci tekil anlatıcı aracılığıyla aktarılır. 
Önceden yaşanan ve kendisinin “muktedir” pozisyonunda olduğu 
olayları aktaran anlatıcının, öykünün şimdiki zamanında ise geçmiş-
te bir parçası olduğu bu şiddet dolu cenkten büyük bir pişmanlık 
duyduğu anlaşılır. Bu pişmanlığın, içerisinde özlem de barındıran 
bir duygulanma hâli olduğu söylenebilir. Ensar’a anlatıcı pozisyonu 
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verildiğinde öykü zamanında ileriye atlamalar yapılmıştır. Buna göre 
Civan kuduz olup seneler önce ölmüş, Ensar ise doktor olmuş ve 
yıllar sonra tekrar köye dönüp Civan’la ilk karşılaştıkları yere gel-
miştir. Aslında bu dönüş, geçmişi yüzünden sürekli bir huzursuzluk 
içinde bulunan Ensar için bir öz-hesaplaşma, kendiyle yüzleşme ânı 
anlamına gelir. Civan’la olan dostluklarının başladığı mekâna gelen 
Ensar’ın ağzından, onunla tutuşmaya zorlandıkları cenk ve ona vur-
duğu ilk darbe, pişmanlık/özlem içeren bir söylemle dile getirilir. 
Ensar’ın yaptığı özeleştirilerde ve yaşadığı pişmanlıkta, cinsiyetçi 
geleneğin genç erkeklere dayattığı şiddete dayalı erkeklik sınavlarına 
bir isyan ve eleştiri de gizlidir: “[…] Civan’la birlikte yok oldu bir 
yerlerim. Bir daha hiçbir duygumu yaşayamadım. Bütün duygula-
rım bütünlüğünü, gerçekliğini, şiddetini yitirdi” (Mungan, 2013, s. 
248). Ensar’ın ağzından verilen bu serzeniş aracılığıyla, ataerkil top-
lumsal normların erkeklerde açtığı hasara, onlardan eksilttiklerine 
işaret edilmekte ve elbette en temelde hegemonik erkekliğe muhtelif 
eleştiriler yöneltilmektedir.

Sonuç
Beden; güç ve hâkimiyet odaklı muhtelif sosyo-kültürel ve si-

yasal mekanizmaların inşa ve bekası için işlevsel olarak kullanılan 
sembolik mekânların başında gelir. Çeşitli iktidar hesapları/emel-
leri için türlü yapay anlamlarla örülerek cinsiyetlen(diril)en beden, 
âdeta bir ideolojik/hegemonik aygıta dönüş(türül)müştür. Avus-
turalyalı sosyolog R. W. Connell, erkeklik ve iktidar arasındaki bu 
girift ilişkiyi daha yakından gözlemleyebilmek, çözümleyebilmek 
adına “hegemonik erkeklik” kavramını oluşturmuştur. Bu kavram 
sayesinde, bedene yüklenen anlam ve rollerin izah ve idrakinin daha 
kolaylaştığı söylenebilir. Sosyoloji alanındaki bu gelişmelerin insa-
nı merkeze alan bir diğer alana, edebiyata yansıması ise uzun sür-
memiştir. Bu bağlamda özellikle Murathan Mungan’ın öyküleri dil, 
şiddet, iktidar ve erkeklik arasındaki bağları sorgulayıcı tavrıyla dik-
kat çekmektedir. Çalışmada, yazarın bahsi geçen öykülerinden “Ök-
keş ile Cengâver” ve “Ensar ile Civan” örnek olarak seçilerek yakın 
okumaya tabi tutulmuştur. Bu öyküler, insan ilişkilerinde törenin 
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belirleyici olduğu geleneksel bir topluluk içinde ve zorlu bir coğraf-
yada geçen olaylar üzerinden kurgulanmıştır. Yazar bu anlatılarda, 
cinsiyetlen(diril)miş kimi toplumsal ve kurumsal mekanizmaların 
kuruluş ve işleyiş süreçlerini gözler önüne sererek hegemonik erkek-
lik değerlerine çeşitli eleştiriler yöneltir. Her iki anlatının merkezin-
de de birbirinin yakın arkadaşı olan iki erkek arasındaki mücadele 
vardır; dolayısıyla bu metinleri, erkek kardeşlik/arkadaşlık anlatıları 
olarak betimlemek mümkündür. Erkek ikilileri arasındaki mücadele 
ise fiziksel güç, dayanıklılık ve en temelde de beden odaklıdır. Şiddet 
aracılığıyla sağlanan hegemonya, bedenin tanıklık ettiği acı üzerin-
den tanımlanır ve kurulur. Dolayısıyla “Ökkeş ile Cengâver” ve “En-
sar ile Civan” öykülerinin, hegemonik erkeklik ve beden arasındaki 
ilişkiyi kurmaca bir dünyadan göstermesi açısından önemli bir yer 
teşkil ettiği söylenebilir. Bu öyküler, edebiyat sosyolojisi alanına ve 
diğer disiplinlerarası çalışmalara kaynaklık edebilecek zenginlikteki 
yapılarıyla da ayrıca dikkat çekicidirler.
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Arap Kadın Yazarların Kurmacasında 
Kadın Bedeninin Temsili: 
Nura Amin ve Alifa Rifaat

Öz
Bu çalışma Nura Amin ve Alifa Rifaat’ın öyküleri üzerinden kadın bedeninin 
Arap kadın yazarların edebiyatında temsilini irdelemektedir. Post modern femi-
nist eleştirinin edebi metinlerdeki beden temsillerine dikkat çekmesi, edebiyat 
teorisine uzun yıllar hakim olan anlam arayışını ve metni yorumlayabilme ça-
basını sorgulamaktadır. Erkekliği ve dolayısıyla bedenin karşısında aklı yücelten 
ataerkil kültür, bedeni ve kadın cinselliğini kontrol altında tutarak görünmez 
kılmıştır. Kadın bedeninin ve bedenin arzularının öne çıkarılması kadın yazar-
ların susturulmasına verilen bir tepkidir. Mısırlı yazarlar Nura Amin ve Alifa 
Rifaat’ın irdelenen öykülerinde bu tepki lezbiyen olma gerçekliği üzerinden ve-
rilmekte, böylece erkek edebiyatın heteroseksüellik dayatmasının ötesine geçil-
mekte ve beden, tüm arzu ve ihtiyaçlarıyla kurguya dahil edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: beden, Nura Amin, Alifa Rifaat, Arap edebiyatı, kadın ya-
zarlar 

Introduction
When Karin Littau wrote her book Theories of Reading: Books, 

Bodies, and Bibliomania in 2006, the predominant tendency in the 
literary world, notwithstanding the influence of French feminist 
movement, was still on sense making and meaning. Criticizing the 
concern of literary theorists with textuality, Littau presented a comp-
rehensive historical account of reader-response theory and the prac-
tice of reading. The basic purpose of her writing a book on reading 
and body is to highlight a long-ignored relation between the two 
concepts and to emphasize the fact that reading is “physically condi-
tioned” (p. 2). By inviting the reader to the act of reading as an agent 
with his/her bodily reactions, she relegated the dichotomy between 
mind and body. Not limiting the scope of her book to an account 
of how reading practices have changed together with the changing 
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conditions of time, she pointed at the necessity for a discussion of 
the sexual politics of reading and writing as well.

Littau’s effort to give the body its due importance by highligh-
ting the role of the emotions of not only the actual reader or writer 
but also the implied ones in addition to fictional figures motivated 
me to write this paper on the representations of body in literature, 
particularly the literature of Arab women writers. Another reason 
why I have chosen two women writers of Arab literature is the scar-
city of critical readings of their works. I attempted to show that the 
stories of these writers have the very potential to move the readers 
with their emphasis on bodily desires and passions. In other words, 
as readers of a long ignored literary culture, we are invited into an 
emotional involvement with the texts which rejects the supremacy 
of mind over the body, and thus the dominance of patriarchy that 
associates mind with being male. In the literature of patriarchal cul-
ture, women are subtly criticized for acting under the control of their 
emotions rather than mind. The protagonists of the stories I chose 
are not readers themselves, yet the way they are portrayed as women 
with their bodily desires entails a reconsideration of the narrative le-
vel which modulates the emotions of the real readers. In other words, 
how the female characters are represented in the fiction of Arab wo-
men writers and how these representations are received reveal that 
writing through and reading about the body are political acts. 

Reconsidering the representations of body in literature takes the 
basic arguments of the French feminists one step further since writing 
about the body creates a new language different from the language of 
the patriarchal culture. The socially constructed nature of gender rest-
ricts the language of the female to the language of the patriarch, cre-
ating an insurmountable gap. The male embraces the language of the 
patriarch by imposing his own rules and forcing the female to reach 
this patriarchal discourse (Irzık and Parla, 2004). The woman writer 
goes beyond these restrictions by creating her own language and this 
language is certainly the language of the body. Writing about sex for 
instance, be it about the sexual needs of a woman or the descriptions 
of a sexual act, is an overt challenge to the suppressing language of 
male literature that silences women by showing them either in their 
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domestic realm as wives, mothers, or romantic lovers or as dissident 
figures disobeying the social norms and conventions. The woman wri-
ter rewrites her body and constructs a new text to show that a woman 
is first a woman and obviously an individual with her needs, passions, 
and desires. As it is mentioned in the following section, the woman 
writer makes her silenced voice heard and her body seen again in the 
world of literature that has deliberately chosen to unsee her presence. 

Body in Literature
Literary theory has always been concerned with emotions, ack-

nowledging their influence on the reader as well as the writer. The 
ancient distrust of emotions was replaced with the emphasis of the 
Renaissance on the mission of art to ‘teach’ the audience by evoking 
their senses. According to Sir Philip Sidney, for instance, the aest-
hetic power of the text had a direct effect on the emotions of the 
reader and made him/her a more virtuous person (2002). Though 
18th century Romanticism also glamorized literature that ‘moves’ 
the reader, the emphasis was not on the emotions of the reader but 
rather those of the poet. The Romantic poet was a gifted creator em-
bodied with the aesthetic insight to create out of his emotions. The 
power of emotions and passions, however, has been disdained in 
contemporary theory since the main function of literary criticism is 
accepted to make sense of the text. The universal conception of the 
reader as a rational individual with a critical distance to the text is an 
Enlightenment legacy, which has its roots even in the times of Plato 
(Leitch, 2010). The reintroduction of emotions in literature in the 
sixteenth and eighteenth century was criticized by the modernists 
who adopted a textual approach. Even the reader-response theori-
es of the twentieth century could not fully incorporate the affective 
responses of the reader. The reader-response theories of Stanley Fish 
(1980) and Wolfgang Iser (1976) do not reject the affective responses 
of the reader completely, yet the reader is still the one who makes 
use of connotations and implications in a text to reach its meaning. 
With the postmodern editions of the old texts, the emphasis on the 
meaning of the text is now undermined, and interpretation is no 
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longer the primary act expected from the reader. Now that meaning 
and thus mind is not regarded superior to emotions, the body can 
now reclaim its significance both for the reader and the writer. With 
the efforts of the feminist thinkers, the body can return to postmo-
dernism. Though deconstructionists like Harold Bloom (1973) and 
Jacques Derrida (1967) underlined the impossibility of sense-ma-
king, their concern was primarily with the influence of ideology and 
culture rather than the mind/body or meaning/emotion dichotomy. 
The gender of the reader is regarded as a social construct that defines 
his/her intellectual capacities. Thus, the modernist approach to make 
sense of the text and the postmodern emphasis on the difficulty of 
making sense both rejected the presence of the body in literature. 
Reading has become “synonymous with sense-making, and reading 
for sensation, the critical concern for centuries, has come to an end” 
(Littau, 2006, p. 10). The concern of feminist theory under the lea-
dership of French feminists such as Helene Cixous (1976) and Luce 
Irigaray (1977) with body draws attention to the negligence of both 
the body of the reader and bodily representations that reflect cultu-
ral and political attitudes about sexuality and gender in literature. 

One of the achievements of postmodern feminist theory is to 
remind the possibility that the woman writer constitutes her text 
through her body and the woman reader is moved by the text. Argu-
ing that understanding is not necessary for the reading experience, 
they reject the supremacy of mind over the body. In doing so, they 
encourage women writers to write about the body, senses, and pas-
sions. The woman writer now writes not with the intention of enco-
ding the text with meaning but out of a desire to let her emotions 
speak. The woman writer can now prove that it is too restrictive to 
describe writing, as much as reading, as solely the workings of mind. 
The long engagement of the feminist theory with the socially cons-
tructed nature of gender sheds light onto the debate on body/mind 
dichotomy since defining the body as female and the mind as male is 
an act of constructing gender. Theories about the constructedness of 
gender, such as those in Simone de Beauvoir’s The Second Sex (2010), 
present a historical account of how the female body has come to be 
defined as a lesser form of the male body.
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Woman is weaker than man; she has less muscular strength, fewer red 
blood cells, a lesser respiratory capacity; she runs less quickly, lifts less 
heavy weights—there is practically no sport in which she can compete 
with him; she cannot enter into a fight with the male. Added to that are 
the instability, lack of control, and fragility that have been discussed: 
these are facts. Her grasp of the world is thus more limited; she has less 
firmness and perseverance in projects that she is also less able to carry 
out. This means that her individual life is not as rich as man’s (p. 69). 

For Beauvoir, biological characteristics do not suffice to make a 
definition of what a man and a woman is. Rather, social and cultural 
practices define the body as man and woman. Within a restrictive 
patriarchal culture, the body of the woman is the passive recipient 
of cultural codes. Judith Butler (1999) similarly argues that women 
are identified with their sexualized bodies, which inhibit their free-
dom to become an autonomous subject. Giving credit to Beauvoir’s 
premise that “one is not born but becomes a woman”, she contends 
that gender is constituted by “the repeated stylization of the body, a 
set of repeated acts within a highly rigid regulatory frame” (p. 43). 
If the female body is the signifier of gender, then being a woman is 
necessarily conditioned to act in accordance with the impositions 
of a patriarchal culture. Rather than acknowledging her body, patri-
archal culture or male literature defines woman with what she does 
not have. As Andrew Bennett also points out, woman “can only be 
defined through her lack of identity” (2005, p. 88). Going beyond 
these impositions is possible by redefining the body through a new 
language. Writing about the unspeakable, or what is left hidden so 
long, is a liberating act in the literary world which strives to sub-
vert the norms of patriarchy. The fiction produced in both the West 
and the East after the proliferation of the feminist ideas, particularly 
those of French feminists, either reflect how the female sexuality is 
feared and suppressed or present the female body as an entity with 
its needs and desires. Thus, the female body has come to exist as 
something that arouses both fear and wonder for the male world. As 
Kate Millett also points out in Sexual Politics, the constitution of the 
identity of a woman is dependent on how she is defined in relation 
to her body (1970):
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While patriarchy tends to convert woman to a sexual object, she has 
not been encouraged to enjoy the sexuality which is agreed to be her 
fate. Instead, she is made to suffer for and be ashamed of her sexuality, 
while in general not permitted to rise above the level of a nearly exclu-
sively sexual existence (p.116).

Constituting a female text is a way to go beyond the restrictions 
imposed on women writers and resist the patriarchal power mec-
hanisms behind them. As Sandra Gilbert and Susan Gubar argue in 
their well-known book The Madwoman in the Attic (1979), the ack-
nowledgement of women writers by the literary world that has so 
long ignored them depends on their resisting the male texts which 
imprison them in the house:

Since both patriarchy and its texts subordinate and imprison women, 
before women can even attempt the pen which is so rigorously kept 
from them they must escape just those male texts which, defining 
them as ‘Cypers’, deny them the autonomy to formulate alternatives to 
the authority that has imprisoned them and kept them from attemp-
ting the pen (p. 13). 

Women writers who are previously seen dangerous due to their 
creative powers now boldly resist the restrictions on female sexu-
ality and produce a literature about the body. I will discuss two of 
them from Eastern literature: Nura Amin, whose short story “My 
Mother’s Friend” transgresses patriarchal cult of true womanhood 
and sexuality by writing about a lesbian relationship and Alifa Rifaat, 
who reflects the unfulfilled bodily desires of her protagonists in her 
two stories “The Distant View of a Minaret” and “My World of the 
Unknown”. 

The Literature of Arab Women Writers
The fact that the names of Arab women writers have long been 

unheard in Arab literature is directly related to the existing power 
dynamics rooted in mind/body dualism. No less different from the 
West, the social and political attitude of the East about gender roles 
rests on the superiority of reason to emotions. As in many spheres of 
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life, literature also has the dominance of the male as the ultimate rep-
resentative of rational and intellectual thinking. In line with the re-
jection of women from economic and political life, the unwillingness 
to acknowledge their creative potential in literature has imprisoned 
them into the domestic realm. What Arab women have experienced 
in the East is by no means the problem of the region itself. As Nawal 
El Saadawi (2007) pointed out in her book The Hidden Face of Eve: 
Women in the Arab World, the suppression of women within the do-
mestic realm is also an important issue in the West as the same power 
dynamics operate in different societies: “We the women in Arab co-
untries realize that we are still slaves, still oppressed, not because we 
belong to the East, not because we are Arab, or members of Islamic 
societies, but as a result of the patriarchal class system that has do-
minated the world for thousands of years” (p. xxxv). The stories exa-
mined in this paper elaborate on the issue of female awakening with 
their emphasis on representations of the body. In doing so, they stand 
out as a reaction to the negligence of emotions and bodily represen-
tations in favor of mind in both Western and Eastern literary theory.

Although Arab literature has a long history with its diverse 
forms of writing, fairy tales and poems being the most noteworthy 
ones, women’s appearance in the literary world with their novels and 
short stories is quite recent. Starting from the 19th century, they 
started to go beyond the domestic realm with their writings about 
being a woman. Just as their works reflect the problematic of being 
a woman in the East due to the restrictions introduced by cultural 
and religious practices, they also point out that what lies at the root 
of such restrictions is not region specific. The subordination of wo-
men in the East and the West is argued to be dependent on different 
social and cultural factors, yet the very problem of gender inequality 
is universal and finds similar expressions in the literature of different 
regions. Arab women writers are still different from their Western 
counterparts in that they can engage in literary production as long 
as their domestic responsibilities allow them. For this reason, short 
story is a more preferred genre than novel as it leaves time for the 
woman writer to deal with her chores at home as well (Cohen-Mor, 
2005). In other words, there is still a long way for total emancipation 
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of the woman writer in the literary world despite her efforts to chal-
lenge mainstream literature. 

The two stories examined in this paper have prominent sexual 
connotations and articulate the issue of sexual dissatisfaction of wo-
men in marriage. The protagonists in the stories of Nura Amin and 
Alifa Rifaat find sexual fulfillment in their intercourses with others 
but men. A sexual affair between two women in Nura Amin’s “My 
Mother’s Friend” is a direct challenge to the heterosexual codes of 
patriarchy. In Alifa Rifaat’s “My World of the Unknown”, the female 
protagonist reaches the pinnacle of sexual fulfillment during her in-
tercourse with a snake addressed as “she”. In a way, the stories show 
the extent of repression on female sexuality and how it is challenged 
through a new language in literature. The sexual undertones of the 
narratives are poignant challenges to the obsessively controlling pat-
riarchal culture. The emphasis on the bodily desires of women and 
vivid portrayals of the body in the narratives resist the patriarchal 
restrictions on women and their representations in literature. They 
also point at two major issues of what Naomi Nkelah defines as “Aro-
bo-Islamic feminist discourse”: marriage and sexuality (2008, p. 22). 

Nura Amin’s much acclaimed story “My Mother’s Friend” revol-
ves around a lesbian relationship between the narrator’s mother and 
her friend, Abla Safa. Abla Safa is portrayed as a mysterious figure in 
the neighbourhood, adored by both men and women. The narrator 
knows that Abla Safa has a woman friend in every house of the town 
as these women are fascinated with her. She is also an autonomous 
woman who, despite being the object of male gaze, rejects a man in 
her life and visits her women friends only when she wants. Though 
her body arouses the attraction of men who “could not take their 
eyes off her” (2005, p. 81), she is able to free it from all impositions 
about gender. The female narrator witnesses Abla Safa “cupping her 
hand around the breast of Auntie Asmat’s maid” (2005, p. 81) and re-
alizes that her mother is disturbed by the sight. She later on realizes 
that Abla Safa does the same thing with her mother too before they 
lock themselves in the bedroom until her father returns home from 
abroad. After that incident, Abla Safa stops visiting other women’s 
houses but the protagonist’s mother. 
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The lesbian relationship is obviously a challenge to the enforce-
ment of heterosexuality in the patriarchal culture. The fact that the 
narrator is a child who senses that there is something fascinating in 
Abla Safa’s relationship with women invites the reader as well into 
a different experience of reading women’s literature. For the narra-
tor, Abla Safa’s touching the breast of another woman is not different 
from an infant’s cupping her mother’s breast. She does not blame 
Abla Safa or Auntie Asmat’s maid for “committing a shameful act” 
as “all infants cup their mothers’ breasts while suckling, even on the 
street or during a visit” (2005, p. 81). The sexuality of female body in 
this respect is not described as dangerous and the love between two 
women is not condemned. Amin’s choice to narrate a lesbian relati-
onship from the eyes of a child is in a way a call to the reader to adapt 
an unquestioning attitude towards female sexuality. 

The dissident voice in Amin’s story is also the answer to all the 
restrictions women face in their domestic life. Being a woman in the 
Arab culture is determined by how properly she fulfils her respon-
sibilities as a wife, sister, and mother. In this respect, the image of 
the true woman portrayed in the West in the 19th century and still 
pampered in the contemporary culture through the media is also the 
image of true woman in the East. The fact that family, state, and reli-
gion are universally accepted as the pillars of a well organized society 
and women as the mothers of the big family called the nation, they 
are expected to serve these ideological entities (Welter, 1966). The 
parameters that the American women had to comply with in the 19th 
century constitute the “cult of true womanhood”, which is observed 
in many other cultures characterized by patriarchal values as well. 
The arguments of Barbara Welter in the article “The Cult of True Wo-
manhood” and Naomi Nkealah in “Reconciling Arabo-Islamic Cul-
ture and Feminist Consciousness in North African Women’s Writing” 
reveal the social standards that constitute this image of true woman.

The attributes of True Womanhood, by which a woman judged herself 
and was judged by her husband, her neighbors and society could be 
divided into four cardinal virtues-piety, purity, submissiveness, and 
domesticity. Put them all together and they spelled mother, daughter, 
sister, wife-woman. Without them, no matter whether there was fame, 
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achievement or wealth, all was ashes. With them, she was promised 
happiness and power (1966, p. 152).

Arab feminists are concerned with a number of issues affecting wo-
men in their  societies, issues such as culture constraints, gender seg-
regation, class stratification, economic exploitation, religious intole-
rance and political oppression. Two main subjects, however, occupy 
central stage in Arabo-Islamic feminist discourse, namely, marriage 
and sexuality (2008, p. 22).

The image of the true woman is seen to be formed by religious 
impositions both in the East and the West. Sexuality becomes the 
very tool that determines the way women behave, talk, and wear in 
public as it is also the apparatus that makes them an object of gaze. 
On the one hand female sexuality is regarded to be something dan-
gerous and need to be curbed. On the other hand, it is the very sour-
ce of attraction for the male. Patriarchal power mechanism uses se-
xuality as both the cause and the method of controlling women, thus 
creating a gender hierarchy. Submitting to the social codes about 
sexuality and gender, women are made to live in heavy restrictions. 

Transgressing the constraints on women becomes possible by 
using a dissident language in Nura Amin’s story. Lesbian relationship 
between Abla Safa and the narrator’s mother stands out as a challen-
ge to the central position of heterosexuality in patriarchal culture. 
Rejecting a male as her partner for her emotional and sexual ful-
fillment, the woman questions the gender roles so long imposed in 
society. Not concerned with any of the virtues mentioned like “piety” 
or “purity”, she rejects to have the traditional roles of being the wife 
or the mother. The traditional male control of the female body is rep-
laced with the competence among the female characters. When the 
narrator’s mother sees Abla Safa touching the breasts of the maid, 
she gets frustrated, pulls her daughter’s arm harshly towards their 
apartment and starts to “toss things around the apartment” (2005, p. 
81). Nura Amin’s story reverses the power dynamics between men 
and women by having two female characters competing over Abla 
Safa and a male character who is unaware of his wife’s lesbian relati-
onship. In this respect, Amin’s narration very closely echoes what the 
French writer Monique Wittig (1975) wrote in her subtly construc-



58

Yasemin Yılmaz Yüksek

monograf 2018/10

ted book The Lesbian Body. As Margaret Crosland also underlines 
in the introduction to Wittig’s book, the female world “is no longer 
parallel to the male world but evolves and revolves on its own in spa-
ce and time”. Crosland argues that in this female world, “the starting 
point of life and civilization can after all only be the body” (1975, p. 
6). The bodily references in Nura Amin’s story, thus, after all cons-
titute a female world where the female body is not suppressed and 
sexuality not restricted. The female text of Nura Amin now reflects 
the female reaction to patriarchal limitations. The fact that this reac-
tion is expressed through a lesbian relationship illustrates that Nura 
Amin shows her reaction by using a theme which is seen as a taboo 
in culture. Lesbianism is both feared and deliberately ignored as it 
carries the risk of transgressing social norms. As Gilbert and Gubar 
(1979) show; however, identifying themselves with what is feared is 
a way for the women writers to reject the restrictive identity consti-
tuted by the values of patriarchal culture: “In projecting their anger 
and dis-ease into dreadful figures, creating dark doubles for them-
selves and their heroines, women writers are both identifying with 
and revising the self-definitions patriarchal culture has imposed on 
them” (p. 79). The dreadful figure in Amin’s story is obviously Abla 
Safa and the narrator ends the story expressing her wish that one day 
Abla Safa will cup her breast with her hand and imagines her breast 
“budding and blossoming in her hand” (p. 82). 

The idealized descriptions of lesbianism in Wittig’s book and 
Nura Amin’s decision to narrate a lesbian relationship in her story 
are both valiant responses to the dominance of heterosexuality in 
mainstream literature. Wittig (1975) defines lesbianism as “a theme 
which cannot even be described as taboo” (p. 9) in literature, thus 
her book is seen to have paved the way for discussions of divergent 
forms of relationships. Nura Amin’s stories similarly manage to 
bring female sexuality into discussion and lesbianism has continued 
to be chosen as the subject matter by many other writers as well. 
Wittig (1975) likens women to the Amazons in her book arguing 
that the “Amazons are women who live among themselves, by them-
selves and for themselves” (p. 9). In a way, the pages of Wittig’s book 
present an alternative world for women who have long been silenced 
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in literature. In Amin’s story, the male character appears as merely 
an absence since it is during the times when he is travelling for busi-
ness that the narrator’s mother meets Abla Safa in her bedroom. In 
this respect both writers challenge the male literature that has disre-
garded the female presence in literature through certain codes and 
taboos. 

Nura Amin’s daring treatment of sexuality in her work finds its 
counterpart in the Egyptian writer Alifa Rifaat’s story “My World of 
the Unknown”. Female sexuality is examined through the attraction 
of the narrator to a snake, which is rumored to be a female spirit. 
The narrator, who is also the female protagonist of the story, engages 
herself in sexual fantasies, again in the absence of the male character 
- her husband who is always very busy with his work - as she finds 
her life in her new house dull and monotonous. Given the task of fin-
ding them a new place to stay by her husband, the narrator takes the 
morning train to the new city her husband is ferred. Unable to find 
emotional fulfillment in her marriage, she fantasizes about finding 
the true love of her life and thus sees their move to a new city as one 
of those “many mysteries in life” or “unseen powers in the universe” 
(2005, p. 61). She narrates her story as a mysterious journey betwe-
en “this tangible world of ours and another invisible earth” (2005, 
p. 61). This dream-like atmosphere of the story also shows that the 
female protagonist creates an alternative world where she does not 
need her husband to feel emotionally or sexually satisfied. The story 
is full of descriptions about the sexual awakening of the narrator and 
her relationship with the snake transforms her into a more vivacious 
woman: “At last I rose from my place, overwhelmed by the feeling 
that I was on the brink of a new world, a new destiny, or rather, 
if you wish, the threshold of a new love” (2005, p. 69). The lesbian 
relationship between the narrator and the snake reveals the regene-
rative nature of female sexuality. In the absence of her husband, she 
responds to the “call” (2005, p. 61) and enters a world of love. Les-
bianism in Rifaat’s story reveals the possibility of a new reality for 
the female body constructed by the restrictions about gender and 
sexuality. As Judith Butler (1999) also points out in Gender Trouble, 
“‘the lesbian’ emerges as the third gender that promises to transcend 
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the binary restriction on sex imposed by the system of compulsory 
heterosexuality” (p. 26).

Quite parallel to the analogies of snake in the history of lite-
rature, the snake figure in Rifaat’s story is used to rebel against the 
gender codes in patriarchal literature. The narrator expresses her 
amazement at finding herself in a sexual relationship with a snake 
and in doing so uncovers the presence of a new female literature. 
Through the written word, the female body regains its long rejected 
presence and reality. Speaking on behalf of the silenced women wri-
ters, Monique Wittig (1975) argues that “we possess an entire fiction 
into which we project ourselves and which is already a possible rea-
lity. It is our fiction that validates us” (p. 10). In Alifa Rifaat’s fiction, 
the descriptions of the elation of the protagonist exemplify this new 
reality in that her womanhood is validated through her sexual inter-
course with the snake. Her body gains a new reality and presence, 
which makes it possible for her to define her existence through her 
body:

I felt her as she slipped between the covers, then her two tiny fangs, 
like two pearls, began to caress my body; arriving at my thighs, the 
golden tongue, like an arak twig, inserted its front tip between them 
and began sipping and exhaling; sipping the poisons of my desire and 
exhaling the nectar of my ecstasy, till my whole body tingled and star-
ted to shake in sharp, painful, rapturous spasms (2005, p. 73). 

The snake symbolism in the mythology and literature of vari-
ous cultures associates the animal mostly with either sex drive or 
fertility. In line with Freud, some thinkers find an analogy between 
the shape of the snake and the penis, thus thinking it as a symbol of 
sexual instinct. In many African and Chinese cultures where snake 
is not a symbol of sexuality, it stands for maternity and fertility due 
to the fear the animal arouses in people (Mundkur, 1983, p. 176). In 
literature, the most popular snake figure is found in John Milton’s 
Paradise Lost, in which the snake, or rather the serpent, is portrayed 
as a seductive figure that misleads Adam and Eve and causes them to 
sin. The Medusa, likewise, is both an enchanting and horror evoking 
figure in literature since she mesmerizes those who look at her with 



61

Representing the Female Body in Arab Women Writers’ Fiction: 
Nura Amin & Alifa Rifaat

monograf 2018/10

her frightening beauty. The snake in Alifa Rifaat’s story continues 
this tradition of inserting the snake as a tempting character in the 
narration. When the protagonist first sees the snake in her new ho-
use, she feels scared and tells her husband about her. However, she 
at the same time worries that he may kill the snake. The figure of 
the snake, in this respect, is quite parallel to the monster figure that 
Gilbert and Gubar (1979) underline in their book. Women writers 
who are accepted to be dissident due to their creative potentials are 
likened to monsters, which is a direct opposite to the angel figure 
in the house. Like the snake, the monster woman is controlled and 
subdued. The woman writer however, deliberately chooses to be 
the monster woman in order to prove her identity both as a woman 
and a writer. Identifying herself with the frightening figure of the 
snake, the woman writer challenges the negative connotations that 
have restricted her creative powers and finds a chance to redefine 
her identity: “The snake curled round on itself in spiral rings, then 
tautened its body and moved forward. The sight gripped me; I felt 
terror turning my blood cold and freezing my limbs. My senses were 
numbed, my soul intoxicated with a strange elation at the exciting 
beauty of the snake” (p. 68). Like the Medusa figure in literature, the 
snake in Rifaat’s story has a regenerative power behind its frighte-
ning look. As in Nura Amin’s story, in “My World of the Unknown”, 
the protagonist transgresses the sexual codes imposed by heterose-
xuality thanks to her relationship with a snake she addresses as “she”. 
The narrator in Rifaat’s story turns into a new woman sexually ful-
filled and self satisfied: “At last I rose from my place, overwhelmed 
by the feeling that I was on the brink of a new world, a new destiny, 
or rather, if you wish, the threshold of a new love” (p. 69). The fema-
le protagonists of both Amin’s and Rifaat’s stories experience a new 
womanhood as they redefine themselves through their relationships 
with a female.

Recreating a new language by writing about their body is an 
example of doing more than deconstructing male language and so-
cially constructed representations of gender. This is also a regenera-
tive act as it rejects to get stuck with the past. In “The Laugh of the 
Medusa”, Hélène Cixous encourages women writers, who have long 
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been forced to feel shame about their creative potential, to write abo-
ut their body as it is something that “must be heard” (1976, p. 880). 
Writing about the body is a struggle which will reveal how female 
sexuality is censored as something dangerous and the female un-
conscious is shaped by the restrictions of patriarchal language: “By 
writing her self, woman will return to the body which has been more 
than confiscated from her, which has been turned into the uncanny 
stranger on display - the ailing or dead figure, which so often turns 
out to be the nasty companion, the cause and location of inhibitions” 
(1976, p. 880). 

Nura Amin and Alifa Rifaat’s stories both exemplify how female 
sexuality is freed of its restrictions in Arab literature. Descriptions 
of lesbianism in the stories are overt challenges to the conventional 
female figure in patriarchal literature. The first-person narration in 
both stories invite the reader to witness the reintroduction of body 
in female writing. By writing about their sexual drives and bodily 
needs, women writers manage to show the body as an agent. This 
at the same time enables the writers to subvert the long held con-
ventions in the representations of women in literature. Since female 
characters imprisoned in the domestic realm are seen as just women 
with specific duties at home, they are not portrayed as women with 
a physical body. Writing about the body, thus entails the reader to 
engage in a new language. Nura Amin and Alifa Rifaat, together with 
several other women writers in their countries, become representati-
ves of this new language. They write about how a woman experiences 
her body and/or what a female body reveals about being a woman. 
Female body, in this respect, returns the literary world moving the 
reader and freeing the woman writer of restrictions about writing. 
Women writers now reject being silenced and speak/write through 
the body. The new language of these woman writers reestablishes 
their relation to their bodies, which makes it possible to acknowled-
ge womanhood, female identity, and her subjectivity. 
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Bedenin Kendi Gerçekliğini İfade Edişi: 
Dorothy Richardson’ın Pilgrimage  

Romanında Beden

Öz
Dorothy Richardson’ın yekpare roman serisi Pilgrimage döneminin teorik ve 
politik tartışmalarına ışık tutmanın yanı sıra beden tartışmalarını öncülleyen 
çıkarımlar içerir. Ancak gelecek tartışmaların habercisi olmakla beraber kadın-
ların geçmişteki sosyal ve ekonomik sömürüsüne de ışık tutar. Richardson’ın 
romanının böyle geniş bir yelpazeyi içermesi, kadın bedeninin cisimleştiril-
mesini Descartes’ın Kartezyen ayrımı ve Thomas Hobbes’ın devlet teorisi ile 
ilişkilendirerek ele almayı gerektirmiştir. Bu nedenle bu makalede zihin / be-
den ayrımı, cinsiyet ayrımlarına karşı oluş ve “bedensel tecrübe” kavramları 
romanın ana kadın karakteri Miriam Henderson’ın zihin akışından hareketle 
ele alınarak farklı yaklaşımlara yer verilmiştir. Böylece Miriam Henderson’ın 
bedenin yalnızca biyolojik bir nesne olduğu düşüncesine karşı duruşu ve beden 
performanslarını sergilemekten kaçınarak kendi bedeninin tanımını kendisinin 
yapmaya koyulduğu macerasının izi sürülecektir.

Anahtar Kelimeler: Dorothy Richardson, Pilgrimage, Miriam Henderson, be-
den, toplumsal cinsiyet

If the skin were a parchment and the blows you
gave me were ink…

William Shakesperare, The Comedy of Errors

Bodies are inscribed with social codes and they speak these so-
cial codes through many characteristic attributes such as clothing, 
hairdressing, makeup, scars, tattoos, living spaces.  However, before 
being a site of social inscription, body is a space, a means to exist in 
the world and a reference point to perceive the outside world. It is 
both a subject in itself and the object of others’ gaze and percepti-
on. As pointed out by Maurice Merleau-Ponty (2010) although the 
body is a space in itself, without it the space would not exist to us (p. 
152). Our body dwells in time and space; however, it is not in time 
and space,  it adapts and coalesces with them (p. 202). Thus, each 
body adapts and coalesces with time and space in different ways, 
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and each body presents a different way of accessing the world and 
other objects. 

As the body is both an expression in itself and a surface to ins-
cribe messages, it is governed by social codes and it becomes the 
object of power1. Male / female dichotomy helps with the concep-
tualization and objectification of the body and wielding power over 
others. As Ian Burkitt (1999) states, over the past thirty years, one 
of the main challenges to dualism has come from feminism, which 
argues that the difference of human bodies and that the Cartesian 
assumption of a single body being reducible to the metaphor of mac-
hine are part of the power relations that have closed women and mi-
nority groups out of the systems of power and control (p. 90). These 
historically and culturally specific relations of power are among the 
concerns that preoccupy feminist studies since Simone de Beauvoir’s 
(2011) question “What is a woman?” in 1949 which inquires about 
the ideology behind the answer to this question and the discour-
se that has shaped the category of “woman”. The physical reality of 
the body offers no natural foundation for the cultural assumptions 
about femininity and Beauvoir’s question started lengthy debates 
about whether women have some shared “essential” characteristics 
or whether the whole idea of a woman is a social construct. With 
this, the tension between women’s lived bodily experiences and the 
cultural meanings inscribed on their bodies were recognized and it 
produced debates on the idea that sex is a reality lodged in the body 
as a biological given which resisted the illusions of gender and dis-
course on sex. For instance, Judith Butler (1990) demonstrates that 
bodies and genders are not coterminous by suggesting that gender 
itself may be a performative act and that it is impossible to experi-
ence corporeality as the experience is only accessible to the subject 
through culture and language. Thus, corporeality has become a ma-
jor area of conflict in contemporary feminist theory (especially after 
1990s) and humanities and social sciences have been increasingly 
confronting problems related to body and body politics. 

1 Maurice Merlea-Ponty’s ideas on the body and ideas around social body are different 
approaches to the body. 
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Pilgrimage (1967) is the life story of Miriam Henderson from 
girlhood to womanhood which shows the reader the social and 
physical experiences of an independent and determined young 
woman in England at the end of 1890s and during the early 1900s. 
It consists of 13 books, or chapters as Dorothy Richardson (1873 - 
1957) preferred to call them, which exceed two thousand pages in 
total2. Given that it is the account of Miriam Henderson’s journey 
towards an independent and conscious life as a woman, the novels in 
Pilgrimage series contain Miriam’s ideas about both women’s social 
and political conditions and their physical experiences oppressed by 
the disciplinary norms of the society. 

Richardson studies, mostly focus on Pilgrimage’s narrative 
technique, women’s social position, the modernist elements in her 
writings and body has been a neglected theme. Here, I would ar-
gue that the subject of corporeality is a crucial element in Pilgrima-
ge, because in the series, women’s corporeal experiences and social 
positions offer an overview of feminist ideology of the early 20th 
century England and this shows and defies the role of external fac-
tors in determining who the culture sees as a “real” woman. This 
entails a research about Pilgrimage to employ various perspectives 
about the body while analyzing female corporeal experience and 
empowerment. Although feminism of equality was the predominant 
approach to the women’s movement in the period described in the 
book, this paper will show how Richardson’s ideas differed from that 
ideology. I employ both the inscriptive approach and the concept of 
lived experience and argue that Richardson’s books signal the recent 
arguments on body confronted by the thinkers, such as Michel Fou-
cault, Judith Butler and Sara Ahmed, who opposed corporeality and 
elucidated constructions of sexed difference. 

2 Pilgrimage consists of thirteen books which are separated into four volumes. The books 
and the volumes they belong are like that: Volume I: Pointed Roofs, Backwater, Honey-
comb; Volume II: The Tunnel, Interim; Volume III: Deadlock, Revolving Lights, The Trap; 
Volume IV: Oberland, Dawn’s Left Hand, Clear Horizon, Dimple Hill, March Moonlight. In 
this paper, in case of a general statement about the novels that will refer to the totality of 
the books I will use Pilgrimage and in case of quotations or specific parts I will refer to the 
specific books that are used.
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Body and the Battle Against It 
In this section, I will discuss body in light of mind / body dis-

cussion in the 17th century and its reverberations in the 18th, 19th 
and early 20th century. To this end, I will briefly discuss Descartes’ 
mind / body dichotomy by relating it to Thomas Hobbes’ ideas on 
the social body. I relate Descartes and Thomas Hobbes to discuss 
body because their thoughts about mind and body have affected the 
understanding of body dramatically and created the necessary con-
ditions for capitalist society to ripen, which increased subjugation of 
women even more. Though, at first glance, they seem to have little 
to offer 21st century feminism as for the most part they excluded 
women from their concerns, their debates on power, freedom and 
order offer arguments about patriarchal society. Their thoughts have 
intrigued feminist thinkers as well. Jean Bethke Elstain’s book Public 
Man, Private Woman, Carole Pateman’s work The Sexual Contract 
and Christine Di Stefano’s Configurations of Masculinity are some of 
the works that deal with feminist political theory through Descartes 
and Hobbes. Thus, I find Cartesian dualism and Hobbes’ materialist 
world view that reduced minds to corporeal mechanisms useful for 
this paper not only as they are important touchstones in modern 
political thought, but also because their theories provide foundatio-
nal concepts and ideas associated with modernity such as equality, 
human nature, authority, consent, coercion, political obligation and 
citizenship. As argued by Susan Bordo (1987) in The Flight to Objec-
tivity: Essays on Cartesianism and Culture, the modern philosophy, 
Descartes’ in particular, is the source of the ideals of reason and ob-
jectivity that are gendered male and generated ideals antagonistic to 
women (p. 8). Thus, Hobbes’ political theory and Cartesian rationa-
lism that produced the norms of modern science, mark a break with 
a cultural tradition that was more accommodating of female sexual 
roles. The philosophical background of Pilgrimage rests on the bre-
ak with the cultural tradition in that it is modern political thought 
and the concepts it produced that Miriam defies. Her criticism is 
not limited to the socially approved sexual differences, but included 
questioning of the tools of modern society as well, such as education 
system, political inclinations, religion to name a few.
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Though body has been an issue in philosophical thinking for 
a long time, discussions on body escalated in the 17th century and 
they mostly developed around mind / body dichotomy based on 
Descartes’ Cartesian dualism; but this was not just a philosophical 
debate priotizing mind / reason over body that was regarded as a 
vehicle steered by the soul in it. Rather than that, as Silvia Federici 
(2004) demonstrates in her book Caliban and the Witch: Women, 
Body and Primitve Accumulation, it was a social reformation in the 
“Age of Reason” that was attempted by the bourgeoisie to remould 
the subordinate classes (p. 135). In fact, the battle against the body 
was an attempt to form a new type of individual who was seen as a 
workforce and who served the interests of the bourgeois society. 

In Cartesian thought, body is nothing more than a pile of or-
gans that function mechanically and provide a space for the soul to 
exist. In Discourse on the Method (1637) and Treatise on Man (1664) 
Descartes focuses on the mechanics of the body to institute an onto-
logical divide between physical meaning and mental domain. In his 
philosophy, he defines the body in line with machines and animals 
and points to the mind as the substance that cannot be reduced to 
what is physical. In the fourth part of the Discourse on the Method, 
examining his own body, he comes to the conclusion that even tho-
ugh he can pretend that he has no body, no world and a place for him 
to be in, he cannot pretend that he does not exist; whereas if he cea-
ses to think he will have no reason to think that he exists which leads 
him to the idea that he is a substance only essence of whom resides in 
thinking (p. 29). For him, thinking is not dependent on any material 
thing (p. 29). Such mechanization enables the body to be purged 
from its mysterious functions and become a substance that can tech-
nically be handled and organized (Federici, 2004, p. 140). This me-
ans that in Descartes’ thinking body is obedient to superior power, 
and exist to be conquered and used for the betterment of men. Thus, 
in Descartes, the reduction of the body to the mechanical matter 
allows for the development of mechanisms of self-management that 
make the body subject to the reason. So, this philosophy paved the 
way for the social engineering that turned bodily powers into work 
power which was a basic need of the capitalist society and created 
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a hierarchy between mind and body (p. 140). Although body was 
the condition of existence, it was also regarded as a limit and was 
associated with evil properties and irrationality. The reconceptuali-
zation and mechanization of the body reduced it to predictable and 
controllable mechanisms that were affiliated to the scientific ratio-
nalization. 

Thomas Hobbes’ (1965) political theory is relevant to body po-
litics in that in this way the individual body transforms into social 
body. For Hobbes, body is also a mechanical substance that lacks 
autonomous power. In his theory of government, Hobbes redescri-
bes the role of the individual and the relation developed out of the 
needs of the government and people by, first of all, comparing body 
to the state. For him, the mechanized body whose major concern 
is to preserve himself (Hobbes means men when he writes about 
individuals) develops a different body politic which does not reno-
unce the effect of the physical body on the mind. Although body is 
compared to an automata, he does not put corporeality of the body 
completely aside. 

In the first part of Leviathan, “Of Man”, Hobbes defines and li-
mits the senses, imaginations, speech and reason of the body in rela-
tion to its corporeality. Instead of discarding the body, Hobbes desc-
ribes the mechanical work of the body and defines the sensations, 
emotions and imaginations of the body relating them to the external 
world in order to reveal its need to be managed and controlled by 
some higher power. This way, he is able to underline the role of the 
individuals in the formation of the government because of the need 
to be preserved and to be at peace or getting themselves out of the 
miserable condition of war (p. 144). In order for people to defend 
themselves from the invasion of foreigners and the injuries of one 
another, they need to confer all their power and strength upon one 
man, or upon one assembly of men (p. 146). So, they reduce their vo-
ice and will unto one will and appoint one man or assembly to bear 
their person. From then on, this person’s or assembly’s judgement is 
their own which is the real unity of all in one. 

This is a form of social reformation in which people are ali-
enated from their bodies and renounce the right over their bodi-
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es to somebody else freely. In Hobbes, mechanization of the body 
legitimizes submission of the individual to the power of the state. 
This rationalization bypasses the authenticity of the individual and 
selectively determines the useful features of the body and declares 
others as irrational, evil or useless. As a result, negative features of 
human beings are assigned to the body and the ones necessary for 
the mechanization of the body, and the will to submit self to a higher 
power are deemed positive. Such a mechanization creates a homoge-
nized society in which people get standardized and are required to 
accommodate. In her article “Corporeal Representation in / and the 
Body Politic”, Moira Gatens (1997) asserts that in political theory, 
this metaphor of the unified body functions to achieve two impor-
tant effects. First, the artificial man incorporates, thus controls and 
regulates women’s bodies in a manner which does not undermine 
his claim to autonomy. Secondly, insofar as he can maintain this ap-
parent unity through incorporation, he is not required to acknow-
ledge difference (p. 82-83). Besides, according to Gatens, from its 
classical articulation in Greek philosophy, only a body deemed ca-
pable of reason and sacrifice can be admitted into the political as an 
active member (p. 83). Seen incapable of fulfilling the appropriate 
forfeit (for instance, being incapable of performing military service 
to protect the political body from an attack), women are excluded 
from the political body and active citizenship (p. 83). Thus, women 
are defined by mere nature and mere corporeality and they have no 
place in the political body except to serve it at its most basic and 
material level.  

In Descartes’(2006) work, mind becomes superior to the body 
and this allows for the interiorization of the power and subjection of 
the body (p. 149). With Hobbes’ theory, a greater power that controls 
and subjectifies all bodies occurrs. The idea of submitting oneself to 
a higher power and associating body with negative features deepen 
the already existing alienation and belittlement of women, as women 
are associated with the body. Although they do not mention it in 
their theories, objectification of the women’s body and women’s be-
littlement gets rationalized by Descartes’ and Hobbes’ theories besi-
des resonating the assumption that women are emotional and bodily 
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creatures. The control over women’s body is more strict than men’s 
and by inhibiting the right of abortion and birth control, women’s 
bodies are simplified down to machines that reproduce. Abstraction 
and social disciplining are to such an extent that, women are not 
considered as “individuals”. Although these theories cultivated bo-
urgeoisie and subjugated women, nevertheless, a feminine consci-
ousness developed out of bourgeoisie’s own conditions. Descartes’ 
argument for equal rational abilities among individuals and for the 
universal doubt rather than generally accepted truth enabled women 
to become involved in spheres of activity from which they were exc-
luded. In other words, his views led to the legitimation of female 
rationality and empowered women to speak up.

Recognition of print as a medium of mass communication and 
the increase in the number of books and periodicals in the 17th cen-
tury along with the Cartesian emphasis on the equal rational abilities 
among individuals, allowed women to participate in the intellectual 
atmosphere in England. Margaret Cavendish (1623-1673), Duchess 
of Newcastle, Sarah Fyge Field Egerton (1670-1722), Mary Astell 
(1666 – 1731) and Judith Drake (1670s-1723) were the first women 
in England who were bolstered by the ideas of Cartesianism and 
who publicly claimed that women needed to be included in formal 
education. Cavendish claimed rationality for herself and her female 
contemporaries in England in her book Philosophical and Physical 
Opinions published in 1655. In her work The Female Advocate, or, 
An Answer to a Late Satyr Against Pride, Lust and Inconstancy of Wo-
man, anonymously published in 1686, Egerton (1687) also claimed 
that a male and a female, both of the same species, are both indued 
with the same rational souls. Mary Astell proposed the foundation 
of an educational institution for girls and women of wealthy families 
in her work A Serious Proposal to the Ladies (1694). In 1696, Judith 
Drake published An Essay in the Defence of Female Sex arguing that 
women were in possession of the same rational as men.

However, it is necessary to remember that the discussion of 
parity or equal rights for men and women was limited to a small 
upper-class elite. Aristocratic and upper middle class women were 
the ones who were referred to when women’s rights were discussed. 



74

Demet Karabulut

monograf 2018/10

The idea that a farmer’s wife or a maid might need emancipation was 
not the object of discussion. Arguments advanced about women’s 
right mostly evolved around the right for formal education and that 
women had the same capacity for talent and creativity. As Karl Heinz 
Göller (1983) argues in “The Emancipation of Women in Eighteenth 
Century English Literature”, in the 17th and 18th centuries, much 
of the discussions about equal rights and equal status for women 
originated in the periodical Athenian Mercury (p. 81). The question 
whether it would be proper for women to be educated was one of 
the big controversies discussed in the periodical, as while the edi-
tors suggested that women ought to be learned, the degree and kind 
of the learning were questionable (p. 82). Additionally, in Sophia 
Pamphlets, published in 1739, it was discussed that the inequality 
of women could only be the product of upbringing, education and 
socialization (p. 83). Later, enlightenment intellectuals, like Jean Jac-
ques Rousseau (2005), redefined social institutions like family, the 
state and education, according to reason. His book Emile was devo-
ted to define the roles of women as supporters of men. In response 
to that, in A Vindication of the Rights of Women, published in 1792, 
Mary Wollstonecraft (1996) insisted that women were rational cre-
atures as well as moral and intellectual equals to men. She stressed 
the right and the need for women to be educated like men in order 
to be emancipated. 

After the theoretical discussions and debates about the rights of 
women in the 17th and 18th centuries and technological innovations 
in the 19th century, the exclusion of women from public sphere star-
ted to change, yet the question of the place of women in society was 
still a topic of debate. Ann Oakley (1974) argues in her book House-
wife that the most important and enduring consequence of indust-
rialization for women has been the emergence of the modern role 
of housewife as the dominant mature feminine role (p. 32). Indust-
rialization in the 19th century affected the roles of men as well, but 
while it enlarged the world outside the home for men, for women it 
meant an involution of the world into the space of the home (p. 32). 
As a result of the industrial revolution that began about 1750, the 
domestic economy in which women and men worked together failed 
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and the population grew and became more mobile, work became 
more specialized and communications expanded (p. 33). In this new 
order, work became separated from family life and women became 
economically dependent housewives. Thus, 19th century, namely the 
Victorian era, was characterized as the domestic age. In this age, the 
ideal woman and wife, the “Angel in the House”, was expected to 
be devoted to her house and husband, be submissive, passive, pious 
and virtuous.  However, the decrease of domestic economy together 
with bourgeois economy’s mass production, that benefited from the 
mechanization of human beings, inevitably led to a spatial change of 
production and created an opportunity for women to work outside 
the house. While upper and middle class women were not allowed 
to work, working class women were not restricted in this way. As a 
result of the mechanization of the production, the first impact of 
the industrial revolution was felt in textile production which was an 
industry dominated by women as workforce. Women who used to 
produce textile at home as wage earners became factory employees 
after the mechanization of the production (p. 35). 

This change meant long hours of labor, lower wages than men 
and extra effort at house, as women continued to work at home after 
work. The emergence of these new conditions turned women’s bodi-
es into work power and it also created a new form of social control 
over their bodies which was done through work hours and rate of 
wage. However, this process developed new faculties in women as 
they confronted the repressive and alienating power of the bourge-
oisie and the state. Women who used to work at home and support 
the home economy before now had to endure heavy working condi-
tions and repress their desires, needs and emotions and got alienated 
from their bodies. Besides being seen as reproduction machines they 
were now also seen as cheap workforce. But these harsh working and 
living conditions represented the birth of a new woman in capita-
list society. Women created awareness out of this subjugating and 
inequal characteristics of bourgeois society and waged a war against 
it in purpose of getting the right of education and the right to vote. 
The suffrage movement that started in 1860s and continued until 
1928 occurred as a challenge against these conditions as well as Vic-
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torian and Edwardian gender roles, and demanded the right to vote 
and equality with men. In “The Making of Suffrage History”, Sandra 
Stanley Holton (2000) provides an account of the suffrage history by 
predicating the cause of the movement to the legal disabilities of wo-
men, especially of wives under coverture by emphasizing the impor-
tance of the changes that accompanied the Industrial Revolution (p. 
17). It also meant a definition of a new relation with the body which 
led to deep transformations occurring in this domain.

In the 19th century women started to oppose to this abstracti-
on and objectification and in the 20th century different approaches 
were developed to theorize the body. Social and political theory put 
great emphasis on mind and until recently, body was the neglected 
part of the mind / body dichotomy. According to Elizabeth Grosz 
(1995) the growing interest in the body has been motivated by an 
attempt to devise a non-dualistic subjectivity (p. 83). The physical 
existence of the body is correlated to its social existence which brings 
us to different theoretical approaches. In modern, Western capitalist 
society body has become a text, a system of signs to be deciphered 
and “read” by others as expressive of a subject’s psychic interior (p. 
34). The body is seen as a storehouse of inscriptions and messages 
that construct body’s movements into “behavior” that has socially 
identifiable meanings and functions in a social system. For Eliza-
beth Grosz, one of these approaches is “inscriptive” method which 
conceives the body as a surface on which social law, morality and 
values are inscribed (p. 33). While psychological and phenomenolo-
gical approaches focus on the body as it is experienced and inscribed 
meaning, the inscriptive approach is concerned with the process by 
which the body is transformed, disciplined, and institutionalized. 
In Discipline and Punish, while criticizing the modern society, Mic-
hel Foucault (1995) has argued that an unprecedented discipline is 
directed against the body which invades and seeks to regulate it. 
Regarding the body as an object and target of power, the body is 
manipulated, shaped, trained until it obeys, responds, becomes skill-
ful, increases its forces and turns into a “docile body” (p. 136). For 
Foucault, discipline is the art of human body (p. 137) which defines 
“how one may have a hold over other’s bodies, not only so that they 
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may do what one wishes, but so that they may operate as one wishes, 
with the techniques, the speed and the efficiency one determines” 
(p. 138). Thus, discipline produces subjected and practiced bodies, 
docile bodies. Women are subjected to many forms of discipline and 
this partitions time, space and movements of their bodies. In her ar-
ticle titled “Foucault, Femininity and Patriarchal Power”, Sandra Lee 
Bartky (1997) describes these forms of disciplines and she considers 
them under three categories: Those that aim to produce a body of a 
specific size and general configuration; those that bring forth from 
this body a specific repertoire of gestures, postures, and movements; 
and those directed toward the display of this body as an ornamented 
surface (p. 132). Women subject themselves to these disciplinary po-
wers to be up to date and they practice this discipline on and against 
their bodies as a result of which they become self-policing subjects 
committed to a relentless self-surveillance (p. 149).  

The other approach relates to the lived experiences of the body. 
With her book The Second Sex, Simone de Beauvoir (2011) becomes 
the pioneer in theorizing the lived experience of the female body. 
She recognizes that “to be present in the world implies strictly that 
there exists a body which is at once a material thing in the world 
and a point of view towards the world” (p. 39). Thus, bodies are ne-
ver simply human bodies or social bodies. The sex assigned to the 
body (and bodies are assigned a single sex) makes a great difference 
to the kind of social subject and the social norms inscribed on it 
(Grosz, 1995, p. 84). Beauvoir’s (2011) recognition of the roles as-
signed to the women’s body provided a starting point to reformulate 
the discussions developed in feminist theory in 1970s by providing 
an account in which the material and cultural embodied selves are 
intertwined. In her book, Beauvoir provides phenomenology of the 
lived experience through different stages of woman’s life. She high-
lights the fact that girls experience their body in a different way than 
boys in their childhood. While boys are encouraged to move freely, 
girls are encouraged to treat their bodies as passive, delicate objects 
(p. 306).  Girls learn to please others. Thus girls’ education and sur-
rounding prepare them to live their bodies as objects for another’s 
gaze (p. 307). As a result, women accept their bodies as objects and 



78

Demet Karabulut

monograf 2018/10

internalize the gaze. Hence, Beauvoir’s account of sexual difference 
created a new way to understand the sexed subjects. In her book 
What is a Woman? Toril Moi (1999) contends with this existential 
term “lived experience”. For her “lived experience” designates the 
whole of a person’s subjectivity and describes the way an individual 
makes sense of her situation, actions and interaction with the world 
(p. 63). This denounces the objective way of looking at the world. 
Thus, each body, being a subjective entity, is within some specific 
situation that determines the point of view. For Moi, to claim that 
body is in a subjective situation means that a woman’s body is bound 
up with the way she uses her freedom and with the other situations 
she meets (p. 65). The historical background and theoretical appro-
aches to the body politics discussed above shed light on the social 
background of the novels and enable me to show the socially inscri-
bed meanings that Miriam tries to defy while focusing on her own 
lived experience. 

Embodiment in Pilgrimage
In Pilgrimage, Dorothy Richardson portrays the life of Miriam 

Henderson in England between 1891-1912. Although the novel is 
pushed to the modernist periphery, with a narratological adventure, 
Richardson employs a different narration technique that is also used 
by James Joyce and Virginia Woolf termed as “stream of conscious-
ness” that enables her to masterfully depict both social and pyscho-
logical perspectives deftly. By focusing mainly on Miriam’s mind and 
her train of thoughts triggered by male-dominated society, Richard-
son creates a feminist discourse. Centering Miriam’s questionings 
around social, political, economic issues, she presents the conditi-
ons that justify women’s social subordination and defies them one 
by one. As such, this narration technique highlights a locus where 
a woman articulates her mind that separates herself from the so-
cial practices of the society. This paves a way for her to appreciate 
her body and defy the limits and fixities that define women. It is a 
text which includes and intertwines various approaches to the body. 
Given that it is the feminist perspective of a single woman, Miriam 
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Henderson, and criticism of the prevailing paradigms on women 
and femininity, Miriam’s account of the events opens up a different 
vantage point. In what follows I will analyze how the discourse in 
the novel both rejected an essentialist point of view and formulated 
a feminist discourse of its own.

Miriam Henderson, born and raised in a society fiercely loyal 
to its traditions and customs, grows up by learning to accept the in-
ferior position of women in the society. However, as she becomes an 
adult and starts to work as a student teacher3 in Germany, Miriam 
realizes that she does not share the belief that those characteristics 
defined as women’s essence are shared in common by all women. 
Due to her father’s bankruptcy, she willingly chooses to work as a 
teacher and goes Germany, a complete foreign place for her. Even 
though she has a peculiar personality and mind, Germany is the 
place where possibilities of change open up for her. Working as a 
teacher in Germany, Miriam realizes that all societies are structu-
red to pose social constraints on women. Although the way these 
constraints imposed on women can change, the problem remains 
the same. With this critical mind, she cannot accommodate herself 
to the German ways and returns to England to teach in London. Her 
working experiences provide her a space to observe the social life of 
London and meet different women and lifestyles. After teaching at 
boarding schools, she works as a governess in a private house which 
enables her to observe rich, bourgeois marriage. Upon these expe-
riences, realizing that the social roles imposed on two sexes are not 
equal and that women’s education is not formulated to enable them 
think freely or have a job, Miriam changes her job and starts to work 
as a dental assistant. With this change she has more free time, has her 
own rooms and feels more independent. It is after this social change 
that Miriam’s mind focuses on the subordination of women more 
eagerly, and she starts to question the masculinity of the knowledge, 
normalization of the disciplining of the female body and women’s 
exclusion from social and public life. She then changes her life ac-
cordingly. 

3 Student teacher: a trainee teacher. 
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The narrative technique of the novels contributes to the presen-
tation of the reasonings of Miriam. Richardson (1967) defies ma-
le-dominated discourse and embraces a feminist perspective in her 
novels. While criticizing realist writers such as Honoré de Balzac and 
Arnold Bennett, she explains her endeavor in the foreword of Pilgri-
mage with these words:

Since all these novelists happen to be men, the present writer, propo-
sing at this moment to write a novel and looking round for a contem-
porary pattern, was faced with the choice between following one of 
her regiments and attempting to produce a feminine equivalent of the 
current masculine realism (p. 9). 

Richardson wishes to present an alternative to what men had 
already written and did not feel her writing to be less worthy than 
that of a text produced by a man. She argues that women had been 
confined by the rules of the world and the writing created by men, 
and deliberately tries to break away from that confinement (p. 10). 
Deborah Parsons (2007) emphasizes that Richardson resents the de-
finitions of femininity by male writers and the social and economic 
obstacles facing the woman (p. 82). To achieve her goal, Richardson 
delves into Miriam’s internal world more than the external world 
and she attempts to capture her perceptual conscious experience as 
it occurs, which is shown with her thoughts that jump quickly from 
one subject to another. In the “Introduction” to Pilgrimage, Walter 
Allen (1967) defines Richardson’s lifelong task as rendering current 
existence as reflected in the consciousness of her heroine (p. 3). Be-
sides, Richardson herself embraced all the criticisms accusing her 
of being a feminist, of failing to perceive the value of the distincti-
vely masculine intelligence and for the difficulty of reading her book 
for being unpunctuated. She aspired to reflect the consciousness of 
her heroine and thought that feminine prose should properly be un-
punctuated, moving from point to point without formal obstructi-
ons (p. 12). She confirmed avoiding the stereotyped systems of signs 
and showed that she didn’t seek approval. 

This narrative form reveals the psyche of the female character, 
as one of the purposes of the novel for Richardson is to bring for-
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ward the female psyche and redefine it in the novel. This redefinition 
is drawn with a self-conscious, independent and very individualis-
tic character that suits to the modernist aura of the period and her 
technique enabled her narrative to connect to the feminine voice. 
Miriam obtained her voice through taking women, patriarchal social 
codes and knowledges as the object of her questionings after which 
she formulated her own ideas, rejected the heterosexual codes of so-
ciety and male paradigms. As it struck Virginia Woolf (1986), this 
technique enabled Richardson to express states of being as well as 
states of doing which still continues to strike its reader (p. 10). 

Apart from the narrative technique, the spatio-temporal rela-
tions of the body is an important element in rendering bodily ex-
periences of the female character in the novels. The images of the 
light, changing seasons and the long narration of Miriam’s life add 
a profound temporal element to the novel while her experiences in 
a different country and her spatial occupations in different parts of 
England locate the body in different contexts and create a space for 
rethinking and questioning. In this sense, the novels have various 
spatio-temporal features and Miriam’s teaching experiences in Ger-
many and London underline a sense of confinement. In Germany 
she is confined to the school she teaches at, can only go out with 
her students under the supervision of the head of the school, Frau-
lein Pfaff; when she goes out the route she has to take and the time 
she has to be back at the school are strictly fixed. But here she has 
at least the chance of comparing English education system to the 
German’s. She realizes that here the girls are not only thinking about 
music and other feminine duties but they thought about themselves 
too (Pointed Roofs, p. 45). Although her bodily movement is strictly 
controlled in Waldstrasse, her experiences as a teacher in Germany 
bring the sense of going forward and forward through space in light 
(p. 50). This boarding school is where she starts to feel strong and in-
dependent (p. 56). Germany is the place where Miriam’s intellectual 
self-regulation is triggered as she has a chance to be far from her fa-
mily and the social codes she grew up with. She has to stay in some-
one elses property, does not own her room or a private space for her-
self, but nevertheless this confinement enables her to recognize how 
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her body is controlled. In the sermons of the school Miriam feels like 
she knew all the women she saw; the way, with little personal diffe-
rences, they would talk, the way they would smile and take things for 
granted (p. 70). This is an awareness about how society eliminates 
the differences and how it cannot tolerate an unexpected behaviour 
and force her to pretend. It is this recognition that leads Miriam to 
take on a different role and decide to become a radical, refusing to 
be preached by men (p. 71). Although remaining indoors and being 
confined to a place make her feel like she is positioned in space, like 
an object, the spatial and cultural changes that comes with Germany 
render Miriam to refuse singular reality dominated by masculinity 
and help her to recognize that she has to be different. This is a comp-
lex process in which she understands that the space that is physically 
available for her is bigger than the space she uses and inhabits. The 
space beyond that is not available for her to use and this creates a 
duality for feminine spatiality as the space of “here” and the space 
of “yonder” (Young, 2005, p. 40). The space of yonder is a space in 
which someone could move, but not her. Thus, it exists for her, but 
only for her to look into rather than freely move into (p. 41).

Teaching at Wordsworth House, a boarding school in London, 
is a period in which Miriam has time to observe social practices, un-
derstand the given attributes and create time for herself to read. This 
time she is more critical, and questions the position of women and 
the role of education and religion endorsing this position. For her, 
education is a process in which social codes and norms are inscribed 
to the body and relying on education means leaving the mind open 
for whatever the system chooses to say and giving up your conscien-
ce (Backwater, p. 258). Faith is an abnormal condition of the mind 
for her. Meanwhile, her intellectual level increases as she creates time 
for reading novels secretly in the school. After a while she ventures 
to change her outside walking route and feels like an intruder as she 
is outside instead of being at school. Finding out the location of the 
library and having access to the books is the result of this venture 
which changes her entire life. She discovers that she reads books as a 
psychological study of the author and that books are not stories prin-
ted on paper, but rather they are real people which makes her prefer 
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books to people (Honeycomb, p. 384-385). It is when she is alone 
reading she realizes the size of her hands and their lack of feminine 
expressiveness (Backwater, p. 283). Recognizing the difference of her 
hands from other women’s is one of the most important parts in the 
novel in which she realizes the message socially inscribed on hands 
that she lacks. Her bodily difference makes her sad as she thinks she 
is a bad unsimple woman who is heading to be a “blue-stocking” (p. 
284). Her hands are her body parts that she focuses at this point of 
her life. In a short holiday in Bristol with her sisters and their friends 
Miriam gets close to a man. While walking alone with Mr. Parrow he 
holds her hand and she is really self-aware about her hands. Though 
she wants to drag her hand, after a quick thought she resists being a 
prude and the hand gives her confidence (p. 328). Her hand beco-
mes the object of her focus which is followed by her eyes later on. 
With this incident, Miriam becomes aware of herself as an embodied 
entity and she realizes that she is composed of different parts all of 
which contribute to her formation as who she is.

²Bluestocking² which refers to intellectual women, is an impor-
tant characterisation which sheds light on Miriam’s identity and its 
negative perception by other people. Because of being a person not 
in agreement with accepted beliefs, because of her reading habit and 
her extraordinary attitude towards life, Miriam’s sisters fear that Mi-
riam is a bluestocking. Being a bluestocking is connected to being a 
willful subject as well. Used as an offensive expression for women, 
this phrase explains a lot about how women are dismissed from so-
ciety when they do not fit in the social norms and about Miriam’s 
feminist experiences. It refers to willfulness which is discussed by 
Sara Ahmed (2017) in Living a Feminist Life. Willfulness is used to 
explain how subjects become the source of their unhappiness and to 
describe someone or someone’s stance as willful is used as a techni-
que of dismissal (p. 54). Then, to be willful is to be willing to anno-
unce your disagreement, and to put yourself behind it (p. 54). It is a 
paradox of life; becoming what you are judged of being and it is an 
effort not to go with the flow, which becomes a style of politics (p. 
57). Loneliness is what willful people are threatened with if they per-
sist in being or doing what they are being or doing (p. 57). Miriam is 
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judged for being a bluestocking and going against the grain. As she 
persists in being who she is, she bears the consequences by accepting 
to lead a solitary life and being in conflict with people and society. As 
a bluestocking and a willful subject she renounces the social codes 
and people representing these codes. 

From the beginning of the novel, Miriam acts like a willful sub-
ject without being aware of its political connotations. Her questio-
nings regarding the relationship of men and women, about marriage 
and the lifelong process of getting ready for marriage without any 
chance of personal improvement or freedom imply her willfulness. 
Her teaching experience and job as a dental assistant as a woman 
who solely depends on herself are other reasons of her being regar-
ded as a bluestocking. However, rather than being a compliment, 
it is referred as a bad sign; a sign which points out that she will not 
be married in the near future or she will not lead a conventional 
life seen appropriate for a woman. Besides, most of the time she is 
aware of being accused of her own unhappiness, being regarded as 
the reason of her loneliness. She is not considered a feminine woman 
for not committing to the social codes that define women. Without 
openly declaring her disagreement, Miriam experiences the biases of 
the society which, in later points, leads her to accept not being femi-
nine and being called bluestocking. She becomes what she is judged 
by and she dedicates her life to stop the flow. Her lifestyle becomes 
her weapon in defying the patriarchal rules and she realizes that to 
be willful and stubborn means to lead a lonely life. Therefore, thro-
ughout the novel, Miriam prepares herself to this idea. 

For the most part, narration focalizes on Miriam’s observation 
which means according to her gaze upon objects and people. Especi-
ally in the first three books of the series, Miriam’s stream of conscio-
usness focuses on other people’s body parts, specifically on the eyes. 
The important thing is that other people are not seen as a whole. This 
gaze means objectification of the body, but especially of the female 
body. Feminine subject posits her movement in space as the motion 
that is looked at which causes women to experience their body as 
something to be looked at and acted upon (Young, 2005, p. 39). Thus 
the gazes Miriam sends and receives and the emphasis on the sense 
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of sight show that she rejects being objectified by having the gaze. 
She denies being a body that is acted upon. Thus, this perspective 
profoundly affects her consciousness that creates the sense of a sepa-
rate self situated outside the environment she is looking at. 

Iris Marion Young argues that the space available to women is 
a constricted and imaginative space which restricts women’s move-
ment (p. 33). Therefore, women tend to remain in one place more 
than men do; women tend to wait in a place and react to other people’s 
approaches and situations. Women often approach a physical enga-
gement with timidity, uncertainty, and hesitancy and they lack trust 
in their bodies (p. 33). At the beginning of the novel, Miriam’s app-
roach to her body is similar to this. She is not confident, she seems 
hesitant about doing things in front of other people, such as playing 
the piano and singing, and is confined to indoors. However, after her 
mother’s death, Miriam’s enclosure to the interior places ends too, as 
her mother is the last bond with her family. Instead of small, dark, 
old rooms full of objects and judgemental people Miriam spends 
time in the streets of London and enters into the public space. The 
end of her enclosure and inclusion to the public space increases her 
feminist awareness, as she starts to question the masculine domi-
nancy and subordination of women. She deliberately goes on to stre-
ets, cafes of London in which women are not welcomed. She starts 
smoking, which is not an approved behavior and as a step further she 
smokes in front of other men. Smoking turns into a public defiance 
of the freemasonry of women and she deems herself as a “new wo-
man” who is not in the crowd of other women (Honeycomb, p. 436). 
After these changes, occupying the same room with men leads her 
to bear an aggressive attitude towards them. While being in the stre-
ets brings a sense of invisibility, being in a room with people always 
reminds her of her body (Deadlock, p. 72). 

In The Tunnel, the dialogue between Miriam and her friends, 
Mag and Jan, is an important part that exemplifies the transgressi-
on of boundaries. These three women are extraordinary examples of 
their times and this becomes quite apparent when they talk about 
riding bicycle at night at Russell Square with knickers only. Let alone 
riding bicycle being quite an extraordinary change for women, doing 
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this alone at night is something revolutionary. Hearing the adventu-
re of the girls with knickers, Miriams’ reaction is “Oh, the freedom of 
movement” (p. 148) which reveals that women cannot be physically 
comfortable and wear something light. Their clothes, their shoes, the 
hours they are allowed to be in the street and the places they are al-
lowed to be, all restrict women’s spatial movement which cause them 
to behave like objects positioned in the space. They do not own the 
space, it is as if the space owns them. 

The unfairly exercised control over women’s bodies denies them 
freedom of using public space whenever they want. The threat of 
rape, sexual abuse and violence prevent women from being streets at 
night. This threat is reflected in the novel when Miriam starts to feel 
freer in the street and forgets about men. At these moments, usually 
a man intercepts her path. For instance, in The Tunnel when she rides 
a bicycle in the country alone, she recognizes a man in the distance 
which scares her terribly (p. 231-2). To understand Miriam’s state 
of mind, looking at the importance of riding a bicycle in Victorian 
and early 20th century women will be useful. Riding a bicycle was an 
enormous cultural and political change in the late 1890s as it became 
an emblem for women’s rights and was considered as a step further 
for the equality with men. In her work “Cycling and Women’s Rights 
in the Suffrage Press”, Christine Neejer (2011) states that riding a 
bicycle was regarded as a beginning of a change for women of the 
restrictive Victorian society as the Victorian women rarely exercised 
and were poor in condition and they wore exaggerating clothes that 
concealed the flesh (p. 43). Women’s clothes greatly restricted their 
physical capacity and the social codes required women to don in 
demure dresses. Furthermore, women did not have access to practi-
cal means of transportation which they could use on their own, the 
only option being a horse which most of the women couldn’t afford 
(p. 44). Riding bicycles, on the other hand, provided them with a 
transportation means easy to manipulate which was only restricted 
with their heavy clothes and strict conventions. In spite of all the 
social condemnation, women persevered. As Neejer points out, it 
was a change in women’s social life; first the clothes started to chan-
ge to enable women to ride on a bike easily and they became able 
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to leave the house and exert themselves physically (p. 44). Keeping 
this in mind, Miriam is a woman who emancipates herself by using 
a bicycle and this experience makes her feel more relaxed, free and 
self-sufficient. Just as she feels liberated, seeing a man in such a lo-
nely place scares her as riding a bike is not an approved behavior 
for a lady and how he will react to her is a mystery to her. It also 
pinpoints that every place belongs to men; women are only allowed 
to use them, but they cannot own them. That’s why, the instant she 
sees a man, her sense of independence and freedom end. Even tho-
ugh Miriam yearns to lead a man’s life (The Tunnel, p. 230), this is 
not possible for a woman. So, as she says earlier in that book, “She 
was somehow between two worlds, neither quite sheltered nor quite 
free” (p. 163). 

As Sandra Reeve (2011) contends in her book Nine Ways of Se-
eing a Body, the way a person moves and behaves reveals their atti-
tude and their preferred way of accessing the world as movement 
integrates thoughts with feelings and physical sensations (p. 12). 
Miriam’s gaze on people, her free movements in the street (until a 
man intercepts her), her egoistic, individualistic behaviour and her 
stream of consciousness mostly triggered by the objects she sees and 
people she talks to, are all integrated with her feelings and sensa-
tions. Thus, in Pilgrimage we gradually see her development as an 
embodied movement with an independent woman’s voice. Miriam’s 
questioning eye, strong sense of individualism and nonconforming 
thoughts on corporeality are productive ways of depicting a body as 
socially constructed. Miriam thinks in an aggressive way and men 
are not her only targets. Miriam finds pretentious women irritating 
and harshly criticizes the ones who do not think and spare room for 
ideas (Honeycomb, p. 404). She does not admire a woman just for the 
sake of her sex, she despises the ones who share a common ideology 
with men and have peace with the characteristics society attributed 
to them. This is the reason she is reluctant to take care of the sick 
nurse of Baker Street, Miss Dear. When the clergyman who wants to 
take care of Miss Dear asks Miriam to help Miss Dear passing thro-
ugh her ordeal, Miriam thinks that he is mistaken in calling on her 
for help. She believes that “domestic care and the care of aged and the 
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sick, and other nerve-racking, never-ending things are dumped on 
women”. However, while women are openly praised for these tasks 
they are secretly despised for their unselfishness (The Tunnel, p. 279). 
Though clergyman, Mr. Taunton, is a scholar Miriam finds her time 
more valuable than his and rejects the tasks assigned to women (p. 
279). This is not an insistence on the equality of the sexes. She emb-
races her difference and most of the time she even finds her mind 
and other women’s superior to men. This is a defiance of masculine 
definition of women, which is seen in Clear Horizon also where Mi-
riam tells Hypo Wilson that “the formation within myself of another 
human being, and so on ad infinitum […] is neither the beginning 
nor the end of the feminine being” (p. 331). For her, reproduction is 
not something that could define women and their bodily functions. 
Although she refers to gender with the use of “feminine being”, it is 
not aligned with the conservative / dominant opinions on gender or 
womanhood of the period. Yet, her ideas regarding the superiority 
of women due to their biological characteristics are quite essentialist.

According to her, marriage is an institution no woman needs 
to be in because men marry a wife, not any particular woman; they 
marry a smart, worldly woman for their profession, or a thoroughly 
healthy female who will keep a home in the country for them and 
have children and pour out their tea, grow things in the garden (The 
Tunnel, p. 279). Her ideas about marriage leads her to decide upon 
lifelong loneliness. Women who have relations with men are not 
themselves; they play a part all the time (Interim, p. 321). It is lone-
liness and silence that can only bring happiness and realization for 
her. The social incompatibility and loneliness remind her of her past 
and what she has learnt from the fragments of forgotten experien-
ces. She does not want to be same with other women and by rejec-
ting marriage, she rejects the social norms of society; she rejects the 
“honorable” position of being a wife and a mother. By this, she not 
only subjects social practices to feminist critique, but also rejects the 
patriarchal representation of her body. 

In Dawn’s Left Hand Miriam meets a French woman, Amabel, 
in a woman’s club in London who illuminates a different side of iden-
tity and reveals her lesbian desires. Miriam feels vibrant and alight 
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from head to feet and she starts to question if this emerging quality 
is the very root of her being (p. 192). Amabel draws Miriam into a 
thrilling attraction:

‘Yes, you are English, that is the strange thing’, she remarked in a po-
lite, judicial tone, ‘and so different’, she added, head sideways, with an 
adoring smile and a low voice thrilling with emotion. Her hands came 
forward, one before the other, outstretched, very gently approaching, 
and while Miriam read in the girl’s eyes the reflection of her own mo-
tionless yielding, the hands moved apart and it was the lovely face that 
touched her first, suddenly and softly dropped upon her knees that 
now were gently clasped on either side by the small hands (p. 190).

Miriam withholds the desire to stroke Amabel’s hair and though 
for an instant she bravely determines to reveal herself and keeps not-
hing back, later she dislikes the idea and abandons the thought (p. 
191). Although this epiphany reflects a lesbian desire and a courage 
to be herself as she is, Miriam does not pursue her desires as it would 
mean opening herself up for complex yet crucial relations. Miriam’s 
sexual desires indicate Richardson’s attempt to change the mindsets 
and accepted heteronormativity. Instead of a reductive reading of fe-
minist lives and texts, Richardson creates a personal narrative that 
questions male and female dichotomy and adds another dimensi-
on to her novel. However, it is important to remember that, lesbian 
desire is not a thematic structuring device throughout the novel as 
Kristin Bluemel (2003) argues in Experimenting on the Borders of 
Modernism: Dorothy Richardson’s “Pilgrimage”. In The Pilgrimage of 
Dorothy Richardson Joanne Winning (2000) states that these desi-
res are more like representing the disembodied voices and fractured 
identities of modernity and modern consciousness (p. 11). Winning 
considers Pilgrimage as a text with a dual purpose: “merging the pro-
ject of rendering this modern fragmentation into language with the 
need to find a “new”, autonomous language (p. 11). Thus, Richardson 
puts the “unspeakable” into writing and into language. Miriam, who 
yearns to lead a free life and who has sexual desires for a woman can 
be read as a sign of Richardson’s questioning of the dualism of male 
and female. She is contesting the boundaries and the biological facts 
by challenging the body definitions based on genitalia. By trying to 
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lead an independent and a single life through which she can focus on 
her own body and by being attracted to both men and women, Mi-
riam is deliberately defying the binary frames. She does not consider 
her body as biologically given and she redefines her body by herself 
without reenacting socially described bodily performances.  

Conclusion
By the end of the novel, Miriam decides to write her autobi-

ography. Writing functions as a self-reflexive act with which March 
Moonlight closes the narrative (Winning, 2000, p. 15). Miriam uses 
her own life story and her own bodily experiences as the material 
of her book which, on its own, address political and social implica-
tions. In Miriam’s stream of consciousness the reader observes the 
spatial division of self and the other, as narrative focalizes on once 
at Miriam’s mind and then to her surroundings, outside world. Ric-
hardson describes Miriam’s lived experience felt in the flesh and she 
depicts her character’s state of mind profoundly. Additionally, thro-
ughout the account of Miriam’s life, we see that her embodiment is 
depicted as a mode of being in the world, it is lived, rather than su-
perficially narrated. It creates a meaning of itself, different from the 
perception of men in terms of her way of living and even her way of 
forming, expressing her ideas about everyday issues, philosophical 
texts, literature, politics, etc. 

Miriam always faces the material facts of her body and its rela-
tion to a given environment. Her body has certain feeling capaciti-
es and she functions in certain ways; her size, age, health, training, 
education and cultural background make her capable of strength 
and movement in relation to her environment in specific ways. That 
is why while she chooses not to marry and be independent by ear-
ning her own life and taking her own decisions, her sisters end up 
in completely different ways. This description of lived female expe-
rience can reveal that differently situated women may have different 
embodied experiences which can relate the analysis of embodiment 
and gender in the novel to the concept of “lived experience” (Young, 
2005, p. 12). 
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As Toril Moi (1999) states in What is a Woman? : “To claim 
that the body is a situation is to acknowledge that the meaning of a 
woman’s body is bound up with the way she uses her freedom” (p. 
65), Richardson also creates a new kind of life, the life of the “New 
Woman” of the early 1920s in England who embraces her feminine 
identity, and creates her way of thinking, her way of acting and de-
fies sex and gender dichotomy.  She creates this thinking about the 
embodiment of the female body in relation to a thousand years of 
history, and traditions that control and restrict women’s lives tightly. 
She places the body between a lived interiority and a sociopolitical 
exteriority that produces interiority through the inscription of the 
body’s outer surface. For Miriam Henderson and for the society bia-
sed against feminine identity, this stance entails a lonely life. Miriam 
Henderson is aware of this threat and refuses to be intimidated by 
it. Thus, she accepts to lead a lonely life without being intimidated 
by what or who she might lose. By refusing society’s appeals, Miri-
am acts like a “killjoy” and happiness is not a principle she upholds. 
She refuses to keep silence not to make other people unhappy and 
her acceptance to live alone is a principle of her feminist manifesto. 
For Sara Ahmed (2017) a feminist manifesto exposes the violence of 
patriarchal order and the machinery of gender (p. 252). Considered 
in this light, Pilgrimage can be read as the feminist manifesto of Do-
rothy Richardson.
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“Ötekileştirilmiş” Bedenler: 
Neil Labute’un Şişman Domuz Oyununda 

Şişman Beden Olgusu

Öz
Bu çalışmanın amacı, Neil Labute’un Şişman Domuz oyununda şişman kadın 
bedenini nasıl ele aldığını incelemektir. Çalışmada Neil Labute’un şişmanlık ol-
gusunu toplumun yüzeysel görünüşe olan saplantısını eleştirmek ve günümüzde 
şişman kadın bedenine yöneltilen kültürel ve sosyal görüşleri vurgulamak için 
kullandığı fikri öne sürülmektedir. Oyunda şişman bedenin sosyal ve kültürel 
etkenler çerçevesinde kavramsallaştırılması Julia Kristeva’nın iğrençlik teorisi 
ve Foucault’un beden söylemleri bağlamında ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Neil Labute, Şişman Domuz, beden, şişmanlık, güzellik

Overweight is a mar to beauty… An excess of fat 
destroys grace and delicacy. A fat face has a monstro-
us uniformity. No theatrical producer would hire a 
plump actress to mirror the real depths of the human 
soul (Kersh and Morone, 2002, p. 166).

Writing in The Journal of the American Medical Association in 
1924, Dr. James S. McLester’s views concerning fat women raise key 
debates surrounding excessive embodiment: the social perception 
of fatness, the social stigma placed upon fat bodies and the place 
of fat females in theatre studies. Although Dr. McLester’s remarks 
summarize the negative stereotyping of fatness in 1920s US, these 
antagonistic attitudes towards fat individuals have remained unc-
hanged since that time; rather they have dramatically increased in 
the twenty-first century. Until the late 19th century, fatness indicated 
prosperity, high status and health (Farrell, 2011, p. 27). Yet, in con-
temporary American society, it is regarded as a threat and danger. Jo-
urnalist Frank Deford’s comment in 2003 demonstrates the highest 
level that fat denigration reaches: “the greatest threat to our society is 
not al-Queda and it is not North Korea and it is not Iraq. It is the way 
we choose to live. How much we choose to sit, how much we choo-



97

The “Othered” Bodies: Fat Embodiment in Neil Labute’s Fat Pig

monograf 2018/10

se to eat” (as cited in, Farrell, 2011, p. 9). Frank Deford’s comment 
shows that contemporary American culture considers fatness to be 
an enemy that threats the wellbeing and health of the nation. More 
than this controversial belief concerning fatness, the question why 
fatness poses much more danger to the US than a military conflict 
is still under scrutiny. Though there have been no all-encompassing 
answers to this crucial question, Dr. James S. McLester’s views cap-
ture some very valid points behind the fat stigma. 

In the first place, what underlines Dr. McLester’s view of obe-
sity in the quotation above is that fat bodies which do not comply 
with the socially-imposed ideals of feminine beauty pose a threat 
to society’s aesthetic concerns. In our contemporary age, advance-
ments in visual technology, such as television shows and magazines, 
economy and culture promote the standards of female beauty which, 
in exact terms, prescribe the attainment of a slender and well-toned 
body. The desire to conform to the prevailing pattern of idealized 
beauty has generated a growing discontent and distress over food 
and weight gain. To an extraordinary degree, this anxiety reaches 
that fatness negatively influences most women’s lives in the US and 
comes to be synonymous with the failure to attain happiness, suc-
cess and love. As Dr. McLester asserts, the reason behind the over-
riding concern over fatness can be associated with the violation of 
society’s aesthetic values. However, pinpointing fashion phenomena 
as the main criteria would be to downplay and disregard the main 
point, that it is much more related to cultural factors significant in 
situating fatness in the political agenda. In the nineteenth century 
England, female corpulence was regarded as sexually appealing and 
women’s “silken layer” (Wolf, 2002, p. 192). In contemporary Wes-
tern society, it is, in sharp contrast, perceived to be the manifestation 
of unattractiveness, ugliness and self-distrust. The drastic change in 
the perception of female fatness, as Naomi Wolf points out, does not 
visibly bespeak “an obsession about female beauty but an obsession 
about female obedience” (p. 187). Wolf goes further to explain that 
women’s dieting to abide by societal beautification norms instils in 
them the beliefs of failure, worthlessness and lack of self-confidence 
and self-fulfilment. In this way, denial of food becomes the effective 
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control mechanism over women in an effort to render them power-
less, inactive, dormant and voiceless. This indicates that the driving 
force for the myth of slenderness is essentially not fashion or bea-
uty but “a struggle over political hegemony” (p. 188). Accordingly, 
women whose excessive bodies are outside the ideals of femininity 
represent challenges against a society which seeks to assert authority 
over bodies in order to maintain the social restrictions placed on 
female bodies. 

Secondly, Dr. McLester states that fat women will not be given a 
place on the stage on the grounds that fat actresses are unable to reve-
al the deep feelings of the human soul. The fact that Dr. McLester re-
gards fat women as those who lack the morals and insight to express 
their inner selves becomes a concisely articulated expression of the 
common view that fatness is a benchmark for being “not only unhe-
althy but also unsightly and immoral” (Oliver, 2006, p. 3). From this 
standpoint, it can be interpreted that fat females’ self-identities are 
utterly incompatible with the social self and identity that individuals 
gain by having a socially acceptable body size. In the contemporary 
mainstream view of the body, the slender body, the supposedly ideal 
body, “codes the tantalizing ideal of a well-managed self in which all 
is kept in order despite the contradictions of consumer culture” and 
thereby, becomes a token of contemporary social identity (Bordo, 
1993, p. 201). The slender body has “detachment, self-containment, 
self-mastery, control”, the qualities that one needs to relinquish his/
her unbridled desire and appetite (p. 209). Any deviation from this 
self indicates that one has defects in character such as lack of self-
will, self-discipline and self-regulation. In line with this, it can be 
stated that a fat body is regarded as “indicative of laziness, lack of 
discipline, unwillingness to conform and absence of all those “mana-
gerial” abilities” since it is widely believed that fat individuals suffer 
from lack of self-control to regulate their immoderate desires and 
resist the temptation of food to keep control over their life (p. 195). 
Concordantly, fat bodies serve as “Other” not only to their own real 
self but also to the ideal and disciplined Self, and hence thin people, 
seeing fat people as “Other”, constantly experience the dread of tur-
ning fat (Lupton, 2013, p. 56). In other words, fat flesh is viewed as a 
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serious menace to the integrity of one’s own self and social self and, 
accordingly, evokes repulsion and contempt for its excessiveness and 
lack of restraint. This situation creates a social strata whereby fat 
people are subjected to social stigmatization and discrimination in 
every area of their life including health care and employment. They 
are likely to live in poverty, earn less and be unemployed. They are 
exposed to derogatory humour and pejorative comments from the 
other people.

One further indication of the severity of fat loathing is that 
overweight characters, notably females, have less visibility than thin 
people in the media and on stage and are “more likely than thin cha-
racters to be the objects of humour and less likely to be shown in 
romantic relationships” (Pulh and Brownell, 2003, p. 214). The ratio-
nale for the lack of fat female presence in media can be closely linked 
to the presumption that they do not appeal to the male gaze as their 
bodies are neither sexually objectified and nor considered conven-
tionally beautiful and attractive (Jester, 2009, p. 249). However, qu-
ite contrary to what Dr. McLester asserts about fat female actresses, 
there has been a growing visibility of fat female characters in theatre 
studies. The fat phobia rife in contemporary society inspired a cri-
tical interest for many American playwrights intending to explore 
the dilemmas and difficulties associated with the experience of being 
fat, and to challenge the pre-established notions of the fat female 
body. Mark Shaiman and Scott Witmann’s Hair Spray (2002)1, Irma 
Mayorga and Virginia Grise’s The Panza Monologues (2004), Dael 
Orlandersmith’s Yellowman (2000), Eve Ensler’s Good Body (2004) 
and Neil Labute’s Fat Pig (2004) offer different perspectives of fat em-
bodiment in an attempt to reveal how fat bodies become the target of 
stigmatizing discourses and practices. Of these plays, this article will 
consider Neil Labute’s Fat Pig because it provides a rich wellspring 

1 Mark Shaiman and Scott Witmann’s Hair Spray (2002) is an American musical based 
on the 1988 John Waters film Hairspray with an overweight protagonist, Tracy Turnblad, 
who achieves to take part in the popular teenage dance show and earns success and re-
putation although she is denigrated in a society which deems fatness ugly, aberrant and 
repulsive. Tracy challenges the society to undermine the deeply seated beliefs of beauty 
and femininity and starts a fight against the racial segregation prevalent in the Baltimore 
society.
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for crucial questions in relation to fatness and social and feminine is-
sues that intersect with each other in the play. Fat Pig depicts how an 
appearance-fixated society reacts towards the romantic love between 
chubby Helen and the slender and attractive Tom. With an emphasis 
on the ineluctable end of their relationship merely because of Helen’s 
plus-sized body, Labute critiques and mocks American society’s ob-
session with superficiality and physical beauty. This essay, therefore, 
aims to explore how Neil Labute engages with corpulent female em-
bodiment as a means of satire on a society that is preoccupied with 
superficial appearances and as a tool to unmask contemporaneous 
social and cultural notions relating to fat female bodies. This ret-
hinking of the fat body within social borders in a theatrical space 
is facilitated by Julia Kristeva’s theory of abjection and Foucauldian 
discourse on the body to present a further understanding of how a 
fat body is conceptualized within the text in relation to social and 
cultural parameters. 

Fat Pig, one of the plays in Neil Labute’s “beauty trilogy”2, dra-
matizes the emotional disturbance of Tom. Tom, who is a good co-
worker, faithful and trustworthy friend, becomes infatuated with an 
intelligent, honest, librarian, plus-sized girl, Helen. Yet, when his re-
lationship is exposed by his colleagues Carter and Jeannie, ridicule 
and satire on Helen’s fatness arise, thus setting up a powerful dilem-
ma for Tom with regard to his decision to pursue his love or societal 

2 The plays in the trilogy, The Shape of Things (2003), Fat Pig (2004), and Reasons to be 
Pretty (2008) are interrelated in terms of their recurring theme: contemporary American 
society’s fixation on superficiality and physical beauty. In The Shape of Things, Evelyn, a 
student at an Art Faculty, sees Adam as an experimental subject and, regardless of his fee-
lings for her, physically refashions Adam in order to show the correlation between human 
will and human flesh. Thus, he is reduced to a sexual object to be gazed at and desired. As 
Adam becomes more handsome, confident, desirable and ‘normal’, his actions get more 
and more morally questionable. In the same vein, Reasons to be Pretty focalizes on the 
relationship between two couples, Steph and Greg and Carly and Kent. Greg’s offhand 
remark about Steph’s facial disfigurement stirs up fuss and squabbles, eventually leading 
to their split. Excessively obsessed with how others around him look, Kent judges them 
merely by physical appearances yet cannot see the real person inside. Kent cheats on his 
pregnant wife who has a beautiful face with a more attractive worker. In constructing cha-
racters whose values are determined by bodily attributes, Labute questions what it really 
means to be beautiful and how aspiration for physical allurement causes emotional and 
psychological distress and, thus, harms human relationships.
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dictations. The end of the play, contrary to the expectations of au-
dience, apparently shows that Tom is unable to set aside the cruelty 
of satire on Helen’s plumpness and, against Helen’s will, leaves her. 
Since the publication of the play in 2004, there has been a critical 
polarity as to whether the construction of fat body in the play conf-
ronts, transforms or reinforces pernicious stereotypes surrounding 
fat bodies that pave the way for fat oppression. As Labute himself 
asserted in an interview with Amsden, his attempts to write about 
the experiences of fat women are aimed at providing a powerful cri-
tique of society’s idealization of physical beauty (2004). In parallel 
with Labute’s statement, Julia Grace Jester (2009) highlights that the 
play focuses on the pressures and discrimination fat women face in 
society and underlines that it is almost impossible to reduce or eli-
minate weight stigma (p. 252). Yet, the study by Gesser-Edelsburg 
and Endevelt (2011) demonstrates that there has been some misin-
terpretation of the play’s main point. One audience evaluation shows 
that the play’s impact utterly contradicts the playwright’s intention to 
challenge prejudice towards fat women in the society (p. 374). Helen 
is portrayed as a stereotypical woman in the way that she becomes 
the target of comedy and humour triggered by jokes about her fat-
ness and is objectified because of her desire to satisfy Tom. What is 
more, the play’s ending emphasizes Tom’s separation from Helen due 
to her corpulence. These comments leave room for some interpre-
tations that Helen’s position as a stereotypical fat woman, together 
with the humour and the unexpected ending, reinforces persistent 
negative representations of fatness rather than confronting pervasive 
fat disgust. In dispute of this view, however, this article proposes that 
to consider Helen as the stereotype of fat women would undermine 
a critical point of this multi-faceted play. The construction of Helen 
as a fat woman can be seen as a literary design that the playwright 
employs to disclose and challenge the social and cultural notions im-
posed upon fat female bodies. The play foregrounds the centrality of 
excessive female embodiment to reveal the dilemmas of contempo-
rary American culture, that is, its preoccupation with physical ap-
pearance and body image. This essay, therefore, argues that Labute’s 
approach to fatness calls for a thorough and detailed analysis of his 
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discourse on corpulence in order to examine and critique the social 
and moral texture of contemporary American society which is mar-
ked with superficiality, materialism and the domination of socially 
and culturally accepted beliefs surrounding the female body. 

Structured in interrelated scenes with different titles, Fat Pig 
deals with the traumatic experience of Helen, an oversized woman, 
caused by her unsuccessful relationship with Tom. Tom and Helen 
who meet at an overcrowded restaurant foster an intimate relations-
hip and love each other. When Tom’s workmates, Carter and Jeannie, 
discover Tom’s relationship with a fat woman, they do not approve 
of his love. Carter and Jeannie, fixated with superficial appearances, 
ridicule and degrade Helen just because of her hefty body. Torn bet-
ween his love for Helen and the societal norms, Tom has to make 
a decision. Tom, who cannot deal with the shame and humiliation 
triggered by negative attitudes towards Helen’s voluminous body, 
leaves her. In constructing characters whose lives are invaded by 
amorality, relentlessness, apathy, indignity and materiality, Labute 
offers the readers an insight into the social structure which harms 
individuals emotionally and psychologically with its own fierce and 
inexorable rules. In such a social climate, Helen’s interaction with 
the other characters adds up to a lacerating portrait of contemporary 
mores which glorify the idealized female body. Helen suffers severe 
criticism and the contemptuous attitude of the representatives of the 
society, Carter, the unrelenting gazer and Jeannie, the obedient wo-
man whose body is in accord with the beauty norms of the society. 
She is also deeply hurt by the grievous process of break-up with Tom, 
who comes to terms with contemporary ideals of beauty since he is 
overwhelmed by an intense fear of being negatively judged by the 
others. That being the case, she is victimized by the discriminatory 
fat discourse that emerges from cultural and social assumptions. 

The play starts in a heavily congested restaurant where the Wo-
man, who is eating a plateful of food, encounters the Man, carrying 
his lunch tray and looking for a place. The names of the characters 
remain unidentified towards the end of the first scene; only when 
their intimacy grows and she gives him her phone number, are their 
names specified, the Woman as Helen and the Man as Tom. Altho-
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ugh her exact size is not given in the play, Helen is defined as “a plus 
size” (Labute, 2004, p. 5). Tom’s first words “pretty big” (p. 5) seem to 
allude indirectly to Helen’s corpulence rather than to the restaurant. 
Helen gives a place to him and openly expresses that she thought he 
had insinuated something offensive regarding her fat body, Tom stre-
nuously denies it for the reason that he thinks that it would be rude 
to say pejorative words to someone’s face. Helen’s sensitivity is not 
an overstatement given the fact that, as she herself emphasizes later, 
people in public places, in the city or anywhere, discriminate against 
fat individuals on the grounds of their amorphous bodies. Fat indivi-
duals whose bodies spread over boundaries and intrude into others’ 
spaces endure negative judgement in terms of their largeness and 
expansiveness and, thereby, are treated with disdain and derision 
(Lupton, 2013, p. 3). In this regard, it can be stated that Labute’s use 
of restaurant as the setting serves an important purpose. A restau-
rant as a place where people meet to eat, drink and enjoy each other’s 
company is a public sphere. Considering the fact that public sphere 
is the places where cultural and social practices are put into effect, 
it can be indicated that the restaurant as the setting of the play has 
an important implication. The restaurant which is the meeting point 
for Helen and Tom features a social arena where the irreconcilable 
contradiction between desire both for food and for abstinence from 
gorging is overtly manifested. From this standpoint, it is noteworthy 
to mention that the restaurant functions to reveal the duality of con-
sumer culture. As Zeynep Atayurt (2011) propounds, capitalist cul-
ture besets individuals with temptation for high consumption which 
enhances people’s tendency to become fleshy and condemns them 
for their intemperance which then causes physical deformity (p. 6). 

In their subsequent conversation on the amount of food they 
take, Tom gives voice to his idea that everybody can do what they 
want to their bodies, a clear indication that he does not judge people 
by their appearances or decisions. Their conversation ostentatiously 
shows that though Helen is a rampant consumer, Tom is very careful 
to check the calorific values of food and does not generally indulge 
in overeating. Tom’s accurate precision over food consumption is not 
surprising considering how much contemporary American culture 
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changes the lives of individuals with its values of fashion and label-
ling. Their conversation also identifies something important about 
Helen’s psychology. At one moment, Helen catches Tom off guard 
with her joke on their dating, making fun of herself, saying “Big pe-
ople are jolly, remember?” (Labute, 2004, p. 10). Towards the end of 
the first scene, when Tom correlates her name with Helen of Troy3, 
apologising for his reference, Helen makes a self-deprecating joke 
about her weight, saying that it would take thousands of ships to 
carry her. At this point, Tom warns her not to make fun of herself. In 
the study by Anna Gesser-Edelsburg and Ronit Endevelt (2011), it is 
underlined that Helen’s self-humour concerning her body cements 
the society’s negative perception of fat bodies (p. 378). Expanding 
on Gesser-Edelsburg and Endevelt’s interpretation, Helen’s self-
deprecating comments can be read as an internalization of fatphobic 
discourses in that she mocks herself for her overweight visage. The 
society which imposes shame and humiliation on fat people regar-
ding their appearance prompts her self-inflicted feelings of dissatis-
faction with her body. In this sense, it is important to say that her 
self-stigmatizing manner becomes a critique of society rather than 
nourishing anti-fat discourse. At the end of the first scene, Helen 
turns back to Tom to encourage him not to be afraid of taking a furt-
her step to start a relationship with her, and not to remain under the 
influence of an anti-fat discourse. This scene solidifies that Helen, li-
ving in a world where individuals are assessed by their appearances, 
is adversely and deeply affected by weight biased stigma. 

In the scene “The Work Friends Figure it Out”, Tom is troubled 
when Carter, his callous, peevish, interfering and inquisitive work-
mate, spreads the rumour that Tom is dating a girl. Obsessed with 
physical beauty, Carter evaluates people merely in terms of their out-

3 In Greek mythology, Helen of Troy, wife of Menelaos, king of Sparta, is the great figure 
who mesmerizes Paris with her feminine beauty and idealized body shape. Her beauty 
gives rise to the legendary war between the Greeks and the defenders of the city of Troy, 
culminating in the destruction and annihilation of Troy. Though the reference to Helen of 
Troy may seem to have an oblique connection with the main storyline, it can foreshadow 
“the cold war” between Tom and his social circle sparked off not because of Helen’s admi-
red body but because of her unaestheticized and disfigured body, though its results are not 
as much universal and devastating as the War of Troy.
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ward appearances yet never makes an effort to see the real person 
inside. In contemporary US culture, anywhere in the city and even in 
the workplace, women bodies are on display and intensely fetishized, 
thus reduced to something to be gazed at, assessed and judged. This 
becomes more poignant at the moment Carter’s assessing gaze falls 
on Jeannie, whose body looks loose-fitting, flaccid and chunky. Tho-
ugh Carter emphasizes that his assessment is not something deroga-
tory about Jeannie but only an observation, his comment manifests 
to what extent her body becomes the object of his judgemental gaze: 
“She seems to be packing it on some. That’s the problem with win-
ter: chicks don’t get out much and they bloat up…” (Labute, 2004, 
p. 22). Tom’s reaction to Carter’s opinion manifests that Tom is not 
similarly fixated with bodies. Carter’s blabbing about Tom’s new re-
lationship to Jeannie, whom Tom has just left, reveals a facet of Tom’s 
intimacy with women. When Jeannie learns that Tom is flirting with 
another woman, she is in a desperate situation. Their relationship 
was fleeting and perplexing on account of the fact that Tom, indis-
posed to show any allegiance to Jeannie, left her for no apparent re-
ason, giving lame excuses. As Carter highlights later, whenever Tom 
becomes bored or cornered or feels nervous in a relationship, he puts 
an end to it. When looking at his new relationship with Helen, his at-
tempt to tell a lie that he would meet a group from Chicago in order 
to hide the fact he is flirting with a fat woman can indicate that his 
growing intimacy is characterized with uncertainty and callousness. 
The question whether Tom takes a firm stand on his incipient love 
affair with Helen arouses in the readers an intense curiosity. 

In the next scene “A Surprising Night Out Together”, Helen and 
Tom are seen trying cuisine in a restaurant, as if food is the only 
thing that connects them. When Tom asks her why she loves war 
movies, he holds her hands consciously but at this moment looks 
around the restaurant, a sign of his uneasiness occasioned by a 
strong sense of fear that someone would see him with an overweight 
woman. Helen’s answer to his question is very striking as it unmasks 
the degree to which fat individuals are marginalized in the society. 
Due to her bulky body, Helen prefers to watch war movies with her 
father and three brothers instead of waiting aimlessly for boys to ask 
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her out. She frankly says that she did not date a lot when she was 
younger. Once Tom warns her not to talk about her weight in a hu-
miliating manner, she confesses that though she felt disgrace and 
embarrassment about her body shape at a young age, she is conten-
ted with who she is now. As Harris-Moore (2014) emphasizes, “ac-
cepting one’s body –one’s fat body- is both a material and symbolic 
resistance to the body perfection messages of mass media” (p. 145). 
In the light of this view, Helen’s acceptance of her fat body can be 
seen as a way to stand up against the dominant beauty norms. Altho-
ugh Helen embraces reconciliation between her body and mind, she 
is cognizant of the fat disgust ubiquitous in the society: “The trick is 
getting other people to be okay with it!” (Labute, 2004, p. 32). This 
statement places Helen’s private experience with food, eating and 
weight gain in a social and cultural strata, evidently inveighing aga-
inst her culture’s increasing preoccupation with physical appearance. 

When Tom asks Helen if she was plump in the past, he assidu-
ously avoids using the word ‘fat’, instead says “big…. boned” (p. 32). 
The only thing Helen expects from Tom from the beginning of the-
ir relationship to the end is not his courtliness but his honesty and 
truthfulness about their relationship. Tom is put under a test about 
the intactness of his credibility and trustworthiness. When Tom and 
Helen are very close to each other, Carter suddenly appears with the 
obvious intention of figuring out with whom Tom is having dinner. 
Although Tom promised to be upstanding and asserted that he loves 
Helen’s body, he introduces her to Carter not as his girlfriend but as 
someone from Chicago group, a clear manifestation of the fact that 
he cannot face any comment from Carter. Helen’s body is under the 
surveillance of Carter’s inspecting gaze at this time; when she goes 
to the restroom, he makes some insulting comments about the di-
mension of her body, saying “I hope it’s twins” (p. 34) and “ beast” (p. 
35). When Tom reacts against his invective, he says “She’s off to the 
bathroom… With a basket of dinner rolls hidden under her skirt, if 
I’m not mistaken…” (p. 35). Carter’s sardonic streak of humour re-
garding Helen’s body degrades Helen into an object of ridicule. Her 
body association with humour has been interpreted in the way that 
it feeds the common anti-fat attitude of society. However, this interp-
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retation seems to overlook that it is unavoidably significant within 
the storyline of the play as humour serves to unveil that fat individu-
als are reviled and, to a great extent, that fat dislike has mushroomed 
under the established social norms. After Carter leaves, Helen ques-
tions Tom why he said she came from Chicago. Tom continues to lie 
to Helen, saying that he will go there for business. After a moment of 
silence, Tom confesses that he hid the truth from Carter, saying that 
it is a business dinner. Helen, aware of Tom’s feelings regarding the 
inferiority of her body, says that it is something they need to work on 
to overcome it. In the rest of the play, readers can trace whether his 
struggle works to overwhelm his increasing edginess about the sha-
me and embarrassment which come with the social disparagement 
of her fat body. 

Helen and Tom’s relationship becomes more serious and far 
more complex when Jeannie in the accounting department reali-
zes that Tom has not turned in the receipt for the dinner with the 
Chicago group. Tom’s insistence in telling a lie that he will attach it 
later, and that Helen was one of the colleagues from Chicago, drives 
Jeannie mad: “You are, like, the worst liar ever. I mean it. In history” 
(p. 45). When Jeannie, informed by Carter about Tom’s date with an 
overweight woman, says that she called the company and was in-
formed that no one had come from Chicago in the previous month, 
Tom’s falsity is brought to light. At that moment Tom has to explain 
Helen is the woman he is dating, Carter overreacts: “Are you fucking 
kidding me?! HOLY SHIT!!” (p. 45). Jeannie, learning that Tom lied 
to her to stop her nagging him and left her just for a “[f]at chick” (p. 
43), is obviously overcome with feelings of disillusionment, despair 
and intense anger, smacking Tom with her open palm. Tom ques-
tions himself as to why he could not show enough courage to say 
anything about his affair with Helen, and Carter, having first-hand 
experience of living with a fat woman, that is, his mother, reveals 
that Tom felt distinctly unsettled by Helen’s massiveness. Carter ex-
perienced a great deal of discomfort and disturbance in relation to 
his mother’s huge body: “I’m fifteen and worried about every little 
thing, and I’ve got this fucking sumo wrestler in a housecoat trailing 
around behind me. That’s about as bad as it can get! I’m not kidding 
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you” (p. 48). Carter blamed his mother for her weightiness since he 
espouses the belief that fatness is not a disease like thyroid or another 
kind of fatal illness but rather shows that one lacks self-control with 
food consumption. Carter’s mother “shoveled shit into her mouth all 
the time” and became obese (p. 48). Her fatness had an adverse im-
pact on her marriage since, in Carter’s opinion, her husband kept his 
distance from his home owing to her unappealing body: “How’s he 
gonna love something that looks like that, get all sexy with her?” (p. 
48). Carter’s disgust towards fat people becomes clear when he rela-
tes how he insulted his own mother in the grocery store taking bags 
of junk food and checking their calories: “Don’t look at the package, 
take a look in the fucking mirror, you cow!! PUT ’EM DOWN!” (p. 
49). In the face of abasement and denigration, his mother kept silent 
but shed one tear that he saw at the stoplight. Carter is not remorse-
ful because he happens to think that his reaction is highly pertinent 
since he does not like being fat and the solution for it is exceedingly 
easy: “Do-not-jam-so-much-food-in-your-fucking-gullet” (p. 49). 
Carter’s credo of fatness echoes deep-seated beliefs about the strong 
link between overeating and fatness, and thereby his anguish beco-
mes an explicit manifestation of society’s disquietude over fatness.

Although Tom is confused by Carter’s ideas, he does not want 
to be judgemental and says that he will try to come to grips with 
his doubtfulness. Carter’s response is “We can’t all be Thomas More” 
(p. 50), a statement that indicates the suffocating atmosphere Tom 
is stuck in. Carter’s reference to Thomas More may seem to be far-
fetched but it rearticulates the old dichotomies of culture versus in-
dividual, of social imperatives versus individual zeal. Just as in the 
case of Thomas More, who was beheaded by virtue of his opposition 
to the principal forces of authority of his age, Tom, living in the con-
temporary world which leaves no room for his love, will get what he 
deserves if he stands against the vested social merits relating to we-
ight and body size. The punishment Tom will suffer is the feeling of 
inferiority and shame, which will get worse when Tom shows Carter 
Helen’s photo. While Carter looks at Helen’s photo, he calls her “the 
boa” (p. 53), making an association between the size of the animal 
and Helen’s hugeness. In a broader sense, this association signifies 
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the further indication of Tom’s distress. Given the fact that boa cons-
trictors suffocate their prey, it can be interpreted that Helen’s presen-
ce shows how Tom feels ‘suffocated’ by beauty and size discourses in 
contemporary American culture. Though Carter sees from Helen’s 
photo how genuine she is as a person, he says that she has to lose 
eighty pounds to look better. Tom’s discomfiture further intensifies 
when Carter takes Helen’s photo to show other colleagues.

In the scene “Old Territory for the New Couple”, where Helen 
and Tom are seen together, Tom’s unfeigned affection and passion 
for Helen is contrasted with his increasing uneasiness about pub-
lic vilification over Helen’s overweight body image. Tom expresses 
sincere feelings about his relationship with Helen: “I haven’t felt this 
way for a long time. Ever, probably….. This is completely different. 
With you” (p. 56). When Helen reveals her intention to take another 
job in another town, Tom shows his intimacy: “Helen… you can’t 
leave town, I need you around. You’re like the sunrise to me. Like 
vitamin C or something. My oxygen” (p. 59). The close of the scene 
where Helen and Tom have sexual intimacy is significant in that it 
shows they are sexually attracted to each other. The fact that Helen 
tries to satisfy Tom’s sexual desires underscores what is valued in 
the public sphere for fat women, namely sexual objectification (Ges-
ser-Edelsburg and Endevelt, 2011, p. 376). However, contrary to this 
view, it is important to argue that the scene, rather than emphasizing 
her sexual commodification, demonstrates that the problem in their 
relationship is not precipitated by personal matters but by confron-
tation with social issues inasmuch as Tom’s private thoughts sharply 
contradict with public beliefs, as he expresses himself: 

Tom God, this feels so damn good! You know? I mean… just lying 
around here, us together. All alone.
Helen I know.
Tom It’s like… I feel like we’re on a raft or something. Paddling along, 
all the time in the world… no one around to bug us. (Mimes paddling.) 
Ahhh, this is the life! (Labute, 2004, p. 57)

The security of the couple’s private sphere is marred by the rea-
lity of the social realm where Tom’s angst festers beneath the pressu-
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res of the conflict between personal ambitions and social demands. 
Helen, feeling isolated, gets the sense that they are hiding from ot-
hers as Tom is overwhelmed by the feeling of discomfort when he 
is seen in public with her. Though he comes up with different excu-
ses, it is evident that Tom, immensely influenced by the demeaning 
appraisal of Helen’s body, avoids being in the social sphere with her. 
Upon Helen’s apprehension, Tom wants the chance to prove to her 
at the beach party or public gathering that he loves her so much and 
takes their relationship seriously. Through this scene, the duality of 
Tom’s public self and private self are more poignantly displayed. 

In the scene “Twists and Turns at the Office”, Jeannie and Carter 
elucidate their ideas as to why Helen’s fat body evokes disgust and 
repulsion. In her heated argument with Tom regarding their ending 
relationship, Jeannie, in a fit of enraged self-justification, questions 
the nature of the love between Tom and Helen. Jeannie thinks that it 
is a “mothering thing” (p. 66), but if it is not so, she does not comp-
rehend how Tom is not disturbed by what everybody is saying in 
the whole company about his relationship with “[a] fat sow” (p. 67). 
When Tom insistently says he loves Helen and feels so comfortable 
when he is with her, Jeannie questions him in order to grasp in what 
aspects Helen is better than her. Tom loves Helen because she is not 
obsessed with money, appearance and clothes as much as Jeannie; 
Jeannie’s reaction is to say that Helen is fixated with junk food. Je-
annie thinks that Tom is dating with Helen to get back at her since 
Helen functions as a “self-image killer”: “She’s fat, so does that mean 
that Tom secretly digs fat chicks, does it mean that I’m fat?! Huh?!! 
Is that what all this shit is about, getting back at me?!!” (p. 68). As 
it is clearly understood from Jeannie’s words, Helen serves as a self-
image killer and ‘other’ to Jeannie in terms of body shape. In the play, 
Helen’s irregular body stands in symbolic binary opposition against 
Jeannie’s well-shaped body. Labute’s positioning of the two bodies 
against each other has a complementary value within the narrati-
ve structure, yet serves another purpose. Sarah Sceats (1996) asserts 
that “food and eating are inseparable from both physical and psychic 
appetites and power relations”, and explains further that “writers use 
feeding, feasting, cooking and starving for more than simple mi-
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metic effect” (p. 118). Viewed from this perspective, it would not 
be groundless to assert that Labute sets Jeannie’s thin body against 
Helen’s chubby body not only to show fat oppression but also to des-
tabilize established social and cultural axes. Jeannie is depicted, with 
her slender body, as the embodiment of femininity defined within 
the restrictive boundaries of the society. Jeannie’s fixation with sur-
face appearance and her tendency to do sport to keep her body fit 
show her eagerness to follow social norms which dictate the beau-
tification of the female body. In this regard, her body is “manipula-
ted, shaped, trained” becoming a “docile body” which “obeys and 
responds” and, thus, increases the forces of the society (Foucault, 
1995, p. 136). Yet in completely diametrical opposition to what Je-
annie represents, Helen’s unbounded body comes to symbolize lack 
of control and discipline and that is, it cannot be subjected, manipu-
lated and transformed. Her excessive eating is a palpable sign of her 
resistance to society which regulates and controls her eating habit 
in order to render her intangible and vulnerable. In this respect, her 
unrestrained ‘consuming’ becomes evidence of her disobedience to 
a society that, in a metaphorical sense, ‘consumes’ Helen emotionally 
and psychologically.

In response to Tom’s serious question of what he does actually 
think of Helen as a person, Carter says that he appreciates what Tom 
is doing because he could never do it. Carter explains that becau-
se Tom is handsome and successful, he does not understand why 
he wastes these qualities on a time-consuming relationship with a 
fat girl: “I don’t understand you taking God’s good gifts and pissing 
on’em...” (Labute, 2004, p. 70). Carter holds the belief that their love 
is against the law of nature, signifying the Biblical connotation of 
Noah, who did not match the apes with the antelope at the time of 
the Flood. He strongly believes in the principle “Run with your own 
kind” (p. 71). At that moment, Tom says that he loves Helen and 
wants to make her happy; however, Carter maintains that he is not 
against her happiness but, in a world governed by the strict stan-
dards of society, she would be happier with a fat or bald man who 
fits her better. Carter explicitly expresses the fundamental reason of 
disliking fat people:
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Carter People are not comfortable with difference. You know? Fags, re-
tards, cripples. Fat people. Old folks, even. They scare us or something. 
... 
The thing they represent that’s so scary is what we could be, how vul-
nerable we all are. I mean, any of us. Some wrong gene splice, a bad 
backflip off the trampoline... to many cartons of Oreos! We’re all just 
one step away from being what frightens us. What we despise. So... we 
despise it when we see it in anybody else (p. 71- 2).

Carter’s viewpoint that individuals whose bodies are deviant 
and different from aesthetic ideals create fear, disgust and repulsion 
displays the core idea of society, recalling Julia Kristeva’s theory of 
abjection. Abjection is, in Elizabeth Grosz’s words (1989), “a refu-
sal of the defiling, impure, uncontrollable materiality of a subject’s 
embodied existence” (p. 72). Drawing upon this definition, one may 
interpret that a fat body which is difficult to control and transgres-
ses rigid body margins creates abjection insofar as it “disturbs iden-
tity, system, border” and does not “respect borders, positions, rules” 
(Kristeva, 1982, p. 4). When abjection takes place, the subject vainly 
“attempts to identify itself with something outside” and finds “that 
the impossible constitutes its very being, that it is none other than 
abject” (p. 5). In this respect, it can be indicated that abjection begets 
both external menace from which we must protect ourselves and 
internal threat that somehow lies grounded within us. The bilate-
ral response to these external and internal threats generates disgust 
and fear. The fat body which goes beyond what is generally accepted 
as the bodily boundaries arouses detestation, aversion and fear. In 
this way, it produces anxiety and agitation for individuals as the fat 
body becomes the external projection of their deep and creeping fear 
about their own bodies that have the potential to become fat. Thus, 
the fat body is reduced to the object of fear which individuals shun 
consciously or unconsciously. After expressing his ideas with regard 
to fatness, Carter also informs Tom of the newly-emerging affair bet-
ween him and Jeannie and gives the news that he will take her to 
the beach party. Tom expresses that it will not constitute a serious 
problem for him and they will remain what they are, that is, close 
friends. After Carter exists, Tom retires into seclusion in the dark 
room, holding the picture of Helen to muse over their relationship. 
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In the last scene “One of Those Blustery Beach Days”, where all 
the characters come together for the first time, it is seen that Tom’s 
apprehension heightens. In order to keep away from his workmates, 
he finds an excuse to take Helen near the dunes, to protect her from 
the wind. Helen objects that he did not introduce her to them, but 
Tom avoids fighting with her. Although Tom heretofore has acted in 
defiance of Helen, troubled as he is by what Carter and Jeannie have 
said about her body, his resistance proves short-lived. When Helen 
discerns that there is a problem that they cannot easily resolve, in 
order to convince Tom, she accepts to have surgery such as stomach 
stapling and a bypass operation. Despite her imploration, in order 
to evade from the social embarrassment about Helen’s body and the 
anguish caused by his iconoclasm against the preconceived values of 
their society, Tom leaves Helen, accepting his weakness:

Tom... If we were in some other time or a land that nobody else was 
around on... like that island from the movie, the Sinatra film- None 
but the Brave- then everything might be okay, I wouldn’t be so fucking 
paranoid about what the people around me were saying. Or even thin-
king. Then it could just be you and me, and that’d be so great. Perfect. 
But ... I guess I do care what my peers feel about me. Or how they view 
my choices, and yes, maybe that makes me not very deep or petty or 
some other word, hell, I dunno! It’s my Achilles flaw or something. I’m 
.... (Labute, 2004, p. 82- 3)

The surprising ending of the play demonstrates what Labute is 
only concerned with is to divulge intricate and complex sides of hu-
man nature as he himself asserts in the preface to Fat Pig: “Actually, 
I don’t ever worry too much about the audience liking my characters 
... All I care about is creating individuals who are interesting. Interes-
ting and as complex as people are in life. I hope I’ve done that here” 
(p. xii).

One of the outstanding features of Labute’s plays is to present 
life in all its aspects, which he does in the play: “... I love to make life 
unpredictable for a lot of my fictional characters as they face terrible 
mishaps, calamities, and upheavals...” (p. xi). The ending of Fat Pig 
mirrors the nature of human beings whose lives are disrupted by 
societal notions that adversely influence their lives: “... the story re-
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ally deals with human weakness and the difficulty many people face 
when trying to stand up for, live up to, or come out for something 
they believe in” (p. xii).

When viewed from this aspect, it can be argued that Labute fi-
nishes the play with an unhappy ending to criticize social ills. Cent-
ralizing and politicizing Helen’s fat body, Labute criticizes society’s 
blind adherence to physical beauty and superficial things and the 
established social and cultural norms imposed on fat females. Yet, 
his critical stance does not produce ill effect, rather, as Christopher 
Bigsby (2007) points out, it has a healing power: “He [Labute] de-
fended his portrayal of human fallibility as a necessary corrective to 
an unquestioning acceptance of private and public pieties” (p. 14). 
In this sense, the play, far from advocating that fat female bodies 
should transform or change, underlines the fact that society should 
overhaul its well-worn judgements. 

In conclusion, Labute employs fat embodiment as a literary 
device to underline the negative experiences of living with an ex-
cessive embodiment in contemporary Western society in which the 
notion of beauty is reified. Labute emphasizes the plight of Helen, 
who cannot attain love and happiness in her society because of her 
body image that lies outside the ideals of feminine beauty, and in 
this way, situates Helen’s private experience with her body in the so-
cial paradigms. Since Helen’s fat body has its capacity to revive the 
controversies and anxieties of contemporary American culture, it 
metamorphoses from the private body into the social body. In this 
sense, her body becomes a site upon which social restrictions as well 
as repressions are inscribed. In attributing moral and social qualities 
to what is merely a biological entity, Neil Labute reveals the ways that 
contemporary Western society devalues fat females, though he does 
not directly propose any idea or solution to eliminate weight-based 
stigma. In doing so, he also voices a harsh criticism against contem-
porary Western society’s overvaluing outward appearances and its 
excessive focus on idealized beauty norms. In addition to Labute’s 
incentive to problematize fat embodiment, contrary to the common 
belief of the absence and undesirability of fat female characters in 
the theatre, by giving a central role to a fat character, he creates an 
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arena where the fat female body becomes the paragon of rebellion 
against the dominant orthodox views of a society and, thereby, onto 
which the protestations of fat females are projected.
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To Recover Through Destruction:  
Barış Bıçakçı’s Regenerative Fiction

Abstract
This paper aims at an investigation on the sense of the verb “to recover” in the 
fictional works of Barış Bıçakçı. Bıçakçı’s fiction embodies a peculiar idea of 
regeneration of literary sense/ being through destruction by enacting a sin-
gular kind of repetition structure and a logic of rewriting. Catherine Malabou 
states three interpretation concerning the verb “to recover”: The paradigms of 
Phoenix (resurrection of the same), of spider (self-difference, web-text) and of 
salamander (trans-difference, stem cell). Bıçakçı’s works find their principle of 
composition in the salamander paradigm which is based on a discourse of re-
generative medicine and stem cell technology. According to Bıçakçı, to write 
means not to resurrect a presence whether past or still present, not to inscribe a 
program within memory-text, but to exscribe itself in a movement of gramma-
tological un-programming/ un-writing.

Key Words: regeneration, destruction/ disaster, rewriting, salamander para-
digm, Catherine Malabou

 […]
 gidiyorum gitmek karışmaksa
 beş parmaktan akan suya.

 Karıştım başlamayana.

 Oktay Rifat, “Güvercinler,” (2007, s. 354)

Bu yazı, Barış Bıçakçı edebiyatında onarmak/ yara sarmak fii-
linin anlamını araştırmaktadır. Bıçakçı yazısı, özgül bir tekrarlama 
ve yeniden yazma mantığı çerçevesinde işleyerek varlığın ve edebi 
anlamın yıkım içinde onarılması, yıkımın içinden geçerek onarılma-
sı düşüncesini metinselleştirir. Catherine Malabou’nun (2011) onar-
ma düşüncesine dair sunduğu üç yorumu ya da paradigmayı Türkçe 
edebiyattaki karşılıklarıyla inceleyeceğim: Anka kuşu (aynının ye-
niden dirilişi), örümcek (öz-farklılaşma, ağ-metin), semender (öte-
farklılaşma) paradigmaları. Bıçakçı edebiyatı biçim ilkesini rejene-
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ratif tıp ve kök hücre teknolojisinin verilerinden yararlanarak inşa 
edilen semender-paradigmasından almaktadır. Bellekten bağımsız-
laşma ve genetik/ metinsel mutasyonlara açık olma düşüncesinin 
Bıçakçı edebiyatındaki karşılıklarını bulguladıktan sonra şu sonuca 
varmaktayım: Bıçakçı’nın yaptığı şekliyle yazmak/ edebiyat, geçmiş 
ya da şimdiki bir mevcudiyetin yeniden diriltilmesi çabası ya da bir 
bellek-metin olarak kaydedilmesi değil, gramatolojik programsızlaş-
ma içinde kendini kendi dışına yazmak anlamına gelmektedir. Var 
oluşu işleyen ve ona bir mevcudiyet ve biçim veren kodların iptal ol-
duğu bir hâli betimleyen kendini dışa-yazmak motifinin Bıçakçı’nın 
geç dönem Oktay Rifat poetikasından devraldığını sandığım edebi 
anlamın yoksulluğu düşüncesiyle ilişkisini de göstereceğim. Tıpkı 
Malabou’nun semender paradigmasında mevcut tüm varlık/ zaman/ 
duygu rejimlerinin işlevsizleştiği ve tüm anlam(landırma) ekonomi-
lerinin tükendiği bir mutlak yoksulluk hâlinin nihilist olmayan bir 
tecrübesini aydınlatmaya çalışması gibi, Bıçakçı da Oktay Rifat’tan 
devraldığı yoksulluk düşüncesiyle birlikte benzer bir tecrübeyi ya-
zınsallaştırır. 

Bıçakçı edebiyatının hem içerik hem biçim düzleminde tüm 
bileşenlerinin Malabou’nun dünyadaki yeni kültürel durumu betim-
leme amacıyla formüle ettiği semender paradigması başlığı altında 
açımlayacağım bir varoluşsal/ anlamsal yıkım ve belleğin/ arşivin/ 
genetik yapının yoklaşmasının içinden üretilen bir onarım düşünce-
si çerçevesinde sunulabileceğini öne sürüyorum. Bu yazıda sıklıkla 
unutuştan, yıkımdan, kişiliklerin radikal değişiminden ve mutasyon 
türünden farklılaşmasından söz edeceğim, fakat buradaki değişim-
ler ve farklılaşmalar unutuşa ya da yıkıma rağmen değil, unutuşun 
ve yıkımın bizzat içinden oluşturulan bir yeni var olma tarzını söy-
leyecek. Yazısının genel ekseni incelendiğinde Bıçakçı hayatın küçük 
ama pozitif tecrübelerinin değil, hayatta kalmanın, artık namevcut 
olan bir hayattan şimdi burada bomboş ve yepyeni olarak arta kal-
manın tekil ve negatif tecrübesinin yazarıdır. Burada sunduğum Bı-
çakçı okuması post-travmatik öznellik/ sözceleme hâllerinin sıklıkla 
düşünüldüğü bir tarihsel kesitin edebi kaydı olarak alınmaya açıktır. 
Bu yazının son bölümünde Bıçakçı’nın özgül bir biçimde işlediği 
ara-metinsellik [intertextuality] mantığının da ve bunun dışındaki 
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diğer tüm yazınsal biçimlenmelerin de (karakterler, ilişkiler) oluşum 
ilkesini semender paradigmasında bulduğunu öne sürmekteyim ve 
böylelikle Bıçakçı edebiyatının içerik ve biçim düzlemlerinde ko-
şutluk sergilendiğini göstermekteyim. Bıçakçı’nın bunca kitabi bir 
yazar oluşunu, yazısının başka edebi ya da edebiyat dışı yazılara sık-
lıkla ve çoğunlukla açıkça gönderme yapmasının ardındaki mantık, 
yazının da tıpkı var oluş gibi, tıpkı genetik mutasyona uğramakta 
olan bünye gibi kendini tekil bir öte-farklılaşma hareketi içinde kur-
masıyla açıklanacaktır. 

Onarmak, Kendinin Sınırından Geri Dönmek,  
Hayatsızlığın Biçimi
Başlıcası semender paradigması olmak üzere Barış Bıçakçı 

okumamın temelindeki kavramsal aygıtları borçlu olduğum Cat-
herine Malabou (2011) mevcut çağın temel insan etkinliklerinin 
ve sosyo-kültürel ve estetik sahasının anlaşılması için Derridacı bir 
dekonstrüksüyonun yetersiz olduğunu öne sürer. Malabou düşün-
cesi, mevcut dünyasal var oluş durumlarının özünde yıkımcı ama 
aynı anda bu yıkımların içinden yepyeni modeller temelinde oluşan 
yepyeni formlar üretmeye devam etmeye ayarlı bir plastik motivas-
yon ve yönelim görmektedir. Derrida’nın dekonstrüksüyonunun 
temel hareketi mevcudiyetin özsel olarak kendi namevcudiyetini 
içinde barındırdığı anları kaydetmektir.1 Mevcudiyet ile namevcu-
diyet arasındaki ya da mevcudiyet [presence, presentation] ile bunun 
kendi yokluğunda yinelenmesi olan temsil [re-presentation] arasın-
daki mümkün eşikleri ve geçişsiz sınırları kaydetme hareketini bir 
iz [trace] sürme yapısı ya da kazınmış [inscription] izleri son ucuna 
kadar takip etme deneyi olarak düşünür. Derrida için gerçekliğin 
organizatörü bu izlerin sürekli mekânlaşan mekânı olarak yazıdır, 
mevcudiyeti sürgit bir yoklaşma ve kendi kendinin metaforu olmaya 
doğru sürükleyen ve yerinden kaydıran oyunu, yani yazıyı; izlerin 
bellek/ arşiv olarak grafik kaydı olan yazıyı arar. 1960’ların sonun-

1 Derrida düşüncesinin iz, yazı, mevcudiyet, kaydetme nosyonlarının sunulduğu temel 
yapıt Of Grammatology’dir (Derrida, 1976).
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dan itibaren Derrida’nın temel olarak Husserl ve Heidegger oku-
malarından ürettiği bu nosyonlar, yani yazı, iz, arşival kayıt her ne 
kadar Descartes, Kant ve Hegel düşüncelerinde en görkemli ifade 
ve işleme biçimlerini bulan öznellik, aşkınlık, totalite kavramlarının 
içerdiği metafizik rejimi yerinden etmeyi başarsa da mevcut çağın 
motor şemasını açıklamakta yetersiz kalmaktadır diye öne sürer Ma-
labou. Her mevcudiyetin kendi namevcudiyetini taşıdığını düşünen 
Derrida’dan farklı olarak Malabou namevcutlaşma ve geri dönüşsüz 
(iz-siz) yıkım hâllerinin içinden yepyeni mevcudiyet formalarının 
üretilmeye devam ettiğini işaretler. Örneğin, tüm bellek kapasitesi-
nin ve var oluş düzeninin alt üst olduğu ve geride mevcut kişilikten 
iz bırakmayan ve yerine yepyeni bir boşluk türü olarak yeni bir kişi-
lik formu çıkaran Alzheimer hastalığı türünden bir yıkım gerçekli-
ğine felsefe düşüncesinin açılmasını dener. Dünyayla ilişkilenmenin 
belleme/ hatırlama/ kaydetme (kayıt, arşiv, zamansallık, tarih) teme-
linde gerçekleşmeyen mevcut ve olası yeni türlerini düşünür. Hücre 
biyolojisi ve genetik biliminin çağcıl verilerinden ve varlığı anlama 
modellerinden hareketle yıkıma karşı işleyen değil, aksine bizzat bir 
veri olarak yıkımın içinden geçen bir yenilenme, bir yinelenme, fa-
kat aynının yinelenmesi olmayan, bir temsil/ taklit biçimi de olma-
yan bir öte-farklılaşma paradigması önerir. 

Hegelci anka kuşu paradigmasından (aynının/ geçmişin yine-
lenmesi, bütünlüğün kusursuzca nihai biçimine kapanması), de-
konstrüktif örümcek paradigmasından (bir ağ/ metin olarak bellek-
iz-yazı) farklı olarak yıkımı bir süreç ya da nihai bir sonuç olarak 
almayan ve bellekten bağımsız, mevcut tüm varlık/zaman ekono-
milerinin tükendiği noktadan başlayan bir onarım hâlini gösteren 
bir semender paradigmasıdır söz konusu olan. Semenderin kopan 
kuyruğunun yerine büyüyen yeni kuyruğunun biçimsel olarak aynı 
kuyruk olmadan/ olmasa da varlığı sürdürebilme kapasitesine tel-
mihle konuşmaktadır Malabou. Hegel’deki gibi yaraların kusursuzca 
kapandığı bir iyileşme değil, kopmuş kuyruğun sınır çizgisinin tam 
üzerinde bellek ile yokluk arasında dekonstrüktif bir gelgit yahut 
yankı olarak da değil, kendini kendinden farkının (kendi yokluğu-
nun, yoksulluğunun) içinden ve varlık ile yokluk arası sınırın ötesin-
de kendini rejenere etme olarak bir onarım. 



122

Yüce Aydoğan

monograf 2018/10

“‘Onarmak kolay,’ diyor. Duruyor. ‘Zor değil, renkleri tutturmak 
zor değil.’ Yine duruyor. ‘Tuvali sökeceğim, siz sonra tekrar gelir-
siniz,’ diyor.” Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra’nın merkezinde-
ki karakter olan Başak’ın sözleri bunlar (Bıçakçı, 2017, s. 21). Res-
sam Başak, bir tablonun onarımı işi almıştır ve bir köşesinden “Y” 
şeklinde yırtılmış bir tabloyu önlü arkalı incelemektedir. Tablo bir 
doktor ve ailesini betimleyen ve gerçekçi tarzda olduğunu sandığı-
mız ve içinde türlü perspektif ve ayna oyunlarına da yer verdiğini 
gördüğümüz bir portre çalışması: “Çocukların arkasındaki duvarda 
oymalı ahşap çerçeveli büyük bir ayna var. Soldan vuran ışık aynada 
yansıyarak…” (s. 20-21). Tablonun aynayla ve çerçevelerle katmanla-
nan espası görsel bir iç rezonansa sahiptir, yansıtıcı yüzey ile derinlik 
arasında, aile ve nesne figürleri ile aynalı zemin arasında bir mesafe 
açılmıştır. Tablo basitçe bir yüzey olmaktan çıkıp mesafeler içeren bir 
mekân olmaya doğru yönelmekte gibidir. Tablo bir hayattır burada, 
bir ailenin hayatı, bir doktor ailesinin hayatı, belki temsili bir biçim-
de bilimin/ olgusalın/ hakikatin hayatı. Ama bir yırtıkla maluldür 
bu hayat-tablo. Başak bu yırtığın etrafında elleriyle gezinir, tablo-
nun önüne arkasına bakar ve kesinler: “Onarmak kolay.” Bu kolaylık 
kesinlemesine hemen inanmayalım ama, çünkü bunun devamında 
Başak’ın başka bir kesinlemesi geliyor, bir başka ailenin, tabloyu eve 
getiren Ahmet’in ailesinin hayatına dair bir gözlem, daha doğrusu 
hayatsızlığına dair bir gözlem: 

“Anneniz ile babanız…” diye başlıyor, ama söyleyeceği şeyi tartmak 
ister gibi biraz bekliyor, “En ufak bir hayat belirtisi bile göstermiyor-
lardı,” diyor. “Duvara asılı çerçeve örneklerinin önünde… O üzeri halı 
kaplı tezgâhın arkasında… Ne garip… Yaşamaya değil de ceza çekme-
ye gelmiş gibi görünüyorlardı (s. 21). 

Başak, tablodaki ailenin hayatıyla gerçekteki ailenin hayatını bir 
analojide tutarak ilişkilendiriyor; tablodaki çerçeveler ile Ahmet’in 
çerçeveci olan ailesinin dükkânındaki çerçeveleri iç içe bir seri hâline 
getirerek iki hâli/ fiili bir arada okutmak istiyor: Onarmak ve hayatsız-
lık, hayatın metninden kopmuş olmak. Tablonun yırtığını onarmak 
kolaydır ve tablo-hayatın kendisi hayatın dışındadır. Bıçakçı edebi-
yatı bu iki hâlin bir arada yazılması çabasıdır. Bir tarafta bir onar-
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ma düşüncesi, diğer tarafta ise hayatın hayatsızlaşmış ya da işleme 
imkânlarını tüketmiş olması durumu. Bıçakçı edebiyatında onarmak 
fiili, bir mevcudiyetin sıfırdan yenilenmesi ya da kusursuzca yinelen-
mesi anlamına gelmez; yırtılmanın, mevcudiyetten/ benlikten yırtıl-
mış olmanın kusursuzca ve ardında iz bırakmadan telafi edilebileceği 
anlamına gelmez; aksine, onarmak, yırtılmış mevcudiyetten/ benlik-
ten uzaklaşma sanatı olarak alınır, bu bir yinelenmeyse de aynının 
yinelenmesi değil, bir farkın rejenerasyonu olan bir yinelenmedir. 

Onarmak, iz bırakmayacak şekilde yapılacaktır, “renkleri tut-
turmak zor değil”dir, fakat yırtık ortadan kaldırılsa/ aşılsa da yaranın 
izi kalmasa da yine de bir şey değişecektir, her şey değişecektir, ha-
yatsızlık açığa çıkacaktır, yani yeni bir hayat olarak gelecek olan ha-
yatsızlık, mevcudiyetin ve tüm mevcut imkânların dışında bir yeni 
biçimlenme, ne geçmişe ait olan ve bu hâliyle kendini yinelenmeye 
sunan ne de gelecek hâline gelmiş ve böylece biricikleşebilmiş bir var 
olma kipi. Rejenerasyon, tıpkı hücre bölünmelerinde olduğu gibi, bir 
yırtığı (bu yırtık ister belleğe/ arşive/ tarihe ait olsun ister şimdiki 
varlığa) onarıp mevcudiyete eski tamlığını kazandırmayacak, bunun 
yerine, yırtılmadan yepyeni figürler, yepyeni varlık tarzları icat ede-
cektir: Yırtılmanın figürleri, yırtılmadan yapılma figürler olacaktır 
bunlar ve Bıçakçı edebiyatını baştan uca kat edeceklerdir. Tıpkı top-
lumsalın ve işin kodlarından yırtılmayla beraber gelen yeni bir Leyla 
Hanım icat etmek gibi: “Hücre bölünmelerinde en çok ilgimi çeken 
ne biliyor musun?” diye sordu Leyla Hanım. […] “Dokuyu tamam-
layana kadar bölünüyor, bölünüyorlar. Tamamlayana kadar, anlıyor 
musun? Çoğalıyorlar. Eksikliği gidermek için…” Burnunu kadehin 
içine soktu, sonra “Boşluğu doldurmak için…” dedi. (Bıçakçı, 2012, 
s.73-74) 

“Baharda Yine Geliriz” başlığı da düpedüz bir diğer rejeneras-
yon formülüdür. Aynı başlığı taşıyan öykü bir onarım düşüncesini 
tüketilmiş bir hayat biçimiyle birlikte aynı anda gündeme getirir. 
Eski öğretmenini ziyaret eden anlatıcı ve arkadaşının karşılaştığı 
manzara bir çarpılma figürüdür: Öğretmen alkolik bir adama duy-
duğu aşkla sürüklenmiş, kendi de alkole alışmış ve nihayetinde mev-
cut hayatla bağını koparmış bir kadın hâline gelmiştir, mutlak bir 
tükenme biçimi: “artık yarısı sönmüş öğretmene bakıyoruz. Seyrek, 
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kirli saçları yana taranmış. Camları lekeli gözlüğü burnunun ucuna 
düşmüş. Gözlerinde donuk, uzak, tuhaf bir şey. Ağzındaki o çarpıl-
ma…” (s. 53-54). Belli ki var oluşun sıfır derecesine inilmiştir. Fakat 
tam da burada bir onarım düşüncesi geliyor anlatıcıdan, bir başka 
ziyareti imleyerek “baharda yine geliriz” diye ucu açık bir biçimde, 
inandırıcı mı imkânsız mı belirsiz bir tonda bir vaatte bulunarak 
sonlandırıyor öyküyü. Baharda yinelenmek motifi, doğal bir tam-
lığın yinelenmesi, yaşamsal gücün en yüksek olduğu açılma anının 
tecrübesi olarak düşünülen bu motif, Bıçakçı’da tam da hayatsızlık-
la, hayatın mevcut hâlinin tükendiği bir durumla ilişkilendiriliyor. 
Baharda yinelenecek olan şey yaşamın coşkusu değildir burada, dü-
pedüz felçtir, yırtılmadır, alkolde yakılmış bellektir. Yinelenme çem-
bersel döngünün hareketi değildir, topyekûn yeni bir hayatın tecrü-
belenmesidir, ama asla geçmişle benzerlik göstermeyen, geçmişten/ 
bellekten kopmanın hızıyla yaşayan bir tecrübe, mevcut hiçbir tec-
rübeye benzemeyen, hiçbir yazıya/ öğretiye/ öğretmene benzemeyen 
bir yıkım figürü. Bir boşluğun merkezinde, bir merkez oluşturma-
yan bir ontik-ontolojik-zamansal boşluğun merkezinde gerçekleşen 
bir “yine” gelme hâli; içeriğinden ve tekrarladığı şeyden neredeyse 
arınmış bir tekrar yapısıyla karşı karşıyayız burada. “Yine” aynının, 
somut yaşanmış belirlenmiş bir içeriğin yinelenmesini değil, varlığın 
mevcut kaydından/ kodundan arınmış bir boşluğun yenilenmesini 
betimler. Yepyeni bir öteye adım atılır sürekli, ama ötenin beriyle 
belleksel ya da arşival manada bir ilişiği kalmadığından bu adım ne 
bir çembersel döngüye ne de bir çizgisel ilerlemeye telmihte bulunur. 
Bu yinelemenin biçimini görebilmek ve mantığını anlamak için yeni 
bir bilişsel/ tarihsel modele ihtiyaç vardır, çünkü belirlenemez ve in-
dirgenemez bir varlıksal mutasyon söz konusudur.

Gittiği yerden hiçbir içerik, hiçbir tecrübe, hiçbir özne kazanımı 
getirmeyen geri dönüş jestleriyle Bıçakçı edebiyatında sıkça karşıla-
şıyoruz.2 Onarım ve yineleme fiilleriyle ilişkili olan geri dönmek jesti 

2 Başak: “Kendi kendime, sanatçı hiçbir tecrübe edinemeyen insandır, diyorum, bu dün-
yada hiçbir tecrübesi olmayan insandır […]” (Bıçakçı, 2017, s. 98); Rıfat: “Tecrübe bir 
işe yaramıyor, çünkü tecrübenin nereden neyi yansıtacağı belli olmayan sayısız parlak 
yüzeyi, artık eylemlerin ve düşüncelerin de yansılarını, hatta duyguların bile.” (Bıçakçı, 
2016, s. 40) 
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ve motifi bir tamamlanma imi değildir, eksik bir şeyin tamlanması ya 
da eski bir şeyin şimdi burada yinelenmesi değildir. Her geri dönüş 
yeni bir boşluğa açar kişiyi ve metni; hep bir boşluğa/ namevcudiye-
te geri dönülmektedir eğer dönülüyorsa, bu dönüşlerden elde edilen 
psişik ya da duygusal bir kazanca hemen hiç rastlanmaz. Baharda 
Yine Geliriz’ de takip edelim: Örneğin, aynı adlı öykünün finalinde 
boşluğa “yine” dönüldüğünü hem sözel hem düpedüz bir jest olarak 
görürüz, metnin sonunda/ sınırında anlatıcı bir dönme hareketi ya-
par ve “yine”liğin damgasını boşluğun, tükenişin, sıfırlanmış hayatın 
üzerine basar, hem de bunu Nergis üzerinden bir kez daha yineleye-
rek: “Merdivenin başında dönüp, “Baharda yine gelir onu pikniğe 
götürürüz,” diyorum. “Evet,” diyor Nergis, “baharda yine geliriz” (s. 
54). Bunun dışında, “Öğleyin Gelenler” ve “Berberde” öyküleri de 
bir geri dönüş imiyle sonlanıyor, metnin sınır çizgisinde metin ka-
rakterler aracılığıyla sanki kendine doğru katlanma hareketi yapıyor, 
tam bir yere doğru yönelmişken bir anda durup, gerileyip kendini 
yönelimsizleştiriyor, hiza ve düzlem değiştiriyor: “Balkona çıkmak 
için mutfağa doğru koştu. Tam mutfağa girecekken çalan telefonla 
birlikte olduğu yerde dondu kaldı” (s. 13); “Çırak, yerdeki saç kırpık-
larını uzun saplı fırçasıyla süpürüyor. Birden durdu. Gidip radyoyu 
kapattı: Ezan okunuyor” (s. 19).

Boşluğa açılan, keskin ama anlatıyı boşa doğru alan, anlatının 
akışından bir anda soyutlanmaya uygun, anlatının kendini kavra-
masının dışına doğru giden, genişleyen, kavrama gelmeyen bir ge-
nelliğe varan (“telefon”, “ezan”) sonlanışlar bunlar. Sanki metinler 
sınırlarına vardıklarında kendi varlıklarından, maddeselliğinden 
arınıyor, balonlaşıyor, ağırlıksızlaşıyor gibi bu sonlanışlarda. Öykü 
simgesele doğru kapanmanın eşiğinde ama o eşiğe asla temas etme-
den asılı kalıyor, başka bir düzlemde kendini sürdürüyor, ama kopa-
rıcı bir biçimde yepyeni sürdürüyor gibidir: “göğüs cebinden küçük 
bir kitap [Kur’an] çıkarıp ortaya doğru uzattı”; “fırlayıp kalkıyorum 
koltuğumdan”; “sonra yine yavaş yavaş kalkıp oynamaya devam edi-
yorlardı” (s. 30, 33, 59). Her bir sonlanışta bir yerleşik bağlamdan 
özerkleşmeye dönük bir tavır vardır. 

Yalnızca Baharda Yine Geliriz’de değil, diğer kitaplarda da Bı-
çakçı geriye dönüşleri bir namevcutlaşma hareketi olarak mühürler; 
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geri dönüş, yıkımın ya da mevcut hayatın yapısından yırtılmanın 
içinden gerçekleşen şeydir; bunun en mükemmel ve bu nedenle en 
yoksul betimlemesi yine Başak olacaktır. O da metnin en sonunda 
bir adım geriye çekilecektir, hem de bir başka yeni mevcudiyete yer 
vermek için değil, bizzat kendi yoklaşmasına, namevcutlaşmasına, 
içeriksizleşme de kendini onararak, kendinin kendinden rejeneratif 
yırtılmasına sahne olan bir boş alana dönüşmek için geri dönecektir: 
“Bu yeni Başak’a yer açmak için bir adım geri çekiliyor” (Bıçakçı, 
2017, s. 136). Bizim Büyük Çaresizliğimiz de bir geri gelme, yinelen-
me motifiyle sonlanıyor: “Sonra yine bahar gelecek, yaz gelecek. Tek-
rar eden şeyler bizi tekrar tekrar sevindirecek” (Bıçakçı, 2015, s.167). 
Her ne kadar buradaki sonlanış bir döngüselliği işaret ediyor olsa 
da metnin içinde böylesi bir döngüselliğe girmeyen, mevcudiyetin 
kaydına girmeyen bir şeyin işaretinin etkili bir biçimde çoktan ve-
rildiğini unutmayalım; bahar da yaz da tekrar tekrar gelecektir, ama 
tekrar etmeyen bir şeyin eşliğinde gelecektir, her tekrar da o tekrar 
yapısına girmeyen şeyi gündeme getirerek geri gelecektir, Ender’in 
şiirinden şu dizelerde söylendiği gibi: 

Mevsimlerin tekrar edemediği bir şeyi çağırıyordu 
gelmesi mümkün olmayanı (s. 120).

Anka, Örümcek, Semender:  
Varlığı Onarmak, Anlamı Dışa-yazmak
Catherine Malabou (2011) “The phoenix, the spider, and the 

salamander” başlıklı metninde onarım/ telafi/ yara sarma [recover] 
fiiline ve bununla bağlantılı olarak mevcudiyet ve bellek meselesine 
dair üç tür paradigma önerir, her bir paradigmayı bir hayvanla eşleş-
tirerek: Anka kuşu, örümcek, semender (s. 67-89). Hegel’in tarihin 
ve zamanın işleme biçimini söylemeyi deneyen ünlü “Tin’in yaraları 
iyileşir ve ardında hiçbir yara izi bırakmaz” önermesini okumanın 
üç yolu bulunduğunu belirterek başlar Malabou. Birinci yol, yani 
Anka kuşu paradigması, diyalektik-metafizik yorumdur ve geçmişin 
olduğu gibi yinelenip kendini yeniden bütünselliği içinde diriltmesi 
motifine dayanır. Mevcudiyet yaralarını kusursuzca saracak ve ken-
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dini bu yaraların içinden taptaze diriltecektir. Bu paradigmada esas 
olan, mevcudiyetin, varlığın ve yeniden dirilme fiilinin değeridir; 
zamanın geçişine ve varlığa bu odaklardan bakılır. Zaman içindeki 
varlık (Hegel’in mutlak/ tin dediği) Anka kuşu misali kendini külle-
rinden herhangi bir yara/ eksiklik izi bırakmadan yeniden doğurur/ 
başlatır, diyalektik bir aşmayla kendini bir üst ya da iç düzlemde di-
riltir. Onarım, aslında bir yeniden dirilişten başka bir şey değildir. 
Yeniden diriliş ilkesine ayarlı bir yazı düşüncesi Barış Bıçakçı edebi-
yatına en uzak gelecek paradigmadır. Yazıya dair öznesiz bir yüklemi 
düşleyen bir yazar için herhangi bir öznelliğin/ tinselliğin izsiz ve 
kendi sınırları dahilinde yeniden dirilişi oldukça aykırı bir mese-
le olacaktır: “Bu bütünüyle öznel işi, yani yazmayı, özne olmadan 
yaptığımızı düşünsenize! Öznenin kendi sınırlarını aşmak suretiyle 
kendini ortadan kaldırması.” (Bıçakçı vd., 2016, s. 110) 

Türkçe edebiyatta Anka kuşu paradigmasına en yakın gelebi-
lecek örnek Yahya Kemal şiiridir. Bütün bir poetikasıyla ve özellikle 
de fetih ya da bayram namazı gibi cemaatleşme anlarını sahneleyen 
tarihsel şanlılığa odaklandığı edebi işlerinde coşkun ve etkin bir hâl 
alan nostaljisiyle Yahya Kemal geçmiş olanın yeniden diriltilmesi dü-
şüncesine yakın bir konumda durur. “Velhâsıl o rü’yâ duruyor yerli 
yerinde!” dizesiyle Yahya Kemal (2004, s. 90), zamanın ve geçmiş/ 
yitmiş olanın şimdi burada onarımını mevcudiyet değeri üzerinden 
anlamıştır. Her ne kadar “Gördük ki yeryüzünde ilâhlar gezinmiyor” 
(s. 110) dizesiyle bir açık yarayı ya da yaranın bundan böyle kapan-
mayacağını bir an söyler gibi görünse de burada bile mevcudiyetin 
değerini tersten imlemekten başka bir şey yapmamaktadır. Tanpınar 
(2001) bu durumu Dergâhçıların yakın durduğu Henri Bergson’un 
zamanın yaratıcı yinelenmesi düşüncesine de telmihte bulunduğunu 
düşündüğüm biçimde şöyle tespit eder: “Yahya Kemal’in nostaljisin-
de, aradığı şeylerin hepsi hasretin kuvvetiyle sanki yeniden doğarlar. 
O, “Bulamadım, göremedim” derken bütün bir medeniyet içimizde 
hiç ermediği bir şekilde kurulur” (s. 42). Yahya Kemal, Anka’yı dışar-
da/ yüzeyde diriltemiyorsa içeride/ derinde (“yerli yerinde”) dirilt-
meyi dener; seçmeci estetiğinin ilkesini ya da garantisini kendinden, 
kendinin kendiyle arasında bir yara/ fark tanımamasından, kendi 
bütüncül yerli yerindeliğinden alır. Kendinin kendiyle farkını, varlık 
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ile yokluk arasındaki farkı, bellek ile gerçeklik arasındaki farkı var 
saymayarak kurulmuş bir poetikadır bu. Aynıyı diriltme kapasitesi-
nin yazısıdır. 

Malabou’nun (2011) öne sürdüğü ikinci varlık yorumu olan 
örümcek paradigması zamanın/ varlığın dekonstrüksiyon yorumu-
dur ve bir ağın ya da bir metnin dokunması, örülmesi esasına dayanır 
(s. 75-80). Bir metin, izlerin silinmesinin yapısıdır, fakat ilk paradig-
madan kökensel biçimde farklı olarak burada izlerin silinmesi doku-
nulmamış ve yaralanmamış bir mevcudiyetin/ varlığın bütünselliği 
içinde geri dönüşü anlamına gelmez; aksine, izlerin silinmesi, mev-
cudiyetin kökensel imkânsızlığını imler, kökenin/ kaynağın bütün-
selliğiyle mevcut olmasının imkânsızlığını. Metin, yaraların/ izlerin 
aynı anda mevcut ve namevcut olduğu yerdir; geçmişin de şimdinin 
de namevcutlaşma içinde belirdiği, mevcudunda yittiği bir kendin-
den farklılaşma hareketidir. Anka kuşunun bitimsiz tamlığının ve 
her daim gençliğinin aksine örümceğin ağı belirsiz bir onarımı işa-
retler: “tedavi başka yaralar yaratabilir, metnin dokuması tarazlana-
bilir, başka oyuklar, başka delikler açabilir” (s. 79). Her an açılmakta 
olan bu yaralar da geri dönüp bir başka tedaviyi başlatacak ve yara ile 
onarım arasında cereyan eden bu indirgenemez dalga/ kıvrım hare-
keti anlamın, metnin ve varlığın anlamının ta kendisi olacaktır. Me-
tin bir farklılaşma oyunu içinde, sınırları belirsiz bu oyunun içinde, 
daha doğrusu bu sınırın tam da üzerinde tutulmuş kalmış gibidir. İz 
kalmaz, ama/ çünkü her şey bir ize, kendi (na)mevcudiyetinin izine 
dönüşmüştür ve metin bu dönüşme alanının ta kendisidir: “Okuma, 
anlama, yorumlama her yerde dokuda ette yaralara yol açan kesikler 
atma edimleridir, yaran kesen biçen” (s. 78). Dekonstrüksif örümcek 
paradigmasının anladığı şekliyle bir metni dokumak o metni yara-
lamaktır da aynı anda, yani aynının yeniden dirilişi değil, yaranın 
belleğinin kaydedilmesi olarak onarım. 

Örümcek paradigması çerçevesinde kurulan bilhassa moder-
nist nitelikli birçok edebiyat metni bulunabilir, özellikle de belleğin 
sınırında mevcudiyet ve namevcudiyet oyunu üzerine inşa edilmiş 
olanları: Zaven Biberyan’ın örümcek ağı motifini anlatı dünyasının 
temeline yerleştiren gözetlemeci metinleri, özellikle de Meteliksiz 
Âşıklar (2017) gibi ya da Bilge Karasu’nun yazı-kayıt-dokuma metni 
Gece gibi (1998). Yine de örümcek paradigmasının yara ve onarım 
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formülünü Ferit Edgü’nün 1960-67 yılları arasında yazdığı metin-
lerden olan “Devam” metni en billur hâliyle vermektedir (2010, s. 
449-453). Anlatıcının belleğinin dönüşüm geçirdiği bir metindir 
bu. Anlatmak, bir mevcut bellek metninin garantörlüğünde işleyen 
bir edim değildir; demek ki klasik tahkiyenin ötesindeyiz burada. 
Tahkiye nihayetinde hikâye etmenin ne olduğunu araştırmaya dö-
ner gibidir. Kapanışında artık anlatının imkânsız olduğunu kesin-
lediği anda bile anlatmanın imkân sorusunun içerisindeyizdir. Esas 
olan bir şeyleri, anlatmak değil, anlatma/ dile gelme/ sözceleme 
[enunciation] hareketinin işleme biçimini ve sürekli farklılaşan sı-
nırlarını işaretlemektir. Sözcelem öznesinin yutulduğu ve anonim 
sözceleme hareketinin görünmez sınırlar çerçevesinde serbest bıra-
kıldığı bir gevezelik yahut susamama durumuyla başlayan bu metin 
söz ile “aphasia” (dile gelememe) arasındaki bu görünmez sınırlar 
üzerinden sürekli kendine geri dönecek ve kendini/ kendi belleğini 
bir var oluş desteği olarak değil, aksine hep namevcut olarak bulma-
nın tecrübesini kaydedecektir. Edgü’nün “Devam” metni hiçbir şeyi 
değil, kendini ancak yoklaştırarak kurabilen, unutarak ansıyabilen, 
yaralayarak/ eksilterek onarabilen bir dokuyu sunacaktır, karakter-
lerini bizzat kendi yokluklarının izi olarak örecektir: “Davut’u hiç-
bir zaman tanımadım. Ne de Yusuf ’u. Ne de Yusuf ’un anasını. Her 
biri belleğimin birer yaratığı. Hiçbirini hiçbir zaman tanımadım. 
Hiçbirini hiçbir zaman unutmadım” (s. 450). O hâlde, bu pasajdan 
hareketle örümcek-metnin formülünün şu olduğunu söyleyebiliriz: 
Tanımadım ama unutmadım da yoktu ama hatırlıyordum/ yineli-
yordum; mevcut değildi ama namevcut da değildi. 

Bıçakçı edebiyatı bu iki onarım paradigmasından başka bir for-
mülle, başka bir tekrar mantığı çerçevesinde kurmaktadır edebiyatını: 

Tekrar mümkün müdür, sorusuna biyoloji, çoğunlukla ve iyi ki de 
mümkün değildir, diye cevap verir. Biyolojiye göre yaşamın teme-
lindeki eylem kendini kopyalamaktır. Molekül zincirleri kendilerini 
birebir kopyalasalardı, kendilerini tekrar etselerdi, şimdi yaşam diye 
bir şey olmazdı. Yaşam var, çünkü kopyalama sırasında “bile” deği-
şiklikler oluyor, bir molekül zinciri kendini kopyalarken bir “hata” 
sonucu başka bir zincir meydana getiriyor. Böylece molekül zincirleri 
çeşitleniyor, çeşitleniyor ve yaşam (organik moleküller) bu bolluktan 
doğuyor. Efendimiz mutasyon (Bıçakçı vd., 2016, s. 114).
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Demek ki yaşam, yani edebiyat bir mutasyon hareketidir, bir 
varlığın tekrarı değil, bir değişimin, farklılaşmanın üretilmesidir. 
Aynının kendi içinden yeniden dirilişi ya da metnin/ yazının ken-
di mevcudiyet sınırı üzerindeki farklılaşmasının belleği değil, tüm 
bir yaşam programının dışına, tüm organik imkânların dışına doğru 
içeriden gerçekleşen bir kesinti ya da sıçrama eylemi. Öz-programı 
iptal eden bir hata, tözü [substance] kendi dışına farklılaştıran bir 
kaza/ sıfat [accident]. 

Malabou’nun (2011) öz-farklılaşma [self-difference] yerine öte-
farklılaşma [trans-differentiation] olarak betimlediği bir durum bu. 
Rejeneratif tıp ve hücre biyolojisi söylemini kullanarak ve kök hüc-
re teknolojisinin verilerinden yararlanarak Malabou’nun üçüncü 
onarım tarzı olarak sunduğu durum varlığa dair post-dekonstrüktif 
yorumdur ve semender paradigması olarak adlandırılır. Kök hüc-
re teknolojisi bir organın, dışarıdan bir müdahaleye gerek duyma-
dan kendi yarasını onarmasını, hatta kendi gözünü, kalbini yeniden 
üretebilmesi gibi bir öz-rejenerasyon düşüncesini getirir. Semender 
gibi, kendi eksiğini ya da yarasını, kendi yitik uzuvlarını kendinden 
yola çıkarak üretme düşüncesidir bu. Yani, kendi uzvunu hiçbir yara 
izi bırakmadan, tamamen aynısı olmasa da üretme düşüncesi: “Yara 
yok, ama fark var. […] Geri gelen organ yitip gitmiş olanla asla aynı 
gibi görünmez, her ne kadar yapısal olarak mükemmelen özdeş olsa-
lar da. Bu nedenle rejenerasyon mevcudiyetin yeniden tesis edilmesi 
değil, farkın rejenere edilmesidir” (s. 83).

Semender paradigması, değişmez bir belleğin/ genetik kodun/ 
biyo-arşivin şimdide etkinleştirilmesi anlamına gelmez. Asıl olan, 
biyo-varlığın içinden genetik programı tümden dönüştüren bir yeni-
nin bir patlayıcı gibi çıkmasıdır. Burada da iz kalmaz, çünkü izleme-
mizi sağlayacak program değişmiştir, hücreler yeni duruma uygun 
bir programa uyumlanmıştır, izi taşıyan gövdenin bellek-sınırları dı-
şına çıkılmıştır. Bıçakçı’nın sevdiği sözcükle söylersem, yaralı olanın 
yıkımının içinden yeni bir gövde “icat” edilmiştir. (Bıçakçı, 2016, s. 
28-29) Yaranın içinden yeni bir gövde, belleğin yıkımının içinden 
yeni bir kişi, yazının/ arşivin içinden bir yazılaşmayan jest çıkarmayı 
esas alan Bıçakçı edebiyatının modeli ne aynıyı yineleyen Anka kuşu 
ne de belleğin diferansiyel kaydı olarak ağ-metin modelidir; orada 
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hep başka bir tekrar yapısı, mutasyona özsel olarak açık bir tekrar 
yapısı, yani bellek temelinde gelişmeyen bir yıkıcı/ kurucu zaman 
nosyonu vardır. Tam da bu bağlamda “mevsimlerin tekrar edeme-
diği şeyi” kurgulayan Ender bunun yanında bir de bellemeyen bir 
varlık türünü, bellek-dışı bir bağlanma tarzıyla işleyen bir zamanı 
idea’sını gündemi getirir: 

Yaşanan şeyler ne olur Çetin, nerede durur? Hatırlamaya ve belleğe 
ilişkin eğretilemeler beni kesmiyor. Tozlu tavan arasına girmek, eski 
bir sandığı açmak, sararmış bir defterin sayfalarını çevirmek filan di-
yorum, beni kesmiyor. Geçmişimizle bağlantı kurmanın tek yolu ha-
tırlamak mıdır? Başka bir eylem yok mu, olamaz mı? (Bıçakçı, 2015, 
s. 133)

Yazının ve arşivin (“sararmış bir defter”) dışında, demek ki öz-
deşliğin de farklılaşmanın da kaydının dışında bir dışa-yazma hâli 
var burada. Varlığın kendini dışa yazmasında bir onarım vardır, fela-
kete benzeyen bir onarım, ardında iz de belleğin sınırlayıcı ve prog-
ramlaştıran gücü de kalmaz, ama yepyeni bir varlığa doğru köküyle 
gövdesiyle deplase olmuştur her şey: 

Kökün tamamı hiç parçalanmadan olduğu gibi topraktan çıkmış. Ana 
damarların incelip saçaklandığı kısımlarda bile tek bir parça toprak 
yok. Kök pırıl pırıl parlıyor. Yanı başındaki çukurda da asırlık ağaçtan 
tek bir iz yok. Çamurlu bir çukur sadece, bir yuva, bir kucak değil. 
(Bıçakçı, 2016, s. 70-71) 

Mevcudiyet yuvasından/ kaynağından dışarı uğramıştır, kök ar-
tık görünürlük alanına girmez bir başlangıç noktası olmaktan çıkmış 
ve gövdenin pırıltılı yüzeyine dahil olmuştur.3 Üstelik bu kopuşun 
şiddetinden ya da felaketinde iz yoktur, felaket bir yazı-bellek olarak 
kaydolmamıştır, bu yazısızlıktan bir başka varlık doğar, ağacın yıkı-
mının açtığı boşluğun içinden Rıfat adlı kök hücre gelişir: “Ağaç ar-

3 Kökün, kökenin, kaynağın yansıtıcı bir gövdeye dönüşmesi ya da yüzeyleşmesi motifiyle 
bir yerde daha karşılaşıyoruz: Rıfat dere olmak istiyor, dere gibi “her gidiyor ama hep 
orada” olmak gibi bir rejeneratif hâli istiyor ve derenin kaynağını bulguladıktan sonra 
kaynağın yüzeyleşmesini gösteriyor: “Aşağıya, köye doğru akarken, bulduğu kuytularda 
birikiyor ve üzerine eğilen canlıların yüzünü yansıtıyor.” (s. 49)
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tık yatay, diye düşünüyor serçeler, bir işe yaramaz. Ağacın yanındaki 
şu adam dikey, ama o da çok kederli. […] yırtıcı kuşları saklar” (s. 
71). Yazılı programların yırtıldığı (“yırtıcı”) bir öte-farklılaşma alanı 
olarak Bıçakçı karakterleri icat edilir. 

Semender paradigmasının, yani yazı-bellek dışında ve yıkımın 
içinden gelen bir icat olarak varlık düşüncesinin Bıçakçı edebiya-
tındaki en net örneklerinden biri Başak. Başak nedir? Öncelikle gö-
rüntü, manzara ve “yüzeyler”dir ressam Başak (2017, s. 53). Bir de 
sestir, “şarkının ellerinde,” “kemanın” girmesiyle birlikte yürümeye 
başlayan müzikaldir, “çan çan çan çan” diye çınlayan şehirdir, bü-
tünselleştirilemeyen “yoğunluk farkı”dır, “anlam kapımızı çaldığın-
da açmay[an]”dır, duyumsalın indirgenemez çoğulluğudur (s. 22-24, 
63-64). Bir varlık olmaktan çok bir var oluş tonu [ruh tonalitesi, 
stimmung]4 olarak Başak, bir yazma ve kaydetme [inscription] fiili-
ne ayarlı olmaktan çok, tüm kayıtların riske atıldığı bir dışa-yazma 
[exscription] jestidir5: Kendini, anlamı, duyumu içleştirmeyen, dış-
laştırandır, yazıyı sese, renge, manzaraya doğru saçan ve dağıtandır. 
Başak bu (p)atlayıcı6 dağılım hareketinin ta kendisidir. 

Başak yazı yazdığında da tam bu dışa-yazma hâli ortaya çık-
sın diye yazar: Okulda yazdığı kompozisyon içteki başkalığı ortaya 
çıkarmaktan başka bir düşünceye açılmaz, “bunu sen mi yazdın?” 
diye soran öğretmen Başak adlı semender yapıyı mühürlememize 
yarar: “ben bu soruyla birlikte kompozisyonu yazanın gerçekten de 
‘başka biri’ olduğunu ve bu başka birinin içimde bir yerde olduğunu, 
benim görüp işittiğimi bile fark etmediğim şeyleri görüp işittiğini 
[…] keşfetmiştim.” (s. 30) Demek yazı alanı bu tümden başkalığın 
mutasyonlu alanıdır; yazı aslında yazmanın her tür sınır koyucu 

4 Başak kendinde kapalı bir varlık olmaktan çok, varlığın dünyayla ilişkilenme aralığının 
adıdır, “paralel”liği de buna telmihte bulunmaktadır: Ne varlığın sabit konturları içine 
kapanmak ne de dünyaya çakılıp yok olmak, ama iki hâle de paralel, iki hâli de kendi üze-
rinde yeniden tanımlayan bir var olma tonu. Martin Heidegger’in, dünyayla ve hakikatle 
tüm rasyonel ve mantıksal önerme çerçevelerinin ve psikososyal alışkanlıkların dışında 
hem yaratıcı hem yırtıcı nitelikte bir ilişkilenmenin kökensel ve ilksel kipi olarak aldığı 
stimmung kavramının felsefi açılımları için bkz. Heidegger, 1996; Klossowski, 1999.
5 “Dışa-yazma yazının içinden kat eder – ve asla etin taşkınlığından ya da anlamdan geç-
mez. Ne sahibi ne de bizzat kendisi olduğumuz bir bedeni yazmak zorundayızdır, varlığın 
dışa yazıldığı yerde. Yazıyorsam, bu yabancı el çoktan benim yazmakta olan elime doğru 
geçmiştir.” (Nancy, 2008, s. 19).
6 Başak’ın intiharına gönderme yapıyorum. 
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programatiğinin bir başka mevcudiyet türüne (müzikal, kromatik, 
maddesel) doğru iptal olmasının içinden gelen bir armağan-icattır. 
Tıpkı her armağanın da (“eğer böyle bir şey varsa”) olduğu gibi, özü 
asla ele geçmemek olan, bir özne-bellek-metinde sahiplenilemeye-
cek olan, sunulsa da alınamayacak olan bir yeniliğe açılma hareketi-
dir yazı7: “Bir şey sunulmuştu bana, bir hediye, bir meyve. Ama ben 
o meyveden tadamadım, gök erik gibi kaldı avcumda dünya” (s. 98). 

Başak, kendinin kendinden öte-farklılaşmasının figürü oldu-
ğunu ve Bıçakçı yazısının semender yapısını romanın finalinde de 
kesinlemektedir. Başak kendinden dehşetle boşalan yeri kendi kök 
hücre üretimine devretmektedir: 

Ben de tersyüz olacağım nerdeyse, diye düşünüyor Başak. Tenini ya-
kan, dudaklarını kavuran güneş ışınları, içine çektiği hava, alnında, 
boynunda, koltukaltlarında biriken ter, açık yürekli kır, hep birlikte 
kendi vücudundan başka bir vücut çıkaracakmış, içinden başka bir 
Başak, daha serin daha mavi bir Başak çıkaracakmış gibi hissediyor. 
Bu yeni Başak’a yer açmak için bir adım geri çekiliyor (s. 136).

Ayrıca Başak’ı da bir başka kök hücre yapısının içinden gördü-
ğümüzü unutmayalım: Namevcut Başak’ı taklit yeteneğiyle klon-
layan Canan üzerinden görürüz ilk. Canan, Başak’mış gibi ya da 
düpedüz Başak olarak onun Nanna’sıyla telefonda konuşmalar ger-
çekleştirir (s. 12-13). Her şey kişinin kendi dışına doğru, yeni bir 
kimliğe doğru deplase olmasıyla açığa çıkan bu farkın klonlanma-
sıyla başlar metinde. Aslında Başak’la ilişkili tüm diğer karakterler 
de, yani Umut da Ahmet de Başak adlı dışa-yazım/ yıkım boşluğu-
nun içinden eklemlenerek mevcudiyete gelen varlıklardır, onlar da 
Başak’ın semender yapısında birer rejenerasyonudur. 

Kendini kendi mevcudiyetinin dışında icat etmek olarak se-
mender paradigmasını Başak yalnızca var oluş biçimiyle değil, bir 
de sözleriyle mühürlüyor. İkiye bölünen ama bölünse de yaşamını 
sürdüren canlılara tam da gerçeklik ve gerçekliğin değişimi/ dönü-
şümü bahsini açmışken değiniyor: 

7 “Fakat, armağan, eğer böyle bir şey varsa, ekonomiyi kesintiye uğratan değil midir? 
Ekonomik hesap kitabı askıya alarak kendini değiş tokuşun dışına çıkaran değil midir?” 
(Derrida, 1992, s. 7) 
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Çünkü artık burada, bu dünyada her şey parçalar hâlinde ve her bir 
parça diğerinin yerine geçebiliyor. Yadırgamıyoruz. […] Ben örneğin 
hem kendini beğenmiş biri hem bir akvaryum balığı olabiliyorum, 
tül tül yüzgeçlerimle aptallık ve ölüm taşıyorum. […] Gerçeği arar-
ken bir yandan da bulduğumuz anda değiştirmeyi düşleriz. […] İkiye 
bölünmenin en dayanılmaz yanı, iki parçanın da hâlâ canlı olmasıdır 
(s. 97-98).

Varlığın ve anlamın kendini kendi yokluğundan rejenere edi-
şine anlatan bu pasajdaki “ölüm taşıyorum” ifadesini yazı-bellek-
metin modelinin dışına çıkışın getirdiği yeniliğin/ rasyonel tözsüz-
lüğün ve tüm bir semender paradigmasının özsel olarak içerdiği 
fanilik düşüncesinin amblemleri olarak alıyorum. Semender olmak, 
kendini kendi öte-farklılaşmanda bölerek onarmak mevcut varlığın 
sınırlarının dışına çıkışı sürekli imâ ettiği için fanilik düşüncesini 
özsel olarak içermektedir: “Burada ‘onarmak’ fiili fani bir hayatta ka-
lışı, bir süreliğine gerçekleşen bir kaynağı imler. Yenilenen organla 
birlikte ölümlülük iptal oluyor değildir; aksine, ölümlülüğün dışa-
vurumudur bu.” (Malabou, 2011, s. 83) Onarmak, yıkımla/ felaketle 
dolu olarak geleni dışa açmaktır; bu yüzden belleksizlik ve bununla 
bağlantılı aptallık, Anka kuşunun ölümsüzlüğünün aksine, varlığı 
ikincil düzlemde, yani bir hayat yaşamak değil namevcut olmuş bir 
hayattan arta kalmak [survival] düzleminde tutar.8 

“Seyrek” Poetika, Yoksul Anlam,  
Kök Hücre Oktay Rifat 
Tıpkı Malabou’nun semender paradigmasında mevcut tüm var-

lık/ zaman/ duygu rejimlerinin işlevsizleştiği ve tüm anlam(landırma) 
ekonomilerinin tükendiği bir mutlak yoksulluk hâlinin nihilist ol-
mayan bir tecrübesini aydınlatmaya çalışması gibi, Bıçakçı da Oktay 
Rifat’tan devraldığı yoksulluk düşüncesiyle birlikte benzer bir tecrü-

8 Yıkım varlığa içselleşmiş bir veridir Bıçakçı’da, sonradan başa gelen bir süreç değildir: 
“Her şeyi yerli yerinde, tıkır tıkır işleyen bir hayat kurduğunda, o hayatı yerle bir edecek 
bir felaket kurgulamak da farz olur.” (2017, s. 109); Seyrek Yağmur’un “Manifaturacı” baş-
lıklı bölümündeki yıkım düşü (2016, s. 51-52); Baharda Yine Geliriz’de ilk “Şehir Rehberi” 
başlıklı bölümdeki şehirsel harabat düşüncesi (2012, s. 15).
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beyi yazınsallaştırır. Yoksulluk düşüncesi, varlıksal manada yıkımı 
bir trajik sonuç ya da arızalı bir süreç olarak değil, indirgenemez bir 
çağdaş veri olarak karşılayan Bıçakçı yazısının yıkımla baş etme, bu 
yıkımdan bir hayatta kalma biçimi, bir fazlalık, bir bolluk üretebilme 
kapasitesinin adlandırmaktadır. 

Bıçakçı’nın semender-yazısı bir tözsüz ve işlevdışı icat lehine, 
yani edebiyat lehine ya da Bıçakçı’nın “güzel cümle”si9 lehine mev-
cut tüm yazı-bellek-metin programlarının hiç durmadan tüketildiği 
noktaya doğru yönelme hareketidir. Tükeniş yüklemi önemlidir, zira 
örneğin Beckett’in tiyatrosunda ve en net olarak Beckett filmlerinde 
(“Tükenmiş,” Deleuze, 1998, s.152-174) gördüğümüz bu tükenme 
hâli, yani Başak’ı da yakalayan ve onun tam da özü olan bu tükenme10 
yazı-belleğin arşivsel/ programatik anlamda en yoksullaştığı yerde 
var oluşun kendini bir anlama en yakın buluyor olması durumunu 
betimler: “Hiç bulut yoktu, aslında hiçbir şey yoktu” gibi mutlak bir 
çekilmenin betimiyle açılan Seyrek Yağmur’da Rıfat adlı edebi/ kita-
bi kök hücrenin başka insanların “hafızalarını kaybederek” ulaştığı 
hakikate eriştiğini, yazı-bellek-metnin silinişini bir kurtuluş gibi se-
lamladığını (“Ben hatırlamadıklarımı daha derinden hissediyorum;” 
“bildiğimiz her şeyi unuttuğumuzda o kirli, soğuk dikdörtgenden 
çıkabileceğimizi;” “Geçmiş bir insanı kuran değil, yıkan şeydir.” (Bı-
çakçı, 2016, s. 5, 25, 34), aslında bu sıfır derecesindeki hakikati, yani 
bizzat edebi anlamın formülünü şöyle sunduğunu görürüz: “Yoksul-
luk her şeyde ve her yerde” (s. 5, 77). Burada sözü edilen yoksulluğu 
sosyolojik anlamda bir yoksunluğu ya da ekonomik bir muhtaçlığı 
söyleyen bir terim olarak, daha doğrusu yalnızca bu türden bir terim 
olarak almak zorunda değiliz; aksine, söz konusu edilen doğrudan 
anlamın yoksulluğudur, yani en yoksullaştığı, kendi genetik-arşival 
kayıtlarından özerkleştiği ve kendi yokluğunun biçimlerince, (örne-

9 “Benim varmaya çalıştığım yer galiba, güzel ama hiçbir işe yaramayan cümleler ile dolu 
bir yer. Kullanılamayacak kadar güzel cümleler yazmak istiyorum.” (Bıçakçı vd., 2016, s. 16, 
italik bana ait) Bıçakçı’nın ifade ettiği şekliyle bu mükemmelen işlevdışı “güzel cümle” 
nosyonunun Flaubert’in “hiç üzerine kitap” düşüncesinin (Ranciere, 2011, s. 125-146; 
Nancy, 2006, s. 70-77) içerdiği sözlerden kurulu bir boş rezonans odası olma hâlini anış-
tırdığını geçerken belirteyim. 
10 Başak: “‘Bazen böyle oluyorum,’ dedi, bu bir açıklamaymış gibi. ‘Bütün gücüm gitmiş 
gibi oluyor.’” (Bıçakçı, 2017, s. 68).
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ğin: “Rıfat ölmüş olabileceğinden şüphe ediyor. Öldü ve bunu anla-
madı”) (s. 65) dışa yazıldığı yerde en büyük bolluğa, dünyaya ulaşan 
bir şeydir. 

Bıçakçı niye hemen her kitabında bir Oktay Rifat göndermesi 
ya da içleştirmesi yapıyor sorusunun cevabı da anlamın yoksulluğu 
meselesiyle ilgilidir. 1984 tarihli Dilsiz ve Çıplak kitabındaki “Geceye 
Doğru” şiirinde yer alan

[…]
Yoksul en yoksul daha yoksul
bir anlamın içinde oturan ben 
  (Rifat, 2007, s. 479) 

dizeleriyle şiirsel anlamın semendere benzer bir öte-farklılaşma 
içinde oluşum ve dolaşım paradigmasının formülünü vermiş olan 
Oktay Rifat’a yöneliyor olması manidardır.11 Bir zenginliğin basitçe 
bir negatif momenti olmayan, ekonomik sistemin içinde rölatif bir 
değeri olmayan, aksine ekonomik sistem ile rölasyonunu “daha”nın 
transandantal hareketi sayesinde total olarak koparmış olan bir yok-
sulluk düşüncesinin sunmaktadır Oktay Rifat. Yoksulluğun vardığı 
sınırın, “en yoksul”un ötesine doğru atılan bir adımı oluşturan “daha 
yoksul” artık yoksul değildir. Fakat ekonomik rejimin tanımladığı 
anlamda, yani yoksulun diyalektik karşıtı olmak anlamında zen-
gin de değildir. Bu noktada “daha yoksul,” bizi zenginlik-yoksulluk 
karşıtlığının ötesinde bir zenginlik/ yoksulluk düşüncesine açılma-
ya davet eder. “Daha,” yoksulluğun bir zenginlikle teskin edilmesi, 
doyurulması, zenginleştirilmesini betimlemez; yoksulluğun kendi 
özünde gerçekleşen bir yarılmayı, yoksulluğun kendinden de yoksul 
oluşunu söyler. Yoksulluğun kendini aşması, kendinden de yoksun 
oluşu yoksulluğun bolluğu olarak ortaya çıkar. Yoksulluğun özsel va-
rolma modalitesi olarak kendinden seyrelmesi/ yoksullaşması, ken-
dini karşılığında herhangi bir gelir edinmeksizin tüketmesi, kendini 
kendi varlığının dışında bir fazlalık olarak rejenere etmesi, kendini 

11 Bıçakçı-Rifat bağlantısı salt yazarın şiirseverliğinin ya da düzyazıyı şiir gibi yazıyor 
olarak algılanmasının ötesinde edebi anlamın ekonomisi bağlamında ayrıca incelenmeye 
muhtaçtır.
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bolluk olarak dışa-yazmasıdır. Bu anlamda, hiçbir sınıra girmeye-
cek denli fazlalaşmış/ aşırılaşmış/ bollaşmış bir yoksulluk düşüncesi 
ya da duyumu Oktay Rifat’ın özellikle de geç dönem poetikasında 
yaptığı gibi mevcudiyetin istisnasız tümüne dokunacak bir biçimde 
edebiyatın tam merkezine oturtulduğunda, ancak ve ancak o zaman 
yıkım/ yara/ felaket gerçeği bir onarım düşüncesine bitişme imkânı 
bulacaktır; aksi hâlde metin kıpırdamayacaktır, kendinden memnun 
olduğu bir köşeye sığınıp kalacaktır. Yoksulluk düşüncesi, tıpkı Ok-
tay Rifat’ta olduğu gibi Bıçakçı’da da yazı faaliyetinin asal kaynağı, 
asıl başlatıcısı, asılsız zenginliğidir. 

Beckett’in Lessness’ini (1970) çağrıştıran “seyrek”lik motifi de 
bu yoksulluk temel meselesine bitiştirilebilir: Yağmur tam da en sey-
rek olduğu anda görünürdür, yağmurun özsel hareketi olan dam-
lama fiili tam da o seyrek anında duyumsanabilir olur. Seyreklik, 
damlaların kök hücreler gibi çoğalmasını getirir, ki metnin başında 
Rıfat’ın emaye kapta biriktirdiği bu “aynı”lık-dışı damlalar sona doğ-
ru hapishanede yeni gramerin icadı çerçevesinde kurulan düşün de 
zeminini oluşturacaktır: Yağmurun seyrekliği/ yoksulluğu, gramatik 
bolluk olarak onarılmaktır: “Yeni bir düzen içinde” (Bıçakçı, 2016, s. 
89). Peki, yağmurun başlangıcındaki seyreklik midir bu, sonlanma-
sındaki mi? Kendi öncesini, çocukluğunu icat edip kendi sonrasını, 
ölümünü kuran Rıfat gibi, amnezyak (belleği yitik) bir tonda “haya-
tının başıyla sonunu karıştıran” babası gibi Bıçakçı’nın metni burada 
da baş ile son zamansal olarak karışsın istemiştir (s. 63).

Ayrıca, Seyrek Yağmur’da Oktay Rifat’ı önce kendisiyle (Rıfat) 
kurgusal oğlu (Oktay) (s. 32-33) arasında ikiye mayoz bölen ve en 
sonunda belki de kurucu ilkesini aldığı yoksullaşma olarak anlam 
poetikasının Türkçedeki en zarif uygulayıcısının bir sanatçı olma 
hâlinden çıkarılıp düpedüz bir zanaatçı olarak (“[m]asayı bitirin-
ce sandalye de yapacağım size,” diyor sonda konuşan Oktay Rifat, 
s. 100) yeniden programlandığına da dikkat çekiyorum. Burada da 
Bıçakçı edebiyatı kendini sürekli dışa yazma olarak düşünmeye de-
vam etmekte; sanat/ anlam ancak kendi mevcudiyet ekonomisinin 
sınırları dışından, kendi yoksullaştığı, yıkıldığı yaralardan geçerek, 
sanatın poetik düzleminden zanaatın fizik düzlemine deplase olarak 
var olabilmektedir. 
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İkincil Yazı: Hayatı Yazmak Değil,  
Olmayanı Yeniden Yazmak
Yukarıda Bıçakçı’nın varlığı ikincil düzlemde işlediğini, yani 

hayatı bir yaşama değil, bir yaradan/ yıkımdan/ yoklaşmadan arta 
kalma olarak aldığını söylemiştim. İkincil olma hâlini semenderin 
kendinden boşaldığı yerde bir yeni-farklı-kendi üretmesi durumu-
na koşut olarak alıyorum. Bu ikincillik meselesi yalnızca Bıçakçı’nın 
karakterlerine ya da anlattığı dünyaya değil, aynı zamanda anlatma 
biçimine de sirayet etmiştir. Bıçakçı’nın bunca kitabi bir yazar olu-
şunun, kitaplarının, özellikle de Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra, 
Sinek Isırıklarının Müellifi ve Seyrek Yağmur’un kompozit yapısını12 
da kuruluş ilkesini de semender paradigması ve kök hücre uygu-
laması çerçevesinde düşünmek çok da uçuk olmayacaktır. Bıçakçı, 
metinlerini kimi açıkça kimi örtük ara-metinlerle kuruyor. Sinek 
Isırıklarının Müellifi’ni (2013) bir yazar karakter üzerinden, Seyrek 
Yağmur’u bir kitapçı karakter üzerinden örüyor. Metinler, indeks 
değerlerini metin ötesi bir gerçeklikten ya da hayattan değil, başka 
metinlerden, başka kurmaca/ şiirsel metinlerden alıyor. Ender’in 
tespitiyle: “imaların yolu çok önceden çatallanmıştı, artık bir anlama 
değil yine bir imaya çıkıyordu.” (2015, s. 109) Dahası, örneğin Seyrek 
Yağmur’da metin nerdeyse tüm gövdesini başka metinlerden çekip 
çıkarmaya yöneliyor gibi. Burada ara-metinselliğin yumuşak geçiş-
liliklerinin ötesinde fazladan bir şiddet var, fazladan ya da fazlalığın 
(kendinden fazla oluşun) bir gösterisi var. Cortazar’ın (1996) biricik 
bir anlatıma sahip Lucas Diye Biri kitabıyla Seyrek Yağmur arasında 
anlatım şematiği bakımından ne fark vardır? İlk bakışta taklit dene-
bilecek ölçüde bir benzerlik ilişkisi vardır. Fakat edebiyata ve yazıyla 
ilişkilenmeye dair başka bir modelle, yani semender paradigmasıyla 
baktığımızda Cortazar’ın yapıtıyla Bıçakçı’nınki arasındaki yapısal 
benzerlik taklit yerine rejenerasyon olarak görülür: Cortazar’dan 
alınma kök hücrenin Türkçede geliştirilmesi ve biçimlendirilme-
sinin teknik bir dersi olarak görülmeye müsait bir metindir Seyrek 

12 Bıçakçı’nın Seyrek Yağmur ve Bir Süre Yer Paralel Gittikten Sonra metinlerinin parçalı 
anlatı yapısını aydınlatmaya yarayabilecek olan “kompozit/ alaşım roman” [composite no-
vel] kavramı için bkz. Dunn, 1995.
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Yağmur. Bıçakçı, edebiyat metnini kendi namevcut olduğu şeyin 
yinelenmesi olarak, Blanchot’nun deyişiyle “olmayanı tekrarlayan 
yeniden yazmak” olarak kurmaktadır.13 Bir Bıçakçı metni başka me-
tinlerin yazı-bellek programlarının mutasyona uğratılarak onarıl-
ması olmak ister. Boşluğunun, yazı-belleksizliğinin başka metinler 
hâlinde farklılaşarak dışa-yazılmasına çalışır. 

Bıçakçı’nın ara-metinleri, kendi edebi tarihsel yıkımının için-
den kök hücreler gibi kendine yeni bir düzen, yeni bir göz, yeni bir 
kalp, yeni bir beden üretme araçları olarak iş görmektedir.14 “Geçmi-
şin yoğruduğu psikolojik bir çamur” olan insanın içinden farklılaşıp 
yeniye doğru “uzadıkça uzuyor” olma hâlini tecrübe eden bir prote-
tik varlığa dönüşmek. (Bıçakçı, 2016, s. 53, 92) Edebiyatı salt kendi 
yokluğunun, kendi gramatolojik programsızlığının15 protezine dö-
nüştürmek Bıçakçı ara-metinselliğinin kurucu mantığıdır. Edebiyat-
semender, bu ara-metinlerde, kopan kuyruğunu, yok olmuş kalbini 
(yok olmuştur çünkü “[i]nsan bu yoklukta yeni bir şey söyleyemez,” 
s. 5) bir yazısızlaşma (ikincilleşme, kendini Türkçedeki Cortazar 
olarak ya da edebiyatla ilgisiz bir komşunun oğlunun elinden yazı-
lan bir “Türkçe dönem ödevi” olarak ikincilleşme (Bıçakçı, 2012, s. 
65), başka metinlere, kendinden farklılaşma/ yoksullaşma biçiminde 
yazma) içinde onarmayı denemektedir. Semender misali kendi yıkı-
mından kendini programdışı üretebilme tecrübesine çalışan Bıçakçı 
için yazmak mevcut tarihsel ânı en özgün biçimde bir bellek/ yazı 
kodu oluşturacak nitelikte sunmak değildir; yazmak, tüm yazılmış-
ların belleğinin (edebiyat tarihinin) yıkımında karşımıza çıkacak 
olan yepyeni bir edebiyat etkinliğini duyurmaktır. Bıçakçı’nın reje-

13 “[Y]azmak hep yeniden yazmaktır, yeniden yazmak daha önceki bir söze, bir varlığa, 
bir anlama bağlı değildir. Yeniden yazmak, birlikten önce gelen bir ikilik, birliği askıya alıp 
ondan ayrılan, her türlü üretici girişimden ayrı duran, hiçbir şey üretmeyen, ne geçmişe ne 
geleceğe ne de yazının şimdiki zamanındaki varlığına bağlı olmayan bir ikiliktir. Olmamış 
olanı, olmayacak olanı, olmuyor olanı tekrarlayan yeniden yazmak […]” (Blanchot, 2000, 
s. 53-54.)
14 Seyrek Yağmur’un “Rıfat Diye Biri” başlıklı bölümündeki kitaba dönüşme motifi de 
buraya çekilebilir (Bıçakçı, 2016, s. 57-58). 
15 Bu programsızlığı belki olası bir seçmeci tasasına rağmen yine de salt bir dilsel yığma 
olarak bir sözlükten daha iyi ne cisimleyebilir; bu manada Seyrek Yağmur bir sözlüğü an-
makta haklıdır: “Müteveffa Andreas Tietze’nin Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lu-
gati,” (s. 92).
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neratif yazısı yeni aforizmaları, yeni vecizeleri, yeni sözleri değil ama 
tüm bunların içinden çıkıp geleceği imkânların koşulu olan yepyeni 
bir sözceleme duyumunu, Türkçe edebiyat tarihinin sınırında yepye-
ni bir sözel “stimmung”u işaretlemektedir. 
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Barış Bıçakçı edebiyatındaki işlevi sorgulanmıştır. 
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A New Crack in the Fortified Wall:  
Critical Masculinity Constructions in 
the Novels Veciz Sözler, Bizim Büyük 

Çaresizliğimiz and  
Sinek Isırıklarının Müellifi

Abstract
In this article, male protagonists with similar personality characteristics (such 
as fragile, sensitive, passive, anxious, restless etc.) in Barış Bıçakçı’s novels Ve
ciz Sözler (2002), Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2004), Sinek Isırıklarının Müellifi 
(2011) are examined from the perspective of the strategies that construct hege-
monic masculinity. These male protagonists, who are repeatedly constructed in 
similar daily life experiences and similar relationship patterns, are in conflict 
with traditional gender roles. This paper discusses how these male protagonists 
perceive these gender roles, how they have diverged from these roles, how they 
relate to the definition of hegemonic masculinity, and how they corrode this 
definition. The function of the constructions of masculinity in Barış Bıçakçı’s 
literature has been questioned.

Key Words: Veciz Sözler, Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Sinek Isırıklarının Müellifi, 
gender, hegemonic masculinity.

Hayatın anlamını ve açıklamasını vadeden büyük anlatılar çağı-
nın geride kaldığı bir dünyada edebiyatın ne işe yaradığını yine ede-
biyat aracılığıyla sorgulaması, yanıtını da ısrarla edebiyatın içinde 
araması; aklı ve duyguları karışık, tedirgin, huzursuz, edilgen kur-
maca kişilerinin, çağın ve içinde yaşadığımız coğrafyanın okuruyla 
örtüşmesi; metinlerine sıkıştırdığı özlü sözlerin okura, insanlığın 
büyük savaşlardan ve felaketlerden sonra kaybettiği o büyük anlamı 
yakaladığına dair bir yanılsama yaşatabilmesi; okuruyla hiyerarşik 
bir ilişki kurmaması Barış Bıçakçı’nın özel ve nicelik bakımından 
hiç de azımsanmayacak bir okur kitlesine ulaşmasındaki, dolayı-
sıyla 2000 sonrası Türkçe edebiyatın, üzerine en çok söz söylenen 
isimlerinden biri haline gelmesindeki başlıca etkenler arasında sa-
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yılabilir. Ancak yazar ve metinleri üzerine “çok” söz söylenmesi her 
zaman “yeni” bir söz söylendiğini göstermez. Bıçakçı’nın anlatımı 
için “telaşsız”, “sakin”, “doğal” (Murat Gülsoy), “tanıdık” (Kerem 
Işık), “berrak”, “iddiasız” (Şenay Eroğlu Aksoy), “basit ama yoğun” 
(Pelin Buzluk), “yalın, süssüz ama zengin” (Tokmakçıoğlu, 2015, s. 
116), “gösterişsiz ama büyüleyici” (Sülün, 2013, s. 56), “derinlikli 
ama gösterişçi değil” (Ergenç, 2013, s. 65) gibi birbirine yakın sı-
fat ve tanımlamalar kullanılırken, kurmaca kişileri de “gösterişsiz” 
(Pelin Buzluk), “kendi halinde”, “içli”, “iddiasız”, “çekingen” (Şenay 
Eroğlu Aksoy), “tutunamayan”, “yaşam beceriksizi” (Ergenç, 2013, s. 
65) olarak nitelenir.1 Sonuçta Barış Bıçakçı’nın gündelik hayatı mü-
tevazı bir dille işleyen “çocuksu” ve “naif ” bir edebiyatı olduğu de-
ğerlendirmesi yaygınlık kazanarak kabul görür. Bütün bu tanımlama 
ve adlandırma çabalarının yanlış olduğunu savunmayacağım. “[…] 
şeyleri adlandırmak insanın dilsel özüdür” (Benjamin, 2014, s. 171); 
insan adlandırır, tanımlar ve bu adlardan ya da tanımlardan yola çı-
karak şey’lerin bilgisine ulaşır. Tanımlama ve adlandırmaların içeri-
ğine de itiraz etmeyeceğim. Aksine Barış Bıçakçı edebiyatında tekrar 
eden yapıların, özellikle ortak karakter özelliklerini paylaşan ve hep 
erkeklerden seçilen roman baş kişilerinin üzerinde duracağım. 

Barış Bıçakçı’nın “utangaç”, “çekingen”, “içine kapalı” “kırılgan” 
ve “çocuksu” olarak nitelenen erkek baş kişilerine, erkeklik kuramla-
rı ışığından bakmak üzerlerindeki etiketleri daha iyi aydınlatacaktır. 
“Nahiflik” (cılızlık, zayıflık) ile “naiflik” (incelik, hassaslık) arasında 
gidip gelen bu erkeklerin, hem gündelik hayat deneyimleri, hem de 
çevreleriyle kurdukları ilişkiler, özetle erkeklik performansları Bı-
çakçı metinlerini toplumsal cinsiyet düzenini ve egemen erkekliği 
tartışmak için uygun bir zemin haline getirir. Veciz Sözler (2002), 
Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2004), Sinek Isırıklarının Müellifi (2011) 
romanlarını odağa alacağım bu yazıda, roman baş kişileri Sulhi, En-
der ve Cemil’in geleneksel cinsiyet rollerini ne oranda benimsedik-
lerini, bu rollerden ne gibi sapmalar gösterdiklerini, egemen erkeklik 
tanımına ne kadar uyum sağladıklarını, bu tanımı nasıl aşındırdık-

1 Murat Gülsoy, Pelin Buzluk, Şenay Eroğlu Aksoy ve Kerem Işık’a ait nitelemeler kitap-lık 
dergisinde Nil Sakman’ın editörlüğünü yaptığı “Bugünün Yazarları: Barış Bıçakçı” dosya-
sındaki “Barış Bıçakçı’ya 7 Bakış” bölümünden derlenmiştir (Sakman, 2015, s. 119-121)
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larını tartışmaya ve metinlerdeki erkeklik kurgularının Barış Bıçakçı 
edebiyatındaki işlevini sorgulamaya çalışacağım. Böylelikle özelde 
Bıçakçı genelde yazar-yapıt tanımlama ve sınıflamalarını dondurul-
muş kestirme yargılar olmaktan çıkarıp içlerini doldurabildiğimiz 
takdirde aktif bir eleştiri mekanizmasına dönüştürebileceğimizi gös-
termek ise tali hedefim olacak.

Egemen Erkekliği Tanımak
Simone de Beauvoir’ın, meşhur “kadın doğulmaz, kadın olunur” 

sözünün erkeğe uyarlanması da mümkündür. Kadınlık da erkeklik 
de biyolojik bir varoluş olmanın ötesinde, birer toplumsal kimlik 
inşası, “cinsiyetlendirilmiş toplumsal ilişkilerin bir ürünü” dür (San-
car, 2016, s. 25). Tek tip bir kadınlık deneyiminden bahsedilemeye-
ceği gibi tek tip bir erkeklik deneyiminden de bahsedilemez; farklı 
farklı erkeklikler vardır ve bu çoğul erkeklikler de hiyerarşik bir şe-
kilde yapılanır. “İçlerinden en az bir tanesi erkek öznelere en doğ-
ru, mantıklı, sağlıklı, normal, faydalı, makbul olanmışçasına (ve o 
doğrultuda tekmişçesine, zaten olması gerekenmişçesine) aktarılır” 
(Özbay, 2012-13, s. 186) ve zaman içinde normlaşır. Feminist hare-
ketin içinden doğan ve erkekliği sorunsallaştıran eleştirel çalışmalar 
ilk örneklerini 1970’lerde vermiş fakat bu ilk örneklerde erkeklik ile 
iktidar arasında doğrudan bir bağ kurulmamıştır. Erkeklik çalışma-
larına sonraki yıllarda da ufuk açıcı katkılar yapan sosyolog R. W. 
Connell, arkadaşları Tim Carrigan ve John Lee ile birlikte kaleme 
aldıkları “Toward a New Sociology of Masculanitiy” (1985) adlı ma-
kalede “temelde yatan cinsiyetçi iktidar ilişkilerinin yeterince sor-
gulamadığını ve erkek özgürlük hareketinin iktidar ilişkilerini çok 
da değiştirmediğini, bir anlamda ‘partiarki’ nin yerinde durduğunu” 
söylerler (Carrigan vd.’nden aktaran Sancar, 2016, s. 29-30; Carrigan 
vd., 2004, s. 160). Connell’ın, Gramsci’nin hegemonya tanımından 
hareketle kavramsal çerçevesini çizdiği hegemonik erkeklik “en ge-
nel anlamıyla, ‘iktidarı elinde tutan erkeklerin sahip olduğu erkeklik 
imgesi’ne işaret eder (Sancar, 2016, s. 30). Connell’ın yaklaşımına 
göre, tüm dünyada işleyen bir “küresel cinsiyet rejimi” vardır. Bu re-
jimin asal dayanağı ve farklı erkekliklerin ortak paydası kadınlara 
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boyun eğdirmektir (s. 27). Her erkek, kadınların boyun eğdirilmiş 
olmasından bir çıkar sağlar, Connell bunu “patriarkal pay” olarak 
adlandırır. “Patriarkal pay” karşılığında her bir erkek, hegemonik 
erkeklikle sessiz bir suç ortaklığı yapar. Hegemonik erkeklik yalnız-
ca belli başlı erkeklik ritüellerinin veya davranış kalıplarının tekrar 
edilmesiyle ayakta kalmaz; “devlet, yasalar, ticari şirketler, işçi sen-
dikaları, heteroseksüel aile, ulusal ordu gibi kurumlar” (s. 32) he-
gemonik erkekliğin devamlılığının güvencesidir. Connell’ın Gender 
and Power (1987, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, çev. Cem Soydemir) 
ile Masculinities (1995) adlı kitaplarında ortaya koyduğu toplumsal 
cinsiyet ve erkeklik üzerine görüşleri farklı sosyal disiplinlerde de 
yankı bulmuş, ilham kaynağı olmuş, bununla beraber pek çok açı-
dan eleştirilmiştir. Örneğin Donaldson, hegemonik erkekliğin, “öte-
ki erkekler ve erkeklikler üzerinde denetim sağlayabildiğini ve bu 
sayede ‘hegemonik’ olmayı başardığını” söyler (Donaldson’dan akta-
ran Sancar, 2016, s. 34). Demetriou da hegemonik erkekliğin sadece 
kadınlar değil, “egemen toplumsal sınıfa, egemen etnik gruba men-
sup olmayan diğer erkekler üzerindeki eril tahakküme de gönderme 
yaptığını” belirtir, erkekler arasında da hükmetme/boyun eğdirme 
ilişkileri olduğuna dikkat çeker ve buna “içsel hegemonya” adını ve-
rir. (Demetriou’dan aktaran Sancar, 2016, s 35). Hearn, hegemonik 
erkekliğin, hem bazı erkeklerin, hem de farklı yollardan kadınların 
onayını aldığının, kadınlar onaylamadan hegemonik erkekliğin olu-
şamayacağının altını çizer. (Hearn’den aktaran Sancar, 2016, 37, 38) 

Bütün bu eleştiriler, katkılar ve yapılan araştırmaların ortaya 
koyduğu sonuçlar doğrultusunda R. W. Connell, James W. Messersc-
hmidt ile birlikte kaleme aldığı “Hegemonic Masculinity: Rethin-
king The Concept” (2005) adlı makalesinde “hegemonik erkeklik” 
kavramını dört ana alanda (toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin doğası, 
yerel-bölgesel-küresel düzlemde erkekliğin coğrafi yapılanışı, erkek-
lik dinamikleri, toplumsal bedenlenme süreci) yeniden formüle eder 
(s. 847-853). Erkeklik çalışmaları alanında otuz yılı aşkın bir süredir 
yapılan çalışmalar, araştırmalar ve tartışmalar ışığında egemen ya da 
hegemonik erkekliğin nihai çerçevesini şöyle çizmek mümkündür: 
Egemen erkeklik sadece kadınları değil, egemen erkeklik değerle-
rinden sapan erkekleri de ötekileştirmekte ve ezmektedir. Evrensel, 
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tek, sabit, tutarlı bir erkeklik tanımından söz edilemez; erkeklikler 
yaşanan çağa, topluma ve kültüre göre değişiklikler gösterir. Hege-
monik erkekliğin bütün özellikleri tek bir erkek bireyde toplanamaz. 
Cenk Özbay (2012-13), erkekliğin bu imkânsızlığını “Hiçbir kim-
se hegemonik erkek değil, hiçbir erkek bu cinsiyet kimliğinin tüm 
ayrıcalığına sahip değil! Herkeste hegemonik erkeklikten bazı yön-
ler, tüm erkekliklerde hegemonik olandan kimi izler var,” sözleriyle 
özetler (s. 201). Erkekliğin kazanılması gerekir, her zaman dışarıdan 
bir onaya ihtiyacı vardır ve bu onay gelmediğinde de sallantıya girer, 
neticede “imkânsız bir mevcudiyet biçimi”dir (Kepekçi, 2012, s. 75). 
Çağa, zamana ve kültüre göre farklılıklar göstermekle beraber “ege-
men erkekliğin temel unsurlarını değişken özellikleri değil, muhafa-
za edilenler belirler.” (Günay-Erkol, 2018, 1 Mart) Egemen erkeklik 
tanımı “beyaz, orta sınıf, heteroseksüel, orta yaşta, tam gün iş sahibi, 
makul erkeğin özelliklerine denk düşer.” (Sancar, 2016, s. 27) “Güçlü 
olmak, başarmak, sorunları şiddet kullanarak çözmek, duygularıy-
la değil aklıyla davranmak, rekabete ve hiyerarşiye dayalı ilişkileri 
ön plana çıkarmak, bağımsız davranmayı önemsemek, başkalarını 
yönetmeyi bilmek” (s. 28) gibi davranışlar da egemen erkeklikle öz-
deşleşir. Çeşitli erkeklikleri buluşturan en önemli temel unsurlardan 
bir diğeriyse kadın gibi olmamak, kadından her zaman üstün olmak-
tır. “‘Erkek’ olmak, ‘kadınlık’ içerisinde tanımlanan insanla ilgili her 
türlü gerçekliğin, duygunun, davranışın toptan reddine dayanır. Ka-
dınsı olarak tanımlanan hiçbir harekete ve özelliğe hoşgörü ve izin 
yoktur; bu şekilde tanımlananlar genelde ‘eşcinsel’ ve ‘efemine’ kate-
gorileri altında adlandırılır.” (Demren, 2003, s. 37)

Çocuk-Adamlar / Kadın-Adamlar / Yarım-Adamlar 
Barış Bıçakçı’nın roman baş kişileri utangaç, çekingen, tedir-

gin, huzursuz, takıntılı ve kırılgan erkeklerdir. Kurmaca dünyaları 
realiteye, hayatın seyircisi kalmayı akışına karışmaya tercih eden, 
trajik geçmişlerine büyük bir özlemle bağlı, orta yaşlı, heteroseksü-
el, eğitimli ve kentli erkeklerin bizzat kendilerinin de dillendirdiği, 
çoğu okurun sempatik bulduğu, bir kısmının kıyasıya eleştirdiği 
yönleri ise büyüyememiş, çocuk kalmış olmalarıdır. Bizim Büyük 
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Çaresizliğimiz’in orta yaşlarında, biri kel, diğeri göbekli baş kişileri 
Çetin ve Ender’i iki küçük çocukmuş gibi hissettirmeyi en iyi başa-
ran kişi Çetin’in ağabeyi Murat’tır (Bıçakçı, 2011, s. 59). Bıçakçı’nın 
en olgun erkek baş kişisi, Sinek Isırıklarının Müellifi’ndeki Cemil’in 
bile kendisine artık çocuk olmadığını hatırlatması gerekir. Yayınevi 
müdürüyle yaptığı görüşme sırasında kendini “iş başvurusu yapma-
ya gelmiş genç ve sümsük biri” gibi hisseden (Bıçakçı, 2013, s. 9) 
Cemil, bu eziklik duygusunu bacak bacak üstüne atmak, kollarını 
da koltuğun arkasına koymak (s. 9) gibi “yetişkin” erkeklere has bir 
beden diliyle aşmaya çalışırken içinden de “Karahindiba tohumu 
değilsin, kırk beş yaşında bir adamsın.” (s. 11) der. Cemil, “dışarı-
dan gelen seslere ayarlı” yaşar, iç sesine kulak verdiğinde tavırları 
yadırganmakta, çocukça bulunmaktadır. (s. 85) Bitmek bilmeyen 
bir ergenliğe hapsolmuş Veciz Sözler’in baş kişisi Sulhi, çocukluğun 
kutsanmasından, yüceltilmesinden kendisi de hoşlanmaz ama nasıl 
yaşanacağına dair daha onurlu bir yanıt da bulamaz:

Dünyanın karşısına kendini saflaştırarak, güzelleştirerek çıkmak iste-
yen, hayatını dantel gibi işleyerek yaşamak isteyen biri, bir çocuğun 
karşısında secde etmesin de ne yapsın? Bir çocuğun hayatını işaret 
ederek, ‘İşte ben de böyle olacağım, hayatı hep böyle yaşayacağım!’ 
diye bağırmasın da ne yapsın? (Bıçakçı, 2015, s. 82)

Seyrek Yağmur’un baş kişisi Rıfat’ın “Evet, büyüyemedik ama 
çocuk da kalmadık” (Bıçakçı, 2016, s. 35) serzenişi bir bakıma yerin-
dedir. Bu erkekler için çocukluk yitirilmiştir. Hüzünlü olan, hayatın 
çocukluğu takip eden devresine geçilememesi, yitirilenin yerine bir 
şey konamaması ve ara bir bölgede sıkışıp kalınmasıdır. Veciz Sözler 
radyo programına “Çocukluk uçurumun dibinde” (Bıçakçı, 2015, s. 
82) cümlesiyle katılan Sulhi’yi, “Bizim büyük çaresizliğimiz Nihal’e 
âşık olmamız değil, sesimizin dışarıdaki çocuk sesleri arasında ol-
mayışıydı” (Bıçakçı, 2011, s. 102) diyen Ender yankılar. Ancak söz 
konusu romanlarda çocukluğun, insanın en saf haline gönderme ya-
pan bir duygu durumu olarak yaşandığının altını çizmeliyim. Aksi 
takdirde Sulhi de Ender de Cemil de kendi sorumluluklarını taşı-
maktan aciz insanlar değillerdir. Bu durumda çocukluğu bir direnç 
noktası olarak kabul etmek gerekir. Françoise Dolto, benim burada 
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çocuklukla bitişik kullanacağım ergenliği, ikinci bir doğum olarak 
kabul eder (Dolto’dan aktaran Parman, 2003, s. 20) fakat bu kez do-
ğum, toplumsal hayatadır. Sulhi, Ender ve Cemil’den beklenen de 
büyüme sürecinin sonunda “gerçek” birer erkek olmalarıdır. “Erkek-
lik” ve “kadınlık” biyolojik birer cinsiyet tanımı olmanın ötesinde 
toplumsal kimlik inşalarıdır. Bıçakçı’nın roman baş kişileri de top-
lumsal alandan erkekliğe yapılan atıflara uyum sağlayamamakta ve 
bu durum içerde bir çeşit büyüyememe krizi olarak yaşanmaktadır. 

Toplumun büyük bir çoğunluğu erkekliği ve kadınlığı ikili kar-
şıtlıklar üzerinden değerlendirmeye eğilimlidir. “‘Güç, akıl, aktiflik, 
çatışmadan kaçmamak, şiddet uygulayabilmek, rekabet becerisi ve 
başarı tutkusu, teknolojik bilgiye ve uzmanlığa sahip olmayı istemek, 
risk alma ve macera peşinde koşma arzusu ve kahramanlık istencine 
sahip olmak’ erkeklik belirtileri olarak kabul edilirken ‘duygusallık, 
pasiflik, barışçılık, anlayışlı ve şefkatli olmak’ gibi özellikler de ka-
dınsılık belirtisi olarak tanımlanır.” (Sancar, 2016, s. 28-29) Bu ikili 
karşıtlıklar göz önünde bulundurulduğunda Bıçakçı’nın erkek baş 
kişilerinin “kadınsı” kabul edilen özelliklere daha yatkın oldukları 
görülür. 

“Okul bireyin kendini toplumsal yaşama hazırlamasının zo-
runlu geçiş yeri olarak kabul edilmektedir.” (Parman, 2003, s. 23) 
Dolayısıyla toplumsal cinsiyet rollerinin öğrenildiği yahut öğrenil-
mişliklerin pekiştirildiği bir durak olacaktır okul. Bıçakçı’nın roman-
larındaki erkek baş kişilerin egemen erkeklik rolleriyle çatışmaları 
da okulda başlar. Sulhi’nin, okulu sevmemesinin en büyük sebeple-
rinden biri akranı hemcinsleriyle bu konuda uyuşamamasıdır:

Yalnızca binayı, öğretmenleri, sıraları, tost ve oralet kokulu kantini de-
ğil, okulun belirlediği bir taşkınlığın şaşmaz sınırları içinde birbirleri-
nin kravatlarına asılıp düğüm yapan, arkadan sessizce yaklaşıp kulağa 
can yakıcı fiskeler vuran, ‘Bugün cuma enseni kapa!’ tekerlemesiyle 
enselere tokatlar atan, kızlara yaklaşıp pis pis sırıtarak ‘Memelerini ok-
şayabilir miyim?’ diye soran, sonra da uzanıp kızların kulak memele-
rini parmaklarıyla ovuşturan, iğrenç kokulu tuvaletlerde sigara üstüne 
sigara tüttüren erkekleri de […] sevmiyordu. (Bıçakçı, 2015, s. 13)

Bıçakçı romanlarındaki erkek baş kişilerin gözünde erkek-
lik vahşetle neredeyse eşdeğerdir. Henüz bir ilkokul öğrencisi olan 
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arkadaşı Kumru’nun âşık olduğu çocuk Sulhi’ye göre düpedüz bir 
“vahşi”dir. Çünkü Kumru’nun ilgisini çekmek adına ona hoyratça 
davranmaktadır. Ender, metro istasyonunda beklerken şahit olduğu 
erkek kavgasını Nihal’e anlatınca Nihal ona “Sanki insanlardan değil 
de yabani hayvanlardan söz ediyorsun,” (Bıçakçı, 2011, s. 112) diye-
cektir. Eril şiddet, egemen erkeklik inşasının kurucu unsurlarından-
dır. Bıçakçı romanlarının erkek baş kişileri ise şiddet içeren davra-
nışlardan uzak oldukları gibi gündelik hayatlarından başlayarak bu 
şiddetin mağdurudurlar. Ender, minibüste giderken yanındaki ada-
mın bacaklarını açarak oturmasından ve kendisini cama sıkıştırma-
sından rahatsız olur, fakat bir şey söyleyemez “[...] sinirden dişlerimi 
sıkmıştım. Bu beni çok huzursuz etmişti,” (s. 110) der. Kendisini en 
iyi kadınların anlayabileceği bir taciz deneyimi yaşamıştır. Öte yan-
dan egemen erkeklik, erkeklerle kadınların ortak rızası ve onayıyla 
ayakta kalabilir. Kadınların da şiddeti bir erkeklik imtiyazı olarak 
kabul etmesi, eril şiddetin normalleşmesine ve toplumda görün-
mezleşmesine katkı yapar. Ender’in dehşetle izlediği erkek kavgasını 
Nihal’in doğal karşılaması, Ender’in tavrını marjinalleştirirken onu 
görece zayıf bir erkeklik konumuna da iter: “Nihal’in ‘sanki yaba-
ni hayvanlardan söz ediyorsun’ çıkışıyla suya sabuna dokunmayan, 
‘yumuşak ve insancıl’ kişiliğini şiddetle imtihan etmemiş, minibüste 
sıkıştırılmaya ses edemeyen, kavgayı hiçbir şey yapmadan uzaktan 
seyreden bir muhallebi çocuğu oluvermiştim” (s. 112). Eril şiddetin 
mağduru olan bu erkekler egemen erkeklik inşasını olanaklı kılan 
ritüellerin de katılımcısı değillerdir. Genç erkeklere egemen erkeklik 
değerlerinin benimsetildiği askerlik hayatı Bizim Büyük Çaresizliği
miz’de ve Sinek Isırıklarının Müellifi’nde üzerinde fazla durulmadan 
geçiştirilir. Askerlik anılarını anlatmaktan zevk almayan Sulhi ise bu 
özelliğiyle epey çizgi dışı kalır. Yine bir “erkeklik ispatı” sayılan gene-
leve ya da pavyona gitmek gibi pratiklerin de gönüllüsü değillerdir. 
Cinselliği, aşka içkin bir eylem olarak düşünürler. Sulhi’nin cinselli-
ğe ve aşka bakışı akranı hemcinslerinden farklıdır:

Sonunda kim bilir nelerin sonunda, birbirlerini bulmuş olmanın, yere 
düşen bir iğneyi bulmuş olmakla aynı şey olduğu bir ruh ikliminde 
soluk alıp veren sevgilileri, sınıf arkadaşlarının şakaları ve kaba gü-
lüşmeleri eşliğinde seyrediyordu. Arkadaşları, bu çiftlerin el ele veya 
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sarmaş dolaş yatak odalarına gideceğini, orada seks filmlerinde gör-
dükleri sahnelere benzer biçimde sevişeceğini (Af buyurun ama onlar 
buna ‘yiyişeceğini’ der!) ağızlarının suyu akarak hayal ederken, bizim 
muhasebeci bir kasabın yüksek tezgâhının önünde et hazırlatan bir 
çiftten başka bir şey göremiyordu, hoşnutsuz ve ağzı kupkuru. (Bıçak-
çı, 2015, s. 11)

Ender de “kadınlarla yatan bir erkek” olarak çağrılmak istemez, 
imasını bile küçültücü bulur. (Bıçakçı, 2011, s. 141) Cemil ise ko-
nuşamadığı kadınlara âşık olamaz. (Bıçakçı, 2013, s. 152) Bu erkek-
ler, özel hayatlarında sahiplenme, kıskançlık ve erkeksi rekabet gibi 
duygulardan da yoksundurlar. “[…] Erkek, erkekliğini hep başka er-
keklerle rekabet hâlinde ‘kanıtlar’” (Kepekçi, 2012, s. 75) ama Barış 
Bıçakçı romanlarının erkek baş kişileri bu erkeklik basamağını da 
her seferinde atlarlar. Örneğin Sulhi, platonik aşkı Nesteren’in bir 
sevgilisi olduğunu öğrendiğinde önce Tarık’a (Nesteren’in sevgilisi) 
kızmak ve onu düşman görmek ister ama beceremez. Dahası kendi 
gibi bir edebiyat tutkunu olan Tarık’ı sevmiştir; neticede Nesteren, 
Tarık ve Sulhi iyi arkadaş olurlar. Aynı kıza (Nihal’e) âşık olan ve 
bunu birbirlerine itiraf eden Ender ve Çetin’in arasında da rekabet 
söz konusu değildir. İkisi de Nihal’in birinden birini seçmesi gibi 
bir olasılığı düşünmez. “Sanki ikimizi birden sevecekti, bu tek seçe-
nekti” der Ender (Bıçakçı, 2011, s. 102). Ayrıca her ikisi de Nihal’in 
diğerini daha fazla sevdiğinden emindir. Cemil, karısı Nazlı yeni-
den âşık olmak istediğini söylediğinde kendini ihanete uğramış gibi 
hissetmez, ona kızmaz, kıskanmaz ve bu duruma şaşırmaz. Bunu bir 
insanlık hâli olarak görür ve hatta karısının bu açıklığından hoşlanır, 
ona özenir ve onu anlar. (Bıçakçı, 2013, s. 105)

Nesteren, Nihal ve Nazlı içlerinde taşıdıkları o çocuksu saflık ve 
iyilikleri, doğallıkları ve utangaçlıklarıyla onlara âşık olan roman baş 
kişilerine benzerler. Bu kadınlar, roman baş kişilerinin kendi erkek-
likleri üzerine düşünebilmelerini sağlayan bir ayna görevi görürler. 
Öte yandan ne Nesteren Sulhi’nin; ne Nihal Ender ya da Çetin’in aş-
kına karşılık vermez, sevmeyi seçtikleri hep başka erkeklerdir, daha-
sı bu erkekler de birbirlerine benzer tiplerdir. Böylece Veciz Sözler ile 
Bizim Büyük Çaresizliğimiz’de tekrar eden bir üçgen ilişki şeması or-
taya çıkar. Tarık, daha yaz gelmemesine rağmen evde çorapsız geze-



152

Muhkem Duvarda Yeni Bir Çatlak: Veciz Sözler, Bizim Büyük Çaresizliğimiz ve 
Sinek Isırıklarının Müellifi Romanlarında Eleştirel Erkeklik Kurguları

monograf 2018/10

bilecek kadar özgüvenlidir; Nihal’in sevgilisi Bora, “mükemmel”dir. 
Ender, “Çetin bizi eziyor bu çocuk, mükemmelliğinden birkaç dam-
la da bizim tasımıza koysun diye ağzımız açık bekliyoruz” (Bıçakçı, 
2011, s. 131) der. Tarık ve Bora’nın da, âşık olunan kadınlara benzer 
bir yansıtma işlevleri vardır romanlarda, fakat bu kez söz konusu 
olan bir ters yansıtmadır. Âşık oldukları kadınlar, kendi erkeklikleri 
üzerine düşünmelerine hizmet ederken bu kadınların âşık olduk-
ları erkekler de onlara “ideal” bir erkeklik temsili sunar. Bu ‘ideal’ 
erkekler, iki başat özellikleriyle öne çıkarlar: Birincisi edebiyattan 
ve kadınlardan Barış Bıçakçı’nın baş kişilerinin etkilendikleri ka-
dar etkilenmezler, her ikisi üzerinde de belli bir hâkimiyet kurma-
yı başarmışlardır. Tarık da bir edebiyat tutkunudur ama Sulhi ve 
Hasan’ın aksine onun “ölçülü bir hayranlığı” vardır, bu tam da Sul-
hi ve Hasan’ın edebiyat karşısında takınmayı arzuladıkları tavırdır. 
(Bıçakçı, 2015, s. 53) Bora yakışıklı bir genç adamdır, üstüne üstlük 
şairdir hem de iyi bir şairdir. “Okumak kimilerine yazmayı öğretir, 
banaysa yazmamayı öğretti. […] Üstelik, edebiyatçıların, özellikle de 
şairlerin, güzellikle ilişkilerinin sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ya 
ona itaat etmek ya da hükmetmek istiyorlar. Güzellikle birlikte uslu 
uslu yaşayamıyorlar […]” (Bıçakçı, 2011, s. 114-115) sözlerinden de 
anlaşılacağı üzere okumak gibi nispeten edilgen bir eylemi sürdür-
meyi seçen Ender’in aksine Bora, yazmaya cüret edebilmiştir. 

Romandaki “ideal” erkeklerin ikinci ortak özellikleriyse eril bir 
fiziğe sahip olmalarıdır. Tarık, Sulhi’den “daha yapılı ve boylu”dur 
(Bıçakçı, 2015, s. 49), Bora’nın da “atletik” bir görünümü vardır. 
Buna karşılık Sulhi sıska ve koca burunlu, Ender ve Çetin’den biri 
kel, diğeri göbeklidir, Seyrek Yağmur’un baş kişisi Rıfat da şişmandır. 
1990’lı yıllardan itibaren makbul erkek bedeni imgesi “kaslı” olarak 
çizilmiştir (Sancar, 2016, s. 245-246). Şişman ya da zayıf olmak, stan-
dartlaşmış beden ölçütlerinin dışına çıkmak erkek kimliğini de zora 
sokar. Bourdieu (2016), erkekliğin “fiziksel erillik”ten ayrılamaya-
cağını savunmuştu (s. 23). Kepekçi (2012) de “Erkekliğin bedensel 
anlamının hedefi […] yine öncelikle kadın karşısındaki üstünlüğü 
ve öte yan dan ‘öteki’ erkekliklere karşı üstünlüğünü de belirtmek-
tir. Erkeğin bedeni doğalmış gibi açıklandığında, erkek iktidarı ya 
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da hegemonik erkeklik de doğallaştırılmış olmaktadır,” (s. 77) der. 
Sulhi’nin ve Ender’in erkeklik algılarının yara almasına sebep olan 
fizikleri, kendilerini “baştan kaybeden biri olarak” (Bıçakçı, 2015, 
s. 63) görmelerinin de sebeplerindendir. Lisede, arkadaşı Hilmi’nin 
kızların göğsü kıllı erkeklerden tahrik olduğunu söylemesi üzerine 
Ender, büyük bir “ürküntü” ve “eziklik” duyar. (Bıçakçı, 2011, s. 159) 
Sulhi’nin, romanın başında betimlenen, bürosundaki çalışma masa-
sının karşısında asılı resimde, masa başında oturmuş kitap okuyan 
bir erkek görseli vardır:

Gömleğinin kollarını neredeyse omuzlarına kadar sıvamış, iri yarı bir 
adam var bu resimde. Masasında oturuyor. Sol kolunda bir kalp döv-
mesi, kalbin içinde ‘Marie’ yazılı. Yine sol eliyle bir kitap tutuyor, diğer 
elinde bir kalem. Elleri kocaman. Bu kocaman eller açık bir defterin 
üzerinde. Masada bir küre, pergel, gönye, kâğıt ağırlığı olarak kulla-
nılan birkaç biçimli taş… Arkada dağınık, küçük bir kitaplık; en üst 
rafında kitapların arasında bir mikroskop. Raflardan birinin kenarına 
asılı bir megafon. Alnı ve gözlerinin altı kırış kırış olan adam çıplak 
bir ampulün ışığında kitap okuyor. Ağzının kenarında bir sigara ve 
bir umut… Sağındaki pencereden hangarlarıyla, vinçleriyle büyük bir 
liman görünüyor. (Bıçakçı, 2015, s. 9)

Bu görsel, Sulhi’nin her gün baktığı sahte bir aynadır adeta ama 
bu sahte aynanın onun benliğini korumaktansa içindeki eziklik duy-
gusunu diri tuttuğunu söylemek daha doğru olur. Sinek Isırıklarının 
Müellifi’nde geçen “Ülkemizde böyle: Bir erkek ile bir kadın karşı 
karşıya gelince orada olsun ya da olmasın ikinci bir erkek daha var-
dır,” (Bıçakçı, 2013, s. 30) cümlesi, orada olmayan ama hep var olan 
“erkeğe”, yani toplumun üzerinde uzlaştığı “gerçek” erkek imgesine 
işaret eder. Bu imge, Bıçakçı romanlarındaki baş kişilerin erkeklikle-
rini “hem mümkün hem imkânsız” kılar.

Barış Bıçakçı romanlarının erkek baş kişileri dış etkiye fazla 
açıktırlar, eril erkek bedeninin standartlaşmış ölçütlerini de tuttura-
mazlar. Bu durum erkekliğin tescil edilmiş ayırıcı özelliklerinden sa-
yılan iradeye sahip olmadıklarını gösterir. Ancak toplumun gözünde 
onların erkeklik konumlarını asıl sarsan, kadınlar üzerinde eril bir 
otorite kur(a)mamalarıdır. Veciz Sözler’in anlatıcısı Sulhi için “Aslına 
bakarsanız her kadın heyecanlandırıyordu Sulhi’yi. Yine aslına ba-
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karsanız, bizim muhasebeci kadınların elinde oyuncaktı,” (Bıçakçı, 
2015, s. 39) denir. Çetin’e göre Ender, hâlâ eski sevgilisi Sevgi’nin 
etkisi altındadır ve “kişiliksiz bir âşık gibi” onu taklit etmektedir (Bı-
çakçı, 2011, s. 16). Kadının hükmettiği bir ilişkide erkek, bir erkeklik 
kaybı yaşar ve “kadınsılaşır”. “Sevgi benim ismimi öyle güzel söyler, 
cismimi, sesimi, kokumu öyle çok severdi ki, başka insanların kar-
şısına, isimsiz cisimsiz çıkmak beni hiç rahatsız etmezdi. Hatta böy-
lesini tercih ederdim. Bu bana bir hayli de edebi gelirdi: Görünmez 
adamım, beni bu dünyada bir tek Sevgi görüyor, hem de nasıl görü-
yor!” (s. 88) dediğine bakılırsa Ender’in bir “kadınsılaşma endişesi” 
taşımadığına sonucuna varılabilir, fakat üzerindeki toplumsal baskı 
yine de onda bir huzursuzluk yaratmaktadır.

Ortak tutkuları olan edebiyat Sulhi’nin de, Ender’in de, Cemil’in 
de empati yeteneklerini keskinleştirmiştir. Örneğin Ender kitaplar 
yüzünden “duygudaşlık hastalığı”na yakalandığını düşünür. Sinek 
Isırıklarının Müellifi’nde Cemil’in, iyi bir edebiyat okuru olduğu için 
yeniden âşık olmak isteyen karısı Nazlı’yı anlayabildiği söylenir (Bı-
çakçı, 2013, s. 105). Empati, bu erkekleri kadınlarla ittifak kurmaya 
hazır, kadınları anlamaya dönük bir iletişime açık hale getirdiği gibi 
onları olası rol değişimlerine de yatkınlaştırır. Cinsiyete dayalı katı 
bir iş bölümünün hâkim olduğu erkek egemen toplumda “gerçek er-
keklere uygun olmayan” ev içi işlerini yapmaktan gocunmazlar bu 
erkekler. Ender de, Çetin de, Cemil de cam silerler, çamaşır asarlar, 
evi süpürürler, turşu kurarlar, reçel kaynatırlar. Üstelik çeviri yapa-
rak geçinen Ender ile yazar Cemil’in çalışma mekânları da erkek 
egemen cinsiyet rejiminde kadınlara ayrılmış olarak kabul edilen 
evdir. Ancak bu konuda en radikal geçişi Cemil yapmıştır. 45 ya-
şındaki Cemil, on iki yıl inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 
istifa etmiştir ve son dokuz yıldır çalışmamakta, evde roman yaz-
maktadır. Evin geçimini ise doktor olan eşi Nazlı sağlar. Geleneksel 
aile yapısında evin geçimini sağlayan aile reisi erkeğin rolünü Barış 
Bıçakçı’nın kurgusunda bir kadın devralmıştır. Ancak bu devir tes-
lim erkek egemen toplumun kolay hazmedebileceği bir durum de-
ğildir, yarattığı zorluğu ise kamusal hayatın içinde etkin bir şekilde 
yer alan Nazlı, Cemil’e oranla daha fazla hisseder:
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Nazlı, Cemil’in işinden istifa edip evde yaşamaya başlamasını, yeni bir 
işe girmekte gönülsüz oluşunu gayet iyi anlıyordu. Hatta istifa kararı-
nı desteklemişti. Ama bunu başlangıçta ailesinden, iş arkadaşlarından 
saklamıştı çünkü bir açıklama bekleyeceklerdi. Nazlı açıklama yap-
mak istemiyordu. Dünyamızda alışılmışın dışındaki her şeyin açık-
lanması gerekir ve bu hiç de masum bir gereklilik değildir. […] İyi bir 
geliri olduğu halde kutu gibi küçük bir evde yaşaması, otomobilinin 
olmaması, çocuk istememesi ve büyük bir inşaat şirketinde yükselmesi 
beklenirken birdenbire istifa edip evde oturmaya başlayan bir adam 
ile evli olması açıklama gerektiriyordu. Ama artık sadece susuyordu. 
İnsanın kendi dilini ve dünyasını susarak koruması ne tatlı paradoks! 
(Bıçakçı, 2013, s. 25-26)

Evlenmek, araba almak, ev almak, çocuk yapmak, daha fazla 
para kazanmak… Tekrar tekrar aynı yöntemle aynı düzeni üreten 
bu geleneksel aile yapısı hayal gücünden yoksun, yavan ve sıkıcı-
dır; keskin çizgilerle belirlenmiş sınırları esnetmeye kalkışan genç 
bir çiftin hayatı ise her an trajikleşebilir. Merkezi Ankara’da bulunan 
büyük bir inşaat şirketinde çalışmaya başladıktan iki yıl sonra, iş 
yerinde kendini kabul ettirdiği halde kariyerinde yükselme fırsatını 
teperek istifa eden Cemil’in ‘erkek’liği toplum nazarında tırnak içine 
alınacaktır. “Türkiye’de çalışma ve erkek olarak kabul edilme ilişki-
sine bakarken çalışarak var olmanın erkekliği inşa eden en önemli 
stratejilerden biri olarak ortaya çıktığı” (Sancar, 2016, s. 59) görü-
lür. Erkek olmak, “çalışan erkek” olmaktır. Kapitalist üretim ilişkileri 
içinde, erkekler toplumsal cinsiyet kimliklerini yaptıkları iş üzerine 
inşa ederler. 

Aslında Cemil başlarda mesleğinden “mühendislere ve homo 
sapiens’e özgü bir haz almıştı[r]: doğayla girişilen mücadelenin ve onu 
alt etmenin hazzı”dır bu. (Bıçakçı, 2013, s. 138) Ta ki “betonun ihtişa-
mı onu rahatsız etmeye”, onda “küstahça bir tehdit” sezmeye başlaya-
na kadar (s. 140). Sulama barajları, göletler ve sulama kanalları yapan 
şirketin “İş makinelerinin paletleri ve büyük tekerlekleri çakırdiken-
lerini, peygamberçiçeklerini, gelincikleri eziyor, toprağın altı üstüne 
getiriliyor, dinamitlerle dağlar tepeler yerle bir ediliyor, ağaçlar dev-
riliyor, kayalar yuvarlanıyordu […]” (s. 138) Mesleğin pratiği doğayı 
katletmektir ve “Cemil’in işi, ekosistem açısından bakıldığında, anne 
tilkiyi öldürmek için teklif vermek ve iş planlaması yapmaktı[r].” (s. 
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138) Cemil, ele aldığım roman baş kişileri arasında egemen erkekliği 
en fazla deneyimleyendir, dolayısıyla en keskin dönüş de onda göz-
lemlenir. Cenk Özbay (2012—13), “Türkiye’de Hegemonik Erkekliği 
Aramak” başlıklı yazısında Türkiye’de “bir beyaz yakalı erkekliğin” 
yani orta sınıf erkekliğin hegemonikleştiğini, idealleştiğini, normatif-
leştiğini söylerken bu erkekliğin niteliklerini “Profesyonel ya da yarı-
profesyonel bir işte çalışan, belli bir seviyenin üzerinde aylık geliri 
olan, ev ve otomobil sahibi ya da almak isteyen, belki de en önemlisi 
çalışan bir kadınla evli ya da evlilik yolunda ve yüzeysel bir cinsiyet 
eşitliğine büyük oranda inanıyormuş görünen bir kentli erkeklik bu,” 
sözleriyle sıralar (s. 194) Cemil, egemen erkekliğin burada sıralanan 
sınıfsal nitelikleriyle örtüşmektedir, halbuki o bu egemen erkeklik 
imtiyazlarından vazgeçmiştir. Mühendislik gibi “sert” ve “maskülen” 
bir mesleği bırakıp edebiyat gibi “yumuşak” bir alana kaymış, bunun 
sonucunda evcilleşmiş ve “kadınsılaşmıştır.” 

Esneyen Erkeklik Sınırları 
Barış Bıçakçı’nın Veciz Sözler, Bizim Büyük Çaresizliğimiz 

ve Sinek Isırıklarının Müellifi romanlarındaki erkek baş kişilerin 
özelliklerinin romandan romana fazla bir değişiklik göstermediği, 
Bıçakçı’nın, her üç romanında da edebiyat tutkunu, hassas, kırılgan, 
duygulu, edilgen, tedirgin, huzursuz erkek tipleri çizdiği ve bu tipleri 
benzer gündelik hayat deneyimleri ile benzer ilişki şemaları içinde 
tekrar tekrar kurguladığı görülür. Mantığın, iradenin, rekabete daya-
lı başarının, saldırganlığın, hırsın, kahramanlığın, güç ve iktidar sa-
hibi olmanın yüceltildiği makbul erkeklik miti karşısında bu erkek-
ler, kendilerini “yarım” ya da “çocuk” olarak görürler. Dayatılan tek 
tip erkeklik gömleğini üzerine bir türlü uyduramayan Sulhi, Ender 
ve Çetin’in böyle hissetmesi olağandır. Onlar farklı bir erkeklik mo-
delini; “kırılgan olma”, “zayıf olma”, “yanılma”, “bilmeme”, “tereddüt 
etme”, “esnek olma”, karmaşık duygular yaşama ve “bunların hiçbi-
rinden utanmama” haklarına sahip olmak isterlerdi herhalde.2

2 Söz konusu haklar, Grayson Perry’nin The Descent of Man adlı kitabında kadın ve erkek 
rollerinin değiştiği bir dünya için belirlediği yeni erkek hakları arasından derlenmiştir. 
(Grayson Perry’den aktaran Nilüfer Kuyaş, 2018)
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Kadına nefes alma şansı tanımayan erkek egemen toplum farklı 
bir erkeklik deneyimine, norm dışına çıkan erkekliklere de müsaade 
etmeyecektir. Bizim Büyük Çaresizliğimiz’de gönderme yapılan Alan 
Parker’ın Birdy filmini “Eşcinselliğin sınırında dolaşan bir dostluğun 
hikâyesi” biçiminde yorumlayan sinema eleştirmenine Ender, “O 
güzel filme ilişkin berbat tanımlamanın canımı sıkan tarafı şu: Sınır 
var mı? İlişkiler için gerçekten bir sınır var mı? Varsa da ikinci sınıf 
sinema eleştirmenlerinin göremeyeceği bir sınır bu. İnsan, severken, 
basit sınıflandırmaların sınırlarını değil kendi sınırlarını görür, ken-
di sınırlarında dolaşır, kendi sınırlarına değer. Benim bildiğim tek 
sınır bu,” (Bıçakçı, 2011, s. 82-83) sözleriyle tepki gösterir. Evlenip 
çoluğa çocuğa karışmaları gereken yaşta aynı evi paylaşmaya devam 
eden bu iki erkeği, Ender ve Çetin’i “acayip” bulan muhite karşı bas-
tırılmış bir öfke de sezilir aynı sözlerde:

“Neticede” iki orta yaşlı adamdık. Apartmandakilerin, sokaktakilerin 
bakışlarından, konuşmalarından anlaşıldığı üzere, biraz acayiptik. İki 
adımlık yerlere, örneğin bakkala bile birlikte gidiyorduk. […] Ev iş-
lerini, cam silmeyi filan ulu orta yapıyorduk. Apartmanın önündeki 
küçümen bahçenin otopark yapılmasına, ev sahipleri arasında, oto-
mobilimiz olduğu halde bir tek biz karşı çıkıyorduk. Yöneticinin ilgili 
ilgisiz her fırsatta kapımıza gelmesi, suçlayıcı bir merakla başını içeri 
uzatması, ‘Bu kitaplar ne için?’ diye sorması boşuna değildi. Gün boyu 
simli bir yorganın altına bağdaş kurup çuvaldızıyla pembelere açık 
mavilere dalıp çıkan yorgancı bizi dükkândaki müşterilerine boşuna 
göstermiyordu. (s. 100-101)

Özbay (2012-13), Türkiye’de egemen erkekliğin bel kemiği-
ni heteroseksüelliğin oluşturduğunu, bu yüzden de “erkekler arası 
duygusal yakınlaşma ve paylaşımın beraberinde eşcinsellik kuşkusu 
doğurabileceği için bundan imtina edildiğini” söyler. (s. 201) Ender, 
hem aşk ve ilişkiler hem kadın-erkek için erkek egemen toplumun 
koyduğu değişmez ölçütleri kabul edemez. Bıçakçı’nın baş kişileri 
yalnızca bir kadın ya da yalnızca bir ‘erkek’ olmakla yetinmemek ge-
rektiğini, insanın bu cinsiyet sınıflandırmalarından çok daha fazlası 
olabileceğini söylemek isterler bir bakıma. Sulhi, “oğlan, erkek veya 
insan, evet insan (Çünkü nasıl da pespayedir bütün o cinsel sınıf-
landırmalar)” (Bıçakçı, 2015, s. 91) derken Ender de Nihal’i sevdiği 
“iki yıl boyunca bir erkekten başka bir şey” olmamaktan şikâyetçidir:
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Sanki bu dünyadaki tarihim yalnızca bir erkeğin tarihiydi. Ben sanki 
bir erkek dışında başka bir şey değildim. Nihal, daha doğrusu ona bes-
lediğim yaşanmamaya mahkûm aşk, beni bir erkeğe indirgemişti. İki 
yıl boyunca bütün sınıflandırmaları kadın ve erkek başlıkları altında 
yapmaya zorlamıştı. Halbuki bulutlar da var, kediler de, herdem ye-
şil bitkiler, binlerce yıldır yeri değişmeyen taşlar, mutfakta bulaşıklar, 
kenarı kıvrılan kilimler, kar altında kalanlar, sınıflandırmalara tâbi ol-
mayanlar… (Bıçakçı, 2011, s. 160)

Egemen erkeklik normları aşılamaz, yıkılamaz muhkem bir du-
var gibidir. Yeni koşullar altında erkeklik değerleri değişmekte fakat 
egemen erkeklik hep yeniden tesis edilerek ayakta kalabilmektedir. 
Erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu salık veren egemen erkeklik 
bu amaçtan uzaklaştığında bir “erkeklik krizi” doğar ve “yeni ancak 
yine aynı temel prensiple uyumlu bir hegemonik erkeklik şekillenir. 
Erkeklik krizini takiben farklı aktörlerin katılımıyla kolektif şekilde 
inşa edilen ‘yeni erkeklik’ eskilerden pek çok bakımdan farklılıklar 
taşıyabilse de hegemonikleşebilen tüm erkeklikler, erkeklerin kadın-
lardan üstün olduğunun ima edildiği cinsiyet rejimleri ve düzenle-
ri ile uyumlu olur ve bunları sorguya mahal vermeksizin yeniden 
üretir.” (Özbay, 2012-13, s. 186) Bıçakçı’nın baş kişileri okulda, özel 
ilişkilerinde, gündelik hayatlarında, iş dünyasında gider gelir bu 
sağlam duvara çarparlar. Eril şiddetin değişik biçimleriyle yüz yüze 
kalır, egemen erkeklik değerlerinden onlar da incinirler. Judith But-
ler (2014), Cinsiyet Belası’nda “Ritüel niteliğindeki başlıca toplumsal 
dramalar gibi toplumsal cinsiyet aksiyonu da tekrar edilen bir per-
formans gerektirir” demişti (s. 229). Eğer toplumsal cinsiyet kişilerin 
neyi ‘yaptığı’ ya da ‘yapmadığı’ üzerinden şekillenebiliyorsa o zaman 
“yapmamayı tercih ederim” diyenler normlaşmış toplumsal cinsi-
yet karşıtlıklarını kırabilir. Sulhi, Ender ve Cemil hayatlarına giren 
kadınlar üzerinde tahakküm kurmaya çalışmayarak, şiddetin hiçbir 
biçimine baş vurmayarak, aklı tek ölçüt olarak kabul etmeyerek, cam 
silerek ve turşu kurarak hiç değilse egemen erkekliği yeniden üreten 
inşa stratejilerine katılmamış olurlar. Bu muhkem duvar öyle kolay 
yıkılmayacak belki ama toplumsal cinsiyet rollerinden her sapma ve 
onları dolaylı dolaysız her reddediş duvarı çatlatacaktır. 

Yazı boyunca Barış Bıçakçı’nın romanlarındaki erkek baş kişi-
lerin egemen erkeklik değerlerinden gösterdikleri sapmaları tespit 
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etmeye ve toplumsal cinsiyet kuramları çerçevesinde bu sapmaları 
yorumlamaya çalıştım. Ancak hâlâ Barış Bıçakçı’nın neden hassas, 
kırılgan, edilgen, duygulu, çekingen erkek tipinden vazgeçemedi-
ğine, neden onları tekrar tekrar benzer ilişki şemalarının, benzer 
duygu karmaşalarının içine soktuğuna dair yeterli bir yanıt vere-
bildiğimi sanmıyorum. Bu tekrar eden erkeklik kurguları Barış Bı-
çakçı edebiyatında neyi ya da neleri mümkün kılar peki? Egemen 
erkeklikle politik iktidar birbirinden ayrılamaz, dolayısıyla egemen 
erkeklik normlarını reddetmek demek iktidarla iç içe geçmiş bütün 
bir ilişkiler ağını da reddetmek demektir. “Asıl işi dünyayı değiştir-
mek olarak görmek sol bir ahlâkın doğrusudur. Hemen müdahale 
etmemiz gereken berbat bir dünyada yaşarken, ben bu ahlâkı geriye 
itemiyorum” (Bıçakçı vd., 2016, s. 65) der Barış Bıçakçı. Toplumsal 
eşitsizlik sorununu yaratan erkek egemen düzen değişmeden daha 
iyi bir dünya kurulabilir mi? Bu sorunun yanıtını en iyi Cemil verir. 
Karısı Nazlı’nın hem yoksulluğun hem kadın olmanın sıkıntılarıyla 
geçen büyüme hikâyesi Cemil’e şunları düşündürür: “Nazlı bunları 
boğazında bir yumruyla anlatmıştı. Cemil, insanoğlunun en büyük 
başarısının çocuklara böyle saçma sıkıntılar yaşatmayacak bir düzen 
kurmak olacağını söylemişti. ‘Sosyalizm’ diye bağırmıştı coşkuyla: 
Nazlı’yı bir güzel öpmüştü.” (Bıçakçı, 2013, s. 118) Mevcut çarpık 
toplumsal düzenin değişmesi için önce erkekliklerin değişmesi gere-
kir. Edebiyat, toplumun bedenine kazınmış yapıları değiştirmek için 
uygun bir araç mıdır sorusu belirebilir bu noktada. Eğer yazar “Kur-
maca dünya, bize sadece yaşadığımız dünyaya tahammül etme gücü 
vermiyor, aynı zamanda onu anlama ve dolayısıyla değiştirme gücü 
de veriyor,” (Bıçakçı vd., 2016, s. 37) diyorsa biz de okur olarak pekâlâ 
‘inanmamayı askıya alabiliriz.’ “Naif ” ve “çocuksu” Bıçakçı edebiya-
tına taşıyamayacağı bir politik anlam yüklediğim de düşünülebilir. 
Daha önce Bıçakçı’nın Aramızdaki En Kısa Mesafe romanı üzerine 
yaptığım konuşmada yazarın romancılık üslubunu Freud’un “perde 
anı” (screen memory) kavramına gönderme yaparak bir “perde an-
latı” olarak nitelemiştim.3 Bize bir hikâye anlatırken, bir dramı gös-

3 “Aramızdaki En Kısa Mesafe’de Uzaklık, Yokluk, Nostalji” başlıklı bildiri. Çağdaş Edebi-
yata Akademik Yaklaşımar II / Hayatla Edebiyat Arasındaki En Kısa Mesafe: Barış Bıçakçı 
Sempozyumu. 24 Aralık 2015. (Düzenleyen: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
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terirken tam bu sırada orada olan başka bir hikâyeyi, başka bir dramı 
perdelediğini söylemek istemiştim bununla. Benzer bir illüzyon ya-
zarın metinlerindeki politik söylem için de geçerli olabilir. Cemil’in 
kaba erkeklerin kopardığı iğde dallarını koklaması politiktir, Ender 
ve Çetin’in “yemeği hiç su katmadan pişirmenin önemi üzerine bir 
iki büyük söz söylemeleri” politiktir, Sulhi’nin beyaz gömleğinin sert 
yakaları ile lacivert kravatı politiktir, ya da en iyisi şöyle söyleyeyim: 
aynı zamanda politiktir. “Ne Yapmalı?” adlı 39 maddelik manifesto-
sunda özetle “Politik film yapmamalıyız, politik yöntemle film yap-
malıyız,” minvalinden bir görüşü savunur Godard. Bıçakçı da tıpkı 
Godard gibi politik romanlar yazmaz ama politik yöntemle roman 
yazar. Makbul erkek mitinin karşısına konulan, egemen erkek düze-
nin hâkimiyetindeki gündelik hayatın içinde gezinen bu erkek tipi, 
egemen erkekliğe ilişkin yerleşik kavramları sorgulamamıza imkân 
sağlayarak Bıçakçı’nın romanlarındaki politik örüntünün bir uzantı-
sını oluşturur. Son kertede Bıçakçı’nın baş kişileri içinde yaşadıkları 
topluma yabancılaşmışlardır. Yazarın ataları sayabileceğimiz Atay ve 
Atılgan gibi erkek yazarlar da romanlarında mevcut düzenle uyuşa-
mamış erkek baş kişilere yer vermişti, Bıçakçı’nın sevgili şairi Oktay 
Rifat da “darağacı suratlı toplum”dan yakınmıştı. Ancak Bıçakçı’nın 
baş kişilerinin bu noktada bir farkları vardır: onlar en başta toplu-
mun onadığı ve koruduğu erkeklik değerlerine yabancılaşmışlardır. 
Bıçakçı, toplumun bir erkek toplum olduğunu ve asıl zehrin bu er-
keklikten yayıldığını Türkçe romanda yüksek sesle söyleyebilen bir 
erkek yazardır. 

“Kadınsılaşma Endişesi” 
Barış Bıçakçı’nın egemen erkeklikle çatışan erkek baş kişileri 

kadar yazarın anlatım biçiminin, kurduğu metin gövdelerini dona-
tan özelliklerin de ayrı bir başlık altında tartışılması gerekmektedir. 
Bıçakçı romanlarının baş kişileri, erkeğin dişil kabul edilen kısmını 
reddetmez, hatta bunu görünür hale getirirler. Ruh hallerinin anla-
tımına odaklı, sakin, neredeyse eylemsiz bu metinlerin gövdeleri de 
söz konusu özellikleri bakımından “dişil” kabul edilebilir. (Burada 
erkek baş kişilerin duygu dünyalarının adeta röntgenini elimize ve-
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ren bu romanları, ‘şeffaf/transparan metinler’ olarak adlandırıp de-
ğerlendirdiğimi eklemeliyim.) Metnin işleyiş sesi de baskın değildir, 
aksine bastırılmıştır; her şeyi bilen değil tereddüt eden, iktidar talep 
eden değil iktidardan vazgeçen bir sestir bu. Durmadan kendini an-
latır bu cılız ses ve çaresizce anlaşılmayı bekler. Bıçakçı metinlerinin 
çoğu zaman yüceltilmesine, bazen de yerilmesine sebep olan ‘ço-
cuksuluk’ etkisi -bilinçaltlarında başka bir ‘eksik’ yaradılışla birlikte 
düşünülen ‘kadınsılık’ ya da- bu gövdeden, bu sesten ve bu ruhtan 
neşet eder. Bu bağlamda Hüseyin Kıran’ın (2013), Sinek Isırıklarının 
Müellifi’nin “metinsel bedeni” üzerine kaleme aldığı “Dağınık Deği-
niler…” adlı yazısı, Bıçakçı metinlerinin ‘pasif ’ doğasını ele alabil-
mek için iyi bir çıkış noktası sunar:

[…] estetik yetkinliğin yetmediği zamanlardayız. Güzel yazmanın ye-
terli olmadığı zamanlardayız. Ve elbette güzel yazana teşekkür edil-
mesi gereken zamanlardayız da. Genel çürümenin karşısına ‘güzel’le 
değil, kuvvetliyle çıkma zamanıdır. İçe dönmenin, eve, bilindik ve sü-
rekliliği garanti altına alınmış alana çekilmenin-saklanmanın değil, 
dışa açılmanın, bilmediğimiz topraklara adım atarak ilerlemenin, yeni 
bir hayat-bilme-anlam aramanın, istemenin zamanlarındayız. Küfürle, 
öfkeyle konuşmalıyız. (s. 48) [Vurgular bana ait]

Kıran, Bıçakçı’nın metinlerinin (geniş ölçekte bakarsak edebiya-
tın) saldırgan, öfkeli, maceracı, etkin ve güçlü olmasını, bir bakıma 
erkeksilikle özdeşleşen niteliklere sahip olmasını beklemektedir. Hü-
seyin Kıran’ın Bıçakçı’nın metnini kendi estetik ölçütleri üzerinden 
değerlendirmesi yadırganamaz. Ancak metnin içinde kalarak onu 
yorumlamaya çalıştığımda Bıçakçı’nın metne yansıyan politik ve 
edebi doğrusunun Kıran’ın beklediği tür bir edebiyat yapmaya elve-
rişli olmadığını, hatta bir adım daha ileri giderek böyle bir edebiya-
tı dışladığını söyleyebilirim. Aynı yazıda geçen “[…] metnin içinde 
yazar adları, eserler zikredilir. Belli ki estetik bilinç kurulurken eski 
metinlere bakılmış, oradan olarak kurulmuştur. Dolayısıyla her me-
tin gibi bu metin de […] başka metinler, başka hayatlar veri alınarak 
kurulmuştur. Böylece ortada radikal bir kopuş ve yeni bir evren tasa-
rımı değil, dışarıyla yeni bir ilişki biçimi-modeli sunan […] bir metin 
kalır,” (s. 48) cümleleri de dış telkine kapalı bir özgün duruş arayışına 
işaret eder. Burada ele aldığım romanlardaki erkek baş kişiler Sulhi, 
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Ender ve Cemil’in kadın ve edebiyat etkisine fazlaca açık olduklarını 
söylemiştim yukarıda. Peki bu etkilenmişliğin ne kadarı yazara ait? 
Kör Ayna, Kayıp Şark kitabında Tanzimat romanlarındaki etkilenme 
endişesini konu alan Nurdan Gürbilek (2004), Batı’dan devşirilmiş 
bir tür olan romanın “hem bir modernlik işareti hem de tehlikeli bir 
kılavuz” (s. 11) olarak görüldüğünü, Doğulu bir toplumun modernle-
şirken özünü kaybetme endişesinin romana “kadınsılaşma” “eril ola-
mama”, “çocuk kalma” endişesiyle beraber yansıdığını savunmuştu. 
“[O]kurluğun etkilenmişlikle etkilenmişliğin kadınsılıkla özdeşleşti-
rildiği; yazarlığın etkiye direnmekle, etkiye direnebilmeninse erillikle 
ilişkilendirildiği bir okur yazar sözleşmesinde” (s. 12) gizlenmektedir 
bu endişe. Gürbilek’in tezine göre büyük metinlere geç kalmış, Batılı 
öncüllerinden fazlasıyla etkilenmiş Türk yazarı, kendi etkilenmişli-
ğini romanda yarattığı “yabancı telkine fazlasıyla açık, kapılmaya 
yatkın, hassas ve hercai ‘kadın okura’” (s. 10) yükleyerek aşmaya ve 
bu yolla erkekliğini korumaya çalışmıştır. Türkçe romanın bu kurucu 
metinlerinin yayımlanmasının üzerinden yüz yıldan fazla bir zaman 
geçti. Tanzimat romanının hassas, hülyalı, etkiye açık roman okuru 
kadınlarının yerini Barış Bıçakçı’nın metinlerinde erkekler aldı. Ya-
zar, hem Türkçe edebiyatta hem dünya edebiyatında büyük metinlere 
geç kalmıştı, selefi yazarları okumuştu, onlardan etkilenmişti ama 
etkilendiğini gizlemedi, aksine üzerindeki bütün etkileri ışıklı tabe-
lalarla gösterdi. Endişesini sahiplendi, onu savmak yerine yazısını 
bütün bu endişeler etrafında kurmayı seçti.

Sonuç
Yazının başında da belirttiğim gibi Barış Bıçakçı’nın metinleri 

toplumsal cinsiyet düzeninin ve egemen erkekliğin sorgulanabilme-
si için verimli birer yazınsal alandır. Romanlardaki “tedirgin”, “hu-
zursuz”, “çekingen”, “edilgen” erkekler, erkeklik oyununu oynamayı 
bir türlü öğrenememişler; egemen erkeklik değerleriyle daha işin 
başında uyuşamamışlardır. İş ve aile hayatları, yaşam alanlarıyla il-
gili tercihleri, çevreleriyle ve özellikle kadınlarla kurdukları ilişkileri, 
gündelik hayatlarında sergiledikleri toplumsal cinsiyet performans-
ları onları toplumun üzerinde uzlaştığı “erkek” kimliğinin dışına 
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düşürür. Alternatif bir erkeklik ortaya koyan roman baş kişilerinin, 
“çocuksu” olarak görülmelerinin kökeni de makbul erkeklik mitiyle 
aralarındaki uyumsuzlukta aranabilir. Topluma, başta erkek olma-
nın gereklerini yerine getiremedikleri için yabancılaşmışlar, yine 
aynı sebeple de ötekileştirilmişlerdir. Huzursuzluklarının, tedirgin-
liklerinin, çekingenliklerinin kaynağı erkek egemen toplumsal dü-
zen, bu düzenin yarattığı eşitsiz yaşam koşulları; özetle erkekliğin 
ürettiği iktidardır. 

Barış Bıçakçı’nın Veciz Sözler, Bizim Büyük Çaresizliğimiz ve 
Sinek Isırıklarının Müellifi romanlarındaki erkeklik kurgularına 
odaklandığım bu yazı; kadınlık inşalarına, toplumsal cinsiyet rolle-
riyle hesaplaşamamış kadınlara yönelik eleştiriye, kadın-erkek, ba-
ba-oğul, anne-oğul ilişkilerine ve erkek dostluğuna yeterince deği-
nemediğim -hatta kimilerine hiç giremediğim- için eksik kalmıştır. 
Bütün bu paradigmalar ayrı ayrı ortaya konduktan ve birbirleriyle 
ilişkilenmeleri incelendikten sonra Barış Bıçakçı’nın metinlerindeki 
toplumsal cinsiyet meselesi tam anlamıyla açıklığa kavuşabilecektir. 
Dolayısıyla Barış Bıçakçı’nın metinlerinin cinsiyet hiyerarşilerinden 
tamamen arınmış bir bölge olduğunu iddia etmek, bu ve benzeri ya 
da tersi yargılara varmak için henüz erken olabilir. Ancak bir erkek 
yazarın, eleştiri oklarını egemen erkeklik üzerine çevirmesi fark 
edilmeyi hak etmektedir. Bu yazı, konu üzerine yapılabilecek daha 
geniş ölçekli çalışmaların ilk adımı olarak görülebilir.
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Yorum Tarihinden Öğretici Bir Hata: 
Kitabı Mukaddes Yorumculuğunda 
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Öz
İlk yüzyıllarında Hristiyanlık, Eski Yunan düşüncesinde başlayan ve giderek 
çatallanan iki yorum yaklaşımından birini, filolojik yorum karşısında alegorik 
yorumu yeğler ve geleneksel mitolojisini gerekçelendirmekte çeşitli biçimlerde 
alegoriciliğe dayanır. Böylece sekülerleşmenin ve ussallığın yükseldiği 17. yüz-
yıla değin kutsal metin yorumu alanı, düzanlama yönelen filolojik yaklaşıma 
kapalı kalır. Bu makalede, Hristiyanlığın ilk yüzyıllarındaki baskın ve marjinal 
yorum yaklaşımları, baskın yaklaşım olan alegoriciliğin nasıl kavrandığı; ünlü 
bir yanlış yorum örneğini, Eski Ahit’in Çıkış kitabında yer alan “Tanrı’nın ismi” 
meselesini aydınlatmak üzere ele alınmaktadır. Bu felsefi alegori ve yanlış yo-
rum örneği, yanlışa neden olan yorum yaklaşımı ve buna uygun tarihsel Eski 
Ahit çevirileri çerçevesinde incelendikten sonra, çalışmanın son kısmında, ta-
rihsel-filolojik eleştirinin yükselişiyle birlikte Kitabı Mukaddes araştırmalarında 
varılan sonuçlar çerçevesinde, yani “düzanlam”ıyla irdelenmektedir.
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A Beneficial Error in The History of 
Interpretation: 

The Problem of “The Name of God” in 
Exegesis

Abstract
Early Christianity proceeded decidedly upon one of the two ways of interpre-
tation of its day, both of which were born in the Ancient Greek world and gra-
dually bifurcated in time. These two methods were the allegorical interpretation 
against the philological one, and Early Christianity took advantage of allegorical 
interpretation in various ways in order to render its traditional mythology pla-
usible. Thus, Biblical exegesis had been kept afar from philological research se-
eking for literal meaning, until the rise of secularism and rationalism in the17th 
century. This article attempts to examine the predominant and marginal interp-
retation methods in the age of Early Christianity and to describe how the pre-
vailing approach of allegorical interpretation is conceived, with the overall aim 
of shedding light on a famous example of misinterpretation, i.e. the perception 
of the episode of “the name of God” in the Exodus Book of the Old Testament. 
Therefore, this article scrutinizes the misinterpretation of this example in the 
context of the allegorical exegesis of Christianity, which has caused this error, 
and the historical Old Testament translations which have perpetuated the mi-
sinterpretation. Then finally, the problem is evaluated in the context of the mo-
dern outcomes of exegesis which are the gifts of rising historical-philological 
criticism, and hereby its literal meaning. 

Key Words: Biblical exegesis, School of Alexandria, allegory, literal meaning, 
problem of “the name of God”

Orta çağ felsefesi ve sanat tarihinde Eski Ahit’in en çok önemse-
nen epizotlarından biri, Musa’nın çölde Tanrı ile ilk kez karşılaşma-
sının hikâyesi olmuştur kuşkusuz (Çıkış 3). Ancak müthiş ününü, 
kendi yalın sözcüklerine değil, köklü bir gelenek kurmuş alımlanma 
hikâyesine borçludur bu hikâye. Öyle ki aslında iki hikâye vardır 
elde: İlk hikâye kısa, ama hikâyenin hikâyesi hem uzun ve dolam-
baçlı hem de ibretliktir. 
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İlgili epizot Eski Ahit’in en antropomorfik sahnelerinden bi-
riyle başlar. Musa çölde kayınpederinin sürüsünü güderken Horeb 
dağına gelir, burada sürekli yanan bir çalı görür ve hayretle seyre 
koyulur. Derken çalının ortasından Tanrı Musa’ya seslenir: “Ben ba-
banın Allahı, İbrahimin Allahı, İshakın Allahı ve Yakubun Allahı-
yım.” Ardından da kavmin Mısır’da çektiği acıları bildiğini, onları 
kurtaracağını, Mısır’dan çıkaracağını, kavmi “süt ve bal akan diyara” 
ulaştıracağını, bunun için de Musa’yı Firavuna göndereceğini söyler. 
Henüz kavmi için taşıyacağı rolden habersiz Musa ona cevap verir ve 
ünlü diyalog şöyle gelişir:  

Ben kimim ki, Firavuna gideyim ve İsrail oğullarını Mısırdan çıka-
rayım? Ve dedi: Gerçekten ben seninle olacağım ve benim seni gön-
derdiğime senin için işaret şu olacak: Sen kavmi Mısırdan çıkardığın 
zaman, bu dağ üzerinde Allaha ibadet edeceksiniz. 

Ve Musa Allaha dedi: İşte, ben İsrail oğullarına geldiğim zaman, on-
lara: Atalarınızın Allahı beni size gönderdi, dersem, ve onlar bana: 
Onun ismi nedir? derlerse, onlara ne diyeyim? Ve Allah Musaya dedi: 
Ben, BEN OLANIM ve dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Beni 
size BENİM gönderdi. Ve yine Allah Musaya dedi: İsrail oğullarına 
böyle diyeceksin: Atalarınızın Allahı, İbrahimin Allahı, İshakın Alla-
hı, Yakubun Allahı Yahveh beni size gönderdi; ebediyen ismim bu ve 
devirden devre anılmam budur. Git ve İsrail ihtiyarlarını topla ve onla-
ra de: Atalarınızın Allahı, İbrahimin, İshakın ve Yakubun Allahı Yah-
veh bana göründü (…) (Kitabı Mukaddes, 1995, s. 56; Çıkış 3: 11-16)1

Burada kullanılan Türkçe edisyon, kritik ifadeleri büyük harf-
le yazmış: “Ben, BEN OLANIM (…) Beni size BEN İM gönderdi.” 
İlk anda Musa’nın halkına gidip Tanrı’nın adının BEN İM olduğunu 
söylemesi beklenir gibi, ama metin sonra Musa’nın talep ettiği özel 
adın BEN OLANIM ya da BEN İM olmadığını, Yahveh olduğunu 
bildirmektedir. Bu birkaç satırda olup biten önemsenmeyebilirdi, 
eğer buradan “Tanrı bütün Varlığın ta kendisidir” diyen devasa bir 
Hristiyan ontolojisi çıkarılmasaydı ve eğer tüm bu ontoloji aşağıda 

1 Metinde geçen Yehova sözcüğü, akademik literatürdeki standart karşılığı olan Yahveh’e 
tarafımızca dönüştürülmüştür. İmla ve doğru okunuş konusunda bkz. http://www.jewis-
hencyclopedia.com/articles/11305-names-of-god
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dayanakları sunularak irdelenecek pek basit bir yanlış anlamaya, bir 
çeviri sorununa dayanmasaydı. Zira aslında burada Tanrı kendini 
tanıtırken derin bir teo-ontolojik alegori kullanmakta değildir: Ba-
sitçe “Kimsem kimim” demekte; ismini söylemezden önce, Musa’nın 
büyük Mısır’dan çıkış mücadelesi arifesindeki mütevazı konumunu, 
kendisinin de yüceliğini vurgulayan bir azar cümlesi sarf etmekte-
dir. Bir bakıma iki cümle önce Musa’nın “Ben kimim ki, Firavuna 
gideyim,” derken firavun karşısında kendisini yerleştirdiği mütevazı 
konumu teyit etmektedir. 

Peki, nasıl olmuştur da bu kadar basit ve gayet “insani” ya da 
antropomorfik bir diyalog, Hristiyan teolojisi ve ontolojisinin kaldı-
racı haline gelmiştir? Bunun için hikâyenin ibretlik hikâyesine bak-
mak ve bu satırların Hristiyanlarca nasıl anlaşıldığını, nasıl olup da 
öyle anlaşılabildiğini, başka deyişle Hristiyan yorum yaklaşımının 
nasıl geliştiğini, sonuçta da hiç değilse merak gereği ilgili epizotun 
asıl tasasının ne olabileceğini araştırmak gerekiyor. 

Hecelerin Gürültüsünden Alegorilerin Hakikatine
Malum, Eski Ahit başlangıçta tek bir kavmin, İbranilerin kut-

sal metniydi. İşler başka türlü gelişmese, salt o kavme temel varoluş 
hikâyelerini anlatan, salt o kavme yaşam kılavuzu sunan bir metinler 
toplamı olarak kalacak, yayılım alanı tesadüfi komşuluk ilişkilerine 
göre belirlenecek, muhtemelen yüzyıllardır dünyanın dört bir bu-
cağında çeşit çeşit halkların ezberinde yer etmeyecekti. Tabii işler 
başka türlü gelişti ve o kavim inancının içerisinden, kavim ve coğ-
rafya kısıtlamalarını aşmaya, yani evrenselliğe aday yeni bir inanç 
çıktı: Hristiyanlık. İnanç yeni, tebliğ hedefi fiilen ve kısıtlamasızca 
“herkes”ti ama öğreti bir sıfır noktasından da başlamıyordu; bağrın-
dan büyüdüğü geleneğe, Eski Ahit hikâyelerine gömülüydü aynı za-
manda. Bu da mitos âleminde pek nadir görülen bir durum yarattı: 
Geleneksel art alanı kuran Eski Ahit hikâyelerini, bunları de facto 
hakikat olarak kabul eden kavim mensupları dışındaki devasa dün-
yaya da “makul” açıklamalar olarak sunma, kabul ettirme ihtiyacı. 

Genellikle kimse böyle bir şey yapmaz. Herkesin, her halkın 
kutsallığına ve tabii haliyle doğruluğuna inandığı anlatıları vardır 
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ama bunları ille başkaları da doğru bulsun diye kimse uzun uzadıya 
uğraşıp alengirli yorum yolları tutmaz. Bir halk için kutsal anlatıla-
rının bekasını sağlamanın yolu basitçe “tekrar”dır; öncelikle temel 
metinleri, bir de bunlara bağlı, hatta asıl işlevi bunları bir kez daha 
söylemek olan meşru yorumları tekrarlamaktır. Foucault’nun (1987) 
Söylemin Düzeni’nde saydığı söylem denetleme yollarından biridir 
zaten bu ve temel muhatabı söz konusu söylemin sahipleridir, dışar-
lıklılar değil; başka deyişle, salt o söylemin sahiplerinin sözünü de-
netlemeye adaydır, başkalarının değil ( s. 32-4). Ne ki yine Söylemin 
Düzeni’nden öğrendiğimiz bir başka söylem denetleme usulü daha 
vardır: doktrin. Gerçi Foucault bundan söylemi konuşan öznelerin 
denetlenmesi bağlamında söz eder ama vurgu nettir, “doktrin kendi-
ni yayma eğilimindedir” (s. 44-5). Eski Ahit’in yıldızı da bu bağlam-
da parlayacaktır zaten.

Kavim dininden evrensel dine geçişin nasıl, hangi dinamiklerle, 
kimin eliyle olduğu önemli ve epey derinlemesine tarih bilgisi iste-
yen bir meseledir;2 Hristiyanlığın ilk yüzyıllarını incelemeyi gerekti-
ren bu konunun birkaç ana çizgisiyle yetinelim burada. Yeni inancı 
müstakil bir din olarak tebliğ etme, yani doktrini belli bir söylem 
alanının dışında kalanlara yayma misyonunu üstlenen ve bu ham-
lesiyle de İsa’nın niyet etmediği evrenselciliği başlatan Aziz Pavlus 
olur. Onun ve ardından diğer doktrin tebliğcilerinin seslendikle-
ri dünyada kabaca üç grup insan yer almaktadır: İskenderiye’den 
Roma’ya, oradan Antakya’ya pek çok önemli Kuzey Afrika, Anadolu 
ve Güney Avrupa kentine yayılmış diaspora Musevileri; onların di-
nini sonradan benimseyerek, yani din değiştirerek kavim dışından 
Museviliğe katılmış olanlar ve nihayet Hristiyanların deyişiyle Gen-
tiller ya da müthiş çeşitliliğiyle paganlar. Sünnet gibi yeni katılımcı-
ları kaçıracak bir uygulamanın gerekliliği konusunda zaten Musevi-
lik içerisinde süregiden bir tartışmaya eklemlenen Pavlus, sünnetin 
gereksizliğini savunarak bir anlamda İsacı inancın önündeki “fiziki” 
engeli kaldırıp tüm gücün kültürel iknaya vakfedilmesini sağlar (Jo-
nes, 2006, s. 62-3). Peki bu kültürel ikna alanının öğeleri nelerdir ya 
da başka bir deyişle yeni söylemin oluşturulacağı, yukarıda sayılan 

2 Bir başlangıç metni olarak bkz. Wallace-Williams, 1999.
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üç grup insanın bir arada yayıldığı dünyanın kültürel repertuvarında 
neler vardır? 

Elbette müthiş bir dinsel hareketlilik, tüm Roma İmparatorlu-
ğuna yayılmış çeşitli gizem kültleri vardır; ayrıca birtakım felsefi mi-
tolojilerin Hristiyanlığı kendilerine doğru çekme girişimi diye nite-
lenen gnostisizm vardır (Gilson, 2007, s. 36) ama en önemlisi Yunan 
düşüncesinin yaygın etkisi vardır. Zaten dönemin ve coğrafyanın lin-
gua franca’sı Yunancadır, o kadar ki İbrancadan uzaklaşmış diaspora 
Musevileri Eski Ahit’i Yunanca çevirisinden okur ve İsa’nın yaşamı 
ile öğretisi konusundaki temel metinler, yani İnciller Yunanca üre-
tilir, hatta içlerinden biri anlatısına “logos” diyerek başlar (Yuhanna 
1:1). Evet, bu logos şu felsefeden, Sokrates öncesi düşünceden iti-
baren tanıdığımız meşhur logos’tur. Eski Ahit hikâyelerinin Musevi 
dünyasının dışına yönelen yeni yorumlanma tarzında başat etken de 
felsefe olacaktır zaten. Yalnız buraya şu notu düşmek gerek: I. yüzyıl 
ve sonrası Helen-Roma-Musevi dünyası, bizimkinden farklı olarak 
felsefeyi hayatın olmazsa olmazı addediyor değildir. Nasıl bugün 
inanışların yaygın etkisi karşısında felsefe mütevazı bir entelektüel 
adacık olarak varlığını sürdürüyorsa, eski dünyada da öyledir; kendi 
felsefi merceklerimiz altında “bugün” saptadığımız felsefi eğilimler, 
o dünyanın cari toplumsal yapısında pek az kimseyi ilgilendiriyordu 
kuşkusuz. Ne ki metinlerin, dolayısıyla insanların dünyasında uzun 
mu uzun bir ömür sürecek söylemsel yapılanma da o dönemin felsefi 
eğilimlerinden çıkmıştır, genel toplumsal ilgilerden değil.

Dönemin en etkili Yunani düşünsel eğilimleri Platonculuk ile 
Stoacılıktır. Epistemolojik yorumundan ziyade ontolojik yorumuyla 
rağbet gören Platonculuk –büyük ölçüde Plotinos düşüncesi aracılı-
ğıyla– Hristiyanlığın ontolojisine tramplen sunarken, Stoacılık logos 
görüşüyle, etiğiyle ve retorik birikimiyle belirleyici olur. Diğerleri 
de hayati önem taşımakla birlikte sayılanların sonuncusu burada 
ilgilenilen mesele bakımından büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. 
Zira elde yeniden yorumlanması gereken kaotik bir metinler top-
lamı vardır ve Stoacılığın retorik birikimi bu derde deva olabilecek 
türdendir. Başka pek çok edebi meselenin yanı sıra özellikle alegori-
ler konusunda son derece ilham vericidir Stoacılık. Hatta Hristiyan 
öğrencilerinin yaptıklarına bakılırsa, fazlasıyla esinleyicidir. Eski 
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Ahit metinleriyle uğraşan Hristiyanlar benzersiz, Stoacılarınkini 
bile geride bırakan aşırı yorum örnekleri sunarlar hermeneutik ta-
rihine, bir bakıma Stoacılığı da aşırı yorumlamalarından kaynaklan-
maktadır bu. Ama şunu özellikle vurgulamak gerek: Plotinos esinli 
Hristiyan ontolojisi Stoacılığın materyalizmini reddedecek,3 alego-
riciliği Platoncu varlık görüşüne Stoa kesimi bir elbise giydirmekte 
kullanacaktır. Öyle ki Platonculuk ile Stoacılık ontoloji konusunda 
iki ayrık ya da rakip eğilim olarak işlese de Stoacı retorik birikimini 
kullanmakta önce Musevilik, ardından da Hristiyanlık gayet rahat 
davranacak, Platoncu ontolojiyi ileri sürmek için kutsal metinleri 
Stoa esinli alegoricilikle yoğurup pişirecektir. 

Stoacılar, bir yandan cari dinsel uygulamalara katılımı destek-
ler, bunlarla gayet barışık bir yaşam öğütlerken, diğer yandan mi-
tolojilerin tanrılar hakkında anlattıklarını doğaya dair alegoriler 
olarak görme eğilimindedirler (Brisson, 2004, s. 44-6). Ama yakla-
şımlarının, salt hangi tanrının hangi doğa gücünün simgesi olduğu-
nu söylemekle yetinen düzayak bir simgecilik olduğunu sanmamak 
gerek. Eğretileme, simge ve alegori konusunda o kadar büyük bir 
hassasiyet geliştirmişlerdir ki, Homeros destanları gibi temel yapıt-
ları bile etik simgeler, alegorilerle yüklü metinler olarak okurlar. Me-
sela Herakles’in işleri, onlara göre, düzanlamıyla anlaşılacak fiziki 
mücadeleler değildir, akıl dışı tutkuların yenilmesini simgelemekte, 
dolayısıyla da –ödünç bir deyişle söylersek– “Herakles bir çeşit Sto-
acı ‘aziz’e dönüş[türülmektedir]” (Wallace-Williams, 1999, s. 150). 
Yorum konusunda vaktinde Platon ile Aristoteles arasında açığa 
çıkmış bir çatallanma belirginleşmekte, çatallanan iki yol, düzan-
lam yorumu ile alegorik yorum birbirinden iyice ıraksamaktadır. 4 
Platon, yorumlama, hermēneuin fillini insanlar için bir tür bilme-
ce olan, felsefi bilgi gibi doğruluk değeriyle belirlenmeyen, kısacası 
düzanlamını aşan tanrı sözlerinin yorumlanması için kullanırken 
(Ion), fiilin isimleşmiş hali Aristoteles’in en yalınından bir tür dil-
bilgisi kitabı olan ve önermelerden söz eden, yani bir düzanlam kı-

3 Özellikle varlık türlerinin tartışıldığı VI. Kitabıyla The Six Enneads, Plotinus (2009), 
http://classics.mit.edu/Plotinus/enneads.6.sixth.html
4 Zarf/mazruf gibi kendisi de eğretileme olan adlandırmalar yeğlenmediğinde genel kabul 
gören bir ikilidir düzanlam ile alegori, bkz. Todorov, 2013 s. 23.
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lavuzu sayılabilecek Peri Hermeneias’ının başlığına gelir yerleşir. Bu 
eski görüş ayrılığının geç antikçağ sahnesinde süren ıraksamasında 
alıp başını gidenin alegorik yorum olduğunu ve olacağını söylemek 
mümkündür.

Stoacılık esinli, alegoriye meftun tektanrıcı yorum sahnesi il-
kin Kuzey Afrika’da, İskenderiye’de kurulur. Herhangi bir eski dün-
ya kenti değildir İskenderiye. En canlısından bir kültür ortamı ve 
en renklisinden bir kültürel çeşitlilik vardır kentte. Üstelik I. yüz-
yılda Musevi düşünür Philon’un yurdu olmuştur burası: Musevilik 
ile Platonculuğu, Stoa kaynaklı bir yorum yöntemiyle uzlaştırarak 
Hristiyanların benimseyecekleri mucizevi terkibi entelektüel kamu-
ya sunar Philon. Stoacılık Musevilerin dünyasında Philon’un yanı 
sıra Josephus gibi büyük bir düşünür ve tarihçide de karşılık bulmuş, 
Josephus etik temaları üzerinden kendi tutumunu Musevi Stoacılık 
diye tanımlamıştır. Museviliğe katıştırılması meşrulaşmış bir Yuna-
ni eğilim olarak Stoacılık, Josephus ile Philon’a hem etik temaların 
hem de teolojik meselelerin izini Eski Ahit hikâyelerinde aratan bir 
yorum gereci sağlamaktadır. Philon bu gereçle, Eski Ahit’in özel-
likle ilk beş kitabına –Yunanca yaygın deyişle Pentatök’e– Tanrı ile 
biçimlendirici ilkeler, yani logos’un ilişkisini söyletir. Özetle kabul 
şudur: Metinlerin zaman zaman tutarsızlıklar, tuhaflıklar gösteren, 
hikâyeci düzanlamlarının altında teolojinin ihtiyaçlarına göre “keş-
fedilmeyi” bekleyen devasa bir derin simgesel-felsefi anlamlar der-
yası yatmaktadır (Wallace-Williams, 1999, s. 138-50 ve Armstrong, 
1998, s. 100-1).5 Düzanlam ile alegorik anlam arasındaki çatallanma 
bir tür yarılmaya doğru gitmektedir, artık Herakles’in işlerine etik 
atfetmek değil, kadim hikâyeleri ontolojinin diliyle konuşturmak söz 
konusudur. 

Hristiyanların meşhur İskenderiye Okulu tam da bu mirası alıp 
büyütecektir; bir yandan naif İsa alegoriciliğiyle, diğer yandan da fel-
sefi alegoriciliğiyle. İlkinden başlayalım: Bugün hâlâ varlığını sürdü-
ren bu katedral okulu, yaygın Hristiyan yorum yaklaşımı tipolojinin 
geliştirildiği yerdir ve Eski Ahit’i İsa’yı ve dolayısıyla Hristiyanlığı 

5 Philon’un Kitabı Mukaddes’i yorumlama tarzına kısaca göz atmak için bkz. Volume I, 
Philo, 1981.



174

Yorum Tarihinden Öğretici Bir Hata: 
Kitabı Mukaddes Yorumculuğunda “Tanrı’nın İsmi” Meselesi

monograf 2018/10

haber veren bir alegoriler derlemesi ya da yaygın özel terimiyle pre-
figürler toplamı olarak okuma çabasının merkezi olur. Aslında bu 
yorum tarzı ilk kıvılcımını kabaca I. yüzyılın son çeyreğine tarihle-
nen6 Matta İncilinden almıştır. Matta İncili hem Meryem ile İsa’nın 
şeceresine gösterdiği özenle hem de İsa’nın hayatına dair kritik nok-
talarda yaptığı Eski Ahit atıflarıyla güçlü bir tarihsel süreklilik kurar; 
özellikle de İşaya 7:14’e yaptığı atıf, Eski Ahit’in bu önemli kitabına 
bir kehanet halesi ekler. İşaya’da Tanrı’nın alameti olarak gebe kalıp 
bir oğul doğuracağı söylenen “kız”, Matta’da “bakire” Meryem haline 
gelir ve metin bunu “Tanrı bizimledir” diye “yorum”lar (Matta 1: 22-
23). Eski Ahit’le devamlılığı sağlamak konusunda harika bir fikirdir 
bu çünkü son derece işlevsel bir tarihsel vurgu kaydırması icat eder: 
“Biz bugün o eski geleneği sahipleniyoruz” kabulünün yanı sıra veya 
onun yerine, “O köklü gelenek zaten bizi haber vermişti” kabulünü 
getirmektedir. Böylelikle bugünden konuşan insanların olağan-dün-
yevi iddialarının yerine kadim metinlerin köklü bir geçmişe daya-
nan olağanüstü-tanrısal otoritesi geçirilmektedir. 

İcat olgun halini İskenderiye Okulunun en saygın ve en kale-
mi işlek temsilcisi, III. yüzyıl düşünürü Origenes’te kazanır. Orige-
nes, Matta İncilinin önerdiği de dahil olmak üzere pek çok prefigür 
sunduğu kitabı Péri Arkhôn’da (“İlkelere Dair”) bu yorum tarzının 
teorisini kurarken hiç de mütevazı değildir. Eski Ahit’in İsa’yı haber 
verişi, yukarıda değinilen tanrısal otoritenin bile sağlaması, kanıtı 
haline gelir. Eski Ahit’ten çıkardığı bir kehanet-prefigür dökümünün 
ardından şöyle söyler Origenes: 

Böylelikle kısa yoldan Mesih’in tanrısallığını kanıtlar ve bunun için 
Ona dair kâhince bildirimleri kullanırken, aynı zamanda Ona dair 
kehanetleri içeren yazıların ilahi esin taşıdığını, Onun geleceğini ve 
doktrinini haber veren belgelerin güç ve yetkeyle dolup taştıklarını 
ve Gentillerin ilgisini de bu sayede celbettiklerini kanıtlamış oluyo-
ruz. Ayrıca şunu da söylemeliyiz ki, kâhince bildirimlerin ilahiliği ve 
Musa’nın yasasının ruhsal tabiatı Mesih’in gelişinden sonra ışık saç-
maya başladı. Zira Mesih’in gelişinden önce kadim Kutsal Metinlerin 
ilahi esinine dair apaçık kanıtlar sunmak tam olarak olanaklı değildi; 
Onun gelişi, yasa ile peygamberlerin ilahiliğinden şüphe duyanları, 

6 İki ayrı tarihleme için bkz. Haris, 1985 ve Brown, 2016. Matta için tahminler sırasıyla 
70-100 ve 80-85 civarı. 
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bu Kutsal Metinlerin göksel inayetin yardımıyla ortaya çıktığına tam 
anlamıyla ikna etti. Peygamberlerin sözlerini özen ve dikkatle okuyan 
herkes (…) bu sözlerin insan üretimi değil Tanrı’nın sözleri sayılma-
sı gerektiğine inanır. Dahası Musa’nın yasasının taşıdığı, ama örtü 
altında kalmış ışık, İsa’nın gelişiyle açığa çıktı, örtü açıldı (…) insan 
bilgisi açısından harflerin taşıdığı gölge yavaş yavaş kalktı. (Origen, 
tarihsiz/b: IV. Kitap, s. 6)7 

Demek ki çift yönlü çalışan bir yorum gereci vardır elde: Ke-
hanetleriyle İsa’nın tanrısallığını kanıtlayan metinlerin, İsa’yı ön-
görmüş olmaları sayesinde tanrısallıkları kanıtlanır. Tekerlemeyi 
toparlayalım: İsa’nın tanrısallığını kanıtlayan metinlerin tanrısallığı, 
bu kanıtlamayla kanıtlanır. İyice kısaltalım: Kanıtlama kanıtlanma-
dır. Böylece yılan kuyruğunu ısırır. Yalnız bunun için harflerin, yani 
düzanlamın metinlere yaydığı gölgenin, kehanetler anlamlandırıla-
rak dağıtılması gerekir. Kısacası kabahat, asıl anlamı örten, gizleyen, 
gölgeleyen düzanlamdadır – neredeyse “bilgi”nin karşıtı haline gelen 
düzanlamda. Ve tabii iş sadece İsa’ya dair kehanetleri bulup çıkar-
maktan ibaret de değildir bu durumda; tüm kutsal metinleri, söyler 
gibi göründükleri şeylerin gölgelerinden kurtarıp alegorik anlamla-
rının ışığında okumak gerekmektedir.

Bu düzanlam sevmezlik Origenes’in yazılarında çeşitli şekil-
ler alır. Sözgelimi II. yüzyıl Yunan filozofu ve Hristiyanlık muhalifi 
Celsus’la tartıştığı Contra Celsus’ta, Eski Ahit’in alegorik anlamlar 
alabilecek seviyede olmadığını söyleyen Celsus’a şöyle itiraz eder 
Origenes: “Tarihi olayların da kaydedildiği peygamberin Kutsal Me-
tinlerinde, tarihi kısımların da alegorik amaçla yazıldığına, sadece 
yalın inanan kalabalıkları için değil, meseleleri izan sahibi bir ruhla 
soruşturmayı isteyebilecek az sayıda kişi için de en büyük maharetle 
uyarlandığına ikna olmak mümkündür.” (tarihsiz/a: IV. Kitap, XLIX, 
s. 100) Böylece Kitabı Mukaddes’in sunduğu en düzanlamlı kısımla-
rın, yani “tarih anlatılarının”8 bile alegorik okumaya açık olduğunu, 
üstelik metinlerin iki farklı tür okura birden hitap edecek şekilde 

7 Burada Yunancadan İngilizceye yapılmış çeviri temel alınmıştır, zira yaygın kullanılan 
Rufinus’un Latince çevirisi Yunanca metinden epeyce uzaktır. 
8 Origenes’in “tarih”ten bizimle aynı şeyi anlamış olamayacağını söylemek bile gereksiz 
belki. Onun “tarih” derken işaret ettiği şeyi biz bugün İbranilerin mitik tarih anlatısı diye 
görmekteyiz.
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tasarlandığını, kalabalıklara göre belirlenen alt seviyede düzanlam-
la yetinilirken, az sayıda izan sahibine yönelik üst seviyede alegorik 
anlam katmanının yer aldığını kesinler. Ardından da kutsal metin-
lerin alegorik okumaya açıklığı konusunda Aziz Pavlus’un yetkesini 
yardıma çağırır, izan sahipliğini Pavlus alıntılarıyla örnekler. 

Düzanlam ile alegori arasında açılan uçurum artık bir entelektüel 
ölçüt haline gelmiştir. Kalabalıkların yığıldığı yakada kalakalmamak 
için akıl ve izanla alegorik yorumlara girişmek gerekmektedir; ister-
se düzanlamın yurdu sayılabilecek tarih konusunda olsun düzanlam 
peşinde koşmak, imanlı ama cahil kalabalıktan olmayı kabul etmek 
demektir. Tabii buradan bir hiyerarşi çıkacaktır: anlam katmanları 
hiyerarşisi. Origenes’teki ikilik9 zamanla Hristiyan hermeneutiğinin 
standart dört katmanlı okuma yöntemine evrilecek, düzanlam ve ale-
gorik anlam katmanlarının üstüne ahlaki anlam ile anagojik anlam 
(batıni anlam, haliyle biraz da eskatoloji) eklenecektir. 

İskenderiye Okulunun alegoriyi yüceltirken düzanlamı cahil 
kalabalıklara bırakan bu tutumu pek kolay geliştirip pekiştirdiği 
izlenimine kapılabiliriz. Doğru olmaz bu. En azından başlarda ra-
kipsiz, muhalifsiz değildir İskenderiyeli yorumcular. Eski dünyanın 
bir diğer önemli kentinde, Antakya’da, başta Origenes olmak üze-
re İskenderiyelilerin yazdıklarını hoşnutsuzlukla okuyan birtakım 
başka Hristiyanlar vardır. IV. yüzyıl başlarında Antakya Piskoposu 
Eustatius, Origenes’i tüm Kitabı Mukaddes’i alegoriye çevirmekle 
suçlar (Zambon - Bertogli - Granella, 2010, s. 91); ardından Antak-
ya Okulunun asıl kurucusu sayılan Tarsuslu Diodoros ve onun öğ-
rencileri Mopsuestialı Teodoros ile Yuhanna Krisostomos gelir. Dü-
zanlamın aşağılanmasına direnen Antakyalıların önerdikleri yorum 
tarzı, rahatlıkla bugünün tarihsel-filolojik eleştirisine benzetilebilir. 
Zira Antakyalılar Eski Ahit’in her sözcüğünde İsa’ya dair kehanetler 
aramaktansa, metinlerin dünyevi yapısına, yani gramerine, anlam 
düzenine, bunları üreten tarihe yoğunlaşan düzanlam yorumunu 

9 Origenes’in iki değil üç metinsel ve toplumsal katman ayırdığı da iddia edilir, bkz. Gil-
son, 2007, s. 66 ve Jeanrond, 2007, s. 52-3. İddiası için Gilson’un gösterdiği kaynak yine 
Contra Celsus’tur, ama atıfta bulunduğu kısımda (VI. Kitap, 13) öbeklendirilen insanlar-
dır, doğrudan anlam düzeyleri değil; bilgelik durumuna göre yapılan ayırım anlam dü-
zeyleriyle bağdaştırılabilir olsa da, Origenes’in metni metodolojik olarak ısrarla düzanlam 
karşısında alegorik anlamı tartışmaktadır.
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önemserler. Alegorik yorumu dışlamayan ya da küçümsemeyen, 
yeri geldiğinde alegorileri incelemeye de açık bir tutumu yeğlerler. 
Origenes’in ürettiği türden kehanete dayalı kutsallığı değil, eldeki 
kutsal metinlerin tarihsel sahihliğini, esnek bir deyişle tarihe dayalı 
kutsallığı ön plana çıkarırlar (Jeanrond, 2007, s. 53 ve Armstrong, 
2016, s. 120-1). Bu bakış tarzı da elbette, İsa’nın tanrısallığından zi-
yade insani tabiatına değer vermeleriyle örtüşmektedir.10 Antakyalı-
ların dayanağı da yine Yunan birikimidir, özellikle de Stoacılık ara-
cığıyla muhafaza olunmuş mantık bilgisidir. Burada “mantık”, bizim 
anladığımızdan çok daha geniş ve kalabalık bir alanı işaret etmekte-
dir: Akıl yürütme biçimlerinin çözümlenmesinin yanı sıra retorik, 
gramer, kavram kuramı, önermeler, kavrama ve idrak meseleleri, 
genel olarak söylenirse epistemoloji ve dil felsefesi sorunları doldu-
rur bu alanı (Baltzy, 2013). Stoacılar alegoriye meftun olsalar da en 
önemli kısmını Aristoteles mantığı ve göstergebiliminin oluşturdu-
ğu tüm bir dil felsefesini de işler halde tutmuşlardır. Antakyalıların 
seçtikleri kaynak bu olur ve bir metnin düzanlamına ermenin hiç de 
öyle basit bir iş olmadığını, bir metnin anlamından söz edilecekse 
harfleri kısa yoldan geçip alegorilere sıçramadan önce yapılacak pek 
çok Aristotelesçi iş bulunduğunu hatırlatırlar çağdaşlarına. 

Ama mağlup olurlar. Yorum tarihinin galibi İskenderiyelilerdir, 
Antakyalılar ya hiç anılmazlar ya da şöyle bir hatırlanıp geçilirler. 
Tabii “Antakyalılar yenildiği için Aristoteles de yenik mi sayıldı?” 
gibi bir soru gelebilir akla: Cevap tartışmasızca “hayır”dır. Tüm orta 
çağ boyunca Kategoriler ile Peri Hermeneias, Boethius’un çevirisi ve 
şerhleriyle yaşayacak, mantığın ve hatta tümeller tartışmasının te-
mel taşı olmayı sürdürecektir. Ancak Aristotelesçi tutum Eski Ahit 
hikâyelerinin yorumlanmasına hiçbir etkide bulunamayacak, Antak-
yalılardan sonra belki XVII. yüzyıla değin Eski Ahit bir daha hiç filo-
lojik-tarihsel bir nesne olarak görülmeyecek, sadece İsa kehanetlerini 
değil binbir teolojik bulmacayı içeren bir kitap addedilecek, harflere, 
hurufata, düzanlama küs bir Hristiyan hermeneutiği kökleşecektir. 

Bu küslüğün son derece doğal bir sonucu vardır: Kadim metin-

10 Dönemin bu büyük tartışmasında Antakyalıların benimsedikleri tutumu tek bir örnek-
le özetleyelim: Antakyalılar Meryem’i Theotokos, Tanrı’yı-taşıyan sıfatıyla anmayı redde-
diyor, bunun yerine Anthropotokos, İnsanı-taşıyan ve Christotokos, İsa’yı taşıyan sıfatını 
kullanıyorlardı. Bkz. Manimanis - Theodosiou - Dimitrijevic, 2013: s. 23.
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lerin üretildiği dile, İbrancaya de küslük. Tek ve can alıcı bir örnekle 
yetinelim: Aziz Augustinus. Hristiyan dogmasının başta gelen belir-
leyicilerinden biri olan bu IV.-V. yüzyıl filozofunun –hele ki Kitabı 
Mukaddes atıflarıyla dolup taşan sayfaların, kitapların yazarı olduğu-
nu düşünürsek– İbranca bilmesini bekleriz doğallıkla. Ama bilmez, 
hem de De Doctrina Christiana’sında Latince konuşanlara İbranca ve 
Yunanca öğrenmeyi öğütlemesine rağmen (II. Kitap, s. 11).11 İbranca 
bilmediğini, onun yerine İbrancadan yapılmış standart Yunanca çeviri 
Septuagint’i12 asıl kaynak addettiğini de çevirmen Jerome ile yazışma-
larından anlarız. Meşhur çevirmen Jerome Eski Ahit’i Latinceye önce 
standart Yunanca çeviri Septuagint’ten, 390’dan sonra da direkt İbran-
cadan çevirmiştir. Sonraları Vulgata adıyla tanınıp yüzyıllarca standart 
metin olarak kullanılacak bu doğrudan çevirinin Septuagint’ten epey-
ce farklı olması Augustinus’u rahatsız eder; 394-405 arası kaleme aldığı 
mektuplarında, geleneksel çeviri-metinden ayrılışından ötürü duydu-
ğu rahatsızlığı bildirir çevirmene, hatta yaptığı işi gözden geçirmesini 
ister. Elindeki mihenk taşı sürekli ve sadece Yunanca Septuagint’tir, bir 
çeviriye itiraz eden kişiden beklenebilecek şeyi ise hiç yapmaz, İbranca 
orijinal metinleri hiç öne sürmez. Olgun çevirmen Jerome ise, hırçın 
bir çocuğu eğitircesine, bir yandan sakin sakin yaptığı işi savunur, di-
ğer yandan ucu Origenes’e de dokunacak şekilde Augustinus’a yanlış 
bir edisyon kullandığını söyleyiverir. Augustinus’un yazdıklarından, 
standart Septuagint’i bile değil, metnin Origenes tarafından tahrif 
edilmiş halini kullandığı çıkmaktadır (Augustin, 1896, s. 251-3, 326-8, 
349-61; Jerome, 1893, s. 214).13 

Augustinus’un nasıl olup da İbranca metin ile Yunanca çeviri 
Septuagint’i denk tuttuğunu14 anlamak için varsayımlar geliştirmeye 

11 Der ki: “Latin dilini konuşanların (…) Kutsal Metin bilgisi için diğer iki dile, İbranca ve 
Yunancaya da ihtiyaçları vardır, ta ki sonsuz Latince çevirmen çeşitliliği içlerine kuşkular 
salarsa orijinal metinlere ulaşabilsinler.” (Augustine, 2005, s. 30).
12 “Yetmiş” anlamına gelen ve bu nedenle zaman zaman LXX diye anılan Septuagint, Pto-
lemaios Filedelfos tarafından (MÖ. III. yüzyılda) bu çeviri işiyle görevlendirildiğine inanı-
lan 70-72 bilginin anısına bu adı almıştır. Dolayısıyla kitabı Türkçede “Yetmişler Çevirisi” 
diye ansak hata etmiş olmayız.
13 Augustinus, mektup no. 28, 71, 82; Jerome, mektup no 112. Ayrıca internet erişimi için 
bkz. http://www.bible-researcher.com/vulgate2.html
14 Septuagint Augustinus için tartışmasız üstünlüğünü hep koruyacaktır. De Civitate 
Dei’de (XVIII. Kitap, 43) asıl metin ile bu çevirinin sanki aynı ağızdan çıkmış, aynı Ruh 
tarafından yazdırılmış gibi olduğunu söyler (Augustin, 1909, s. 197-8).
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de gerek yoktur. Filozofun iki zıt kutup arasında savrulan dil görüşü-
nün (Meier, 2011) daha iyi tanınan kısmı bize, gerçek dünyanın ger-
çek sözcüklerinin ardında, bunları da olanaklı kılan ama hiçbir gerçek 
dile ait olmayan zihinsel sözcüklerin bulunduğunu söyler. Nasıl mı? 
İtiraflar’a bakalım. Augustinus’un (2010) Musa’ya bir soru sormak is-
tediği şu kısım hem filozofun İbranca bilmediğini kesinliyor, hem de 
şu ya da bu dili bilmenin niçin pek de önemli olmadığını söylüyor:

[Musa] İbranice konuşacak olursa tensel duyuma boşa çarpıp dönmüş 
olurdu sözleri, çünkü anlamları zihnime şöyle bir dokunmazdı bile. 
Ama Latince konuşmuş olsa, ne dediğini bilirdim. Gerçi doğru söyle-
yip söylemediğini, nereden bilecektim? Doğru söylediğini bilsem bile 
bakalım o mu söylüyor bu doğruyu? İçimde, düşüncemin odasının 
içinde ne İbranice ne Yunanca ne Latince ne de herhangi yabancı bir 
dil konuşan Hakikat konuşmuş olurdu o vakit, ağız gibi, dil gibi bir 
organı yok onun, hecelerin gürültüsüne patırtısına hiç vurmadan söz-
lerini, şöyle derdi: “Doğru söylüyor.” (s. 711)

Demek ki Hakikatin “düşüncemizin odasının içinde” tecrit ol-
muş müstakil bir dili vardır, İbranca, Yunanca, Latince veya başka 
herhangi bir dil olmayan, aynı zamanda hepsinin üstünde doğruyu 
söyleyen bir dil. Hem de Origenes’in gölgeleyiciliğine kızdığı huru-
fatın yanında seslerin, hecelerin “gürültü patırtısı”ndan da bizi ko-
ruyan sessiz sedasız, deyim yerindeyse dilsiz bir dil. Musa ile Au-
gustinus arasındaki somut bağı, yani Kitabı Mukaddes’in lafzını bile 
lüzumsuz hale getiren harika bir kaynak-dil ya da diller-anası. Böyle 
bir dil kavrayışına sahip filozof elbette İbranca bilgisini –en azından 
kendisi için– olmazsa olmaz addetmeyecektir.

Peki ne çıkar bundan? Kısa yoldan söyleyelim: Pek çok filoloji, 
çeviri ve yorum hatası çıkar elbette.15 Öyleyse bunlardan biri olan 
Tanrı’nın özel ismi meselesine geri dönebiliriz artık. 

15 Sanat tarihi için en meşhur hatayı analım: Sina dağından indiğinde Musa’nın yüzüne ne 
olmuştur? Vulgata’ya göre boynuzları vardır, Septuagint ise doğru çeviriyle yüzün ışıdığını 
söyler. Dolayısıyla ilgili metni (Çıkış 34: 29 ve 35) Latince Vulgata’dan okuyan dünyanın 
görsel tasvirlerinde, mesela Michelangelo’nun heykelinde boynuzlu bir Musa buluruz, Yu-
nanca okuyanların, mesela Bizanslıların tasvirlerinde ise yoktur böyle bir şey. Bkz. Vulgate, 
2012: http://vulgate.org/ot/exodus_34.htm ve Brenton’s English Septuagint, 1844, s. 97-8, 
internet erişimi: https://www.originalbibles.com/brentons-english-septuagint-1844/
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Bir Yanlış Anlama
Başta Türkçe çevirisinden okuduğumuz kısmı hatırlayalım: 

“Ben, BEN OLANIM (…) Beni size BEN İM gönderdi.” İfade, dö-
nemin Yunancasına, Latinceye ve Batı dillerine yapılmış belli başlı 
tarihsel ve çağdaş çevirilerde hep aynı anlam alanında, olmak fii-
liyle ve varlık kavramı etrafında karşılanır. Türkçede koşacın –eski 
adıyla rabıtanın, İngilizce deyişle copula’nın– ayrı bir sözcükle değil 
özne-yüklem rabıtasını sağlayan çekimlerle, “ben muhasebeciyim, 
sen öğretmensin, o yeşildir” diye ifade edildiğini, dolayısıyla belli bir 
olmaklık-varlık hali belirttiğini gözden kaçırmanın kolay olduğunu 
hatırda tutarak, diğer dillerdeki çevirilere değinelim. Önce Septua-
gint (1999) Bu metin, Jerome’nin IV. yüzyıl sonunda İbrancadan La-
tinceye yaptığı, yüzyıllarca standart metin olarak kullanılacak olan 
Vulgata’dan önce, yukarıda değinildiği gibi Origenes ve Augustinus 
dahil herkesin başvurduğu kaynaktır ve ilgili ifadeyi “εγω ειµι”, “ego 
eimi”, tam da Türkçe çevirideki ifadeyle “Ben benim” diye çevirir 
(Exodus 3: 14). Septuagint’in İngilizce çevirisi ise bunu rahatlıkla “I 
am THE BEING” diye karşılar ve ekler: “THE BEING has sent me to 
you.” (Brenton’s English Septuagint, 1844, s. 60) Ünlü Latince deyiş ise 
Vulgata’nın çevirisine aittir: İsmi sorulduğunda Tanrı “Ego sum qui 
sum” der ve ekler: “Qui est, misit me ad vos.” (Biblia Sacra Juxta Vul-
gatam Clementinam, 2005, s. 51-2) Bu ifadeler İngilizcede genellikle 
şu iki standart çeviriyle tanınır: “I AM WHO AM (…) HE WHO 
IS, hath sent me to you” veya “I AM WHO I AM (…) I AM has 
sent me to you”. (Sırasıyla Vulgate, 201216 ve The Holy Bible, 1978, s. 
43) İbrancadan yapılmış standart King James çevirisi ise bu ifadeleri 
İngilizceye şöyle aktarır: “I AM THAT I AM (…) I AM hath sent me 
unto you.” (The King James Version, tarihsiz: 49)

Türkçe, Yunanca, Latince ve İngilizce çevirileri saymak kafa 
karıştırıcı olmuş olabilir ama bir olgunun netleşmesine yaradığını 
umalım ve yukarıdaki cüretkâr İngilizce Septuagint çevirisinin “Ben 
benim”i doğrudan “Ben VARLIĞIM” diye karşıladığını vurgulayıp 
düşünelim: Bu dillerin hiçbirinde “Ben benim” ifadesi kendiliğinden 
“Ben varlığım” anlamına gelmez. Evet, koşacın temel işlevi, yukarıda 

16 http://vulgate.org/ot/exodus_3.htm
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da söylendiği gibi, belli bir olmaklık-varlık durumu bildirmektir – 
“ben kadınım” ya da “ben öğretmenim” dediğimde olduğu gibi. Ne 
ki sırf koşaç kullanıldı diye belli bir tek varlık durumu kendiliğinden 
varlığın bütünüyle eşitlenmez. Dolayısıyla “Ben benim”i “Ben varlı-
ğım” diye anlamak ya da İngilizce söylersek “I am who I am”i “I am 
THE BEING” diye anlamak, olağan koşullarda biraz zordur. Ancak, 
ifadenin anlaşılma şekli budur, hem de –bu anlayış tarzını getiren 
olağandışı yorum koşulları altında– Hristiyan hermeneutiğinin baş-
langıcından bugüne. 

Baştan ve sondan iki örnek verelim. İlki yine dogmanın ana 
direklerini çatan Augustinus’tan. Elindeki referans metni de elbette 
Septuagint. Farklı olmaklık hallerini farklı varlık dereceleri addeder 
Augustinus, Tanrı’yı ise belli bir varlık derecesinde olmayan olarak, 
Türkçe çevirinin deyişiyle “mutlak varlık” olarak görür. Bunu dile 
getirmek için kullandığı ifade, Eski Ahit’in ilgili kısmına atıftır: “(…) 
est est” der Augustinus, pekâlâ da isim halinde kullanabileceği varlık 
sözcüğünü değil “olmak” fiilinin üçüncü tekil şahıs çekimini kulla-
narak “O, Olmaktır”, “O, Varlıktır” der; nitekim İngilizce çeviri de 
aleni atfı kaçırmaz ve normalde bir İngilizce metnin pek de anlamlı 
bulmayacağı “what He Is, Is” cümlesini kurar (2010, s. 962, 963 ve 
1999, s. 201). Tanrı’nın Ben’i ile Varlığın, Vulgata öncesinde, daha 
Septuagint aracılığıyla ve Platoncu ontolojiyle düşünülen dünyada 
çoktan bitiştirilmiş olduğuna dair şaşmaz bir kanıttır bu. 

Diğer örneği de felsefe bölümlerinde orta çağ felsefesi dersle-
rinde en sağlam kaynaklardan sayılan bir kitaptan, ünlü XX. yüz-
yıl orta çağ âlimi Étienne Gilson’un (2007) Ortaçağda Felsefe’sinden 
devşirelim. Yedi yüz elli sayfalık kitabının “Giriş”inin ikinci sayfa-
sında, yani girişeceği devasa işin takdiminde, Hristiyanlığın temel 
kabullerini özetlerken şöyle diyor Gilson: “Musa ona adını sordu-
ğunda Tanrı şöyle yanıtlar: ‘Ben Benim’ ve şöyle devam eder: ‘İsra-
iloğullarına de ki: Ben Benim diyen beni size gönderdi’ (Çıkış III: 
12-15). Var olduğundan ve Olan Olduğundan dolayı Tanrı tektir. 
Ben Benim, Tanrı’dır ve ondan başka Tanrı yoktur. (…) Ben Benim 
diyen, dünyayı avucunda tutan canlı ve yüce bir Tanrı’dır.” (s. 12) 
Tekliği, dünyayı avucunda tutması bir yana, “Ben benim” ifadesin-
den Tanrı’nın –büyük harfle– Olan olduğu ve canlı olduğu nasıl çı-
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karılmıştır? Açıklama yoktur. Ya da aslında zaten kendiliğinden bir 
açıklama vardır, ona da gelenek demekteyizdir. Hristiyan yorum 
geleneği “Ben benim”i ontolojiye çıkan bir kısa yol olarak, bir onto-
lojik simge olarak görmeyi öylesine içselleştirmiştir ki, şüphesiz net 
ve dayanaklı bir başvuru kaynağı olması hedeflenmiş bu akademik 
başvuru kitabı bile Tanrı’nın kendine Ben demesi ile onun Varlık ve 
canlı olması arasında tuhaf bir karanlık bölge ya da aydınlatılması 
gereken bir ilinti görmez.

Yalnız haksızlık etmemek gerekir. Gelenekte, Tanrı’nın “Ben 
Benim” sözü ile “Varlık” ve “canlılık” arasında kurulan bağ konusun-
da bir de filolojik destek sunulur. Geleneğe göre, İbranca ifadelerin 
kendisinde, Tanrı’nın özel adı Yahveh ile “Ben benim” diye çevrilen 
ifadenin İbrancası, yani “ehyeh aşer ehyeh” cümlesi arasında köken-
sel bir ortaklık vardır. “Ehyeh aşer ehyeh” cümlesi, kulağımızın da 
rahatlıkla çıkarsadığı üzere, “Ben benim”, “Ego sum qui sum”, “I am 
who I am” çevirisinin dayandığı İbranca cümledir, yani İbranca “ol-
mak” fiili kullanılarak kurulmuş bir cümledir. Ve yine kulağımızın 
kaptığı üzere “ehyeh” sözcüğü fonetik olarak Yahveh sözcüğüne ben-
zemektedir. Bu işitsel benzerlik iki sözcük için kurmaca bir etimoloji 
geliştirilmesine ve Yahveh ismine olmak fiiliyle bağlantılı anlamlar 
yüklenmesine neden olur.  Öyle ki, İbranca “hayah”, “olmak” fiilinin 
birinci tekil şahıs çekimi olan ehyeh’ten hareketle, bu fiilin taşıdığı 
düşünülen var olmak ve yaşamak anlamları Yahveh özel adına yük-
lenir ve Tanrı’nın adını Yahveh diye söylerken doğrudan varoluşuyla 
ve canlı oluşuyla ilgili bir iddia ortaya koyduğu varsayılır. Böylece, 
geleneğe göre, “ehyeh aşer ehyeh” gibi garip bir cümlenin niye ku-
rulduğuna dair derin anlamlı bir açıklama da sağlanmış olur: Tanrı 
“olmak” fiilini kullandığı bu cümleyle, az sonra söyleyeceği, yine “ol-
mak” fillinden türemiş özel adına, Yahveh’e işaret etmektedir. 

Ne ki hem filolojik destek taşımayan hem de tarihsel filolo-
ji perspektifince desteklenmeyen bir iddiadır bu. Sözgelimi Jewish 
Encyclopedia’nın “Tanrının İsimleri” maddesinde, saf varoluş gibi 
soyut bir kavramın kadim İbrani düşüncesine yabancı olduğu, do-
layısıyla “hayah” fiilinin sadece somut “yaşamak” anlamının dikkate 
alınması gerektiği söylenir. Ansiklopediye göre “olmak” anlamı de-
ğil “yaşamak” anlamı en erken zamanlardan itibaren Yahveh ismiyle 
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bağlantılandırılmış olmalıdır, zira İbraniler kendi Tanrılarını pagan-
ların –ya da ansiklopedinin deyişiyle “kâfir”lerin– cansız tanrılarıyla 
karşıtlaştırmışlardır.17 Dahası da vardır: XIX-XX. yüzyılın Oxfordlu 
Arapça âlimi David Samuel Margoliouth (2003) üç tektanrıcı dini 
de mutsuz eden filolojik araştırmalarında bu etimolojinin tamamen 
uydurma olduğu kanaatine varır. Ona göre Yahveh isminin asıl anla-
mını, tarihsel gelişiminin başlarında taşımış olduğu anlamı bilmiyo-
ruzdur, tıpkı kadim Arabistan’da, yani İbranilerin Filistin bölgesine 
göçmelerinden önce yaşadıkları kültür havzası olabilecek topraklar-
da ortaya çıkmış pek çok başka tanrısal ismin de anlamını bilmedi-
ğimiz gibi. Yazar Yahveh için başka bir etimolojik uslamlama sunar 
ve sonuçta Yahveh adının ardında, “olmak” fiiliyle herhangi bir bağı 
olamayacak kadim bir tanrının bulunduğuna karar verir. Ne ki ha-
yat tarihsel filolojiden talimat almaz; Margoliouth’un da teslim ettiği 
gibi Yahveh adı “yaşamak” anlamından ziyade “var olmak” anlamıy-
la Kitabı Mukaddes teolojisini baştan sona belirler (2003, s. 38-40 ve 
1924, s. 19-21).18

Gilson’un, eleştirisine gitmeksizin aktardığı iddiayı hatırlayarak 
durumu özetleyelim: “Var olduğundan ve Olan Olduğundan dolayı 
Tanrı tektir. (…) Ben Benim diyen, dünyayı avucunda tutan canlı ve 
yüce bir Tanrı’dır.” Margoliouth’un savı filolojik düzeyde, yani dü-
zanlam düzeyinde bu söylenenlerin hepsine, varlığa da canlılığa da, 
haliyle tekliğe ve yüceliğe de boş vermemizi telkin ediyor ama aynı 
zamanda da geleneğin Yahveh’in adı ile olmak fiili arasındaki –kur-
maca– bağlantıyı sabitleyerek gelenek haline gelmiş olduğunu bildi-
riyor. Geleneğe göre Tanrı kendi adını ontolojik bir bulmaca, deyim 
yerindeyse ontolojik bir alegori halinde sunmuş; filolojiyi, düzanla-
mın gürültüsünü patırtısını bir kenara bırakmış Hristiyan hermene-
utiği de bu alegoriyi, bulmacayı, dönemin felsefi-ontolojik tercihleri 
doğrultusunda “çözmüş”tür. Tanrı, Gilson’un deyişiyle, var olmakla 

17 http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11305-names-of-god#anchor10
18 Margoliouth bu konuda olup biteni, Tanrı Zeus’a Homeros’tan beri geleneksel olarak 
yüklenen “yaşamak” anlamının asılsızlığının Sanskritin tanıklığıyla ortaya çıkmasına ve 
Zeus’un anlamının “gökyüzü” olduğunun anlaşılmasına benzetir. Ne ki Yahveh konusun-
da henüz elde Sanskritin tanıklığı gibi bize kadim anlamı verebilecek bir filolojik belge 
yoktur, bkz. Margoliouth, 2003: s. 39. Ayrıca “olmak” fiilinin Arapçayla ilgisi konusunda 
bkz. Margoliouth, 2003, s. 19, aynı kısmın orijinali için bkz. Margoliouth, 1924, s. 5.
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kalmaz, aynı zamanda ve galiba bu sayede büyük harfle Olan, yani 
Varlık olur; başka deyişle, belli bir varlık hali taşımakla kalmaz, Var-
lığın ta kendisi olur – düzanlam düzeyinde “Ben benim”den “Ben 
varlığım”a geçiş olanaksızdır ama Yahveh ismi bir teolojik bulmaca 
ise tekil varlıktan bütünsel varlık kavramına geçiş mümkündür. 

Orta çağın en rafine, sair şeylerden, anlatılardan, teoloji tartış-
malarından vs. süzülüp salt felsefi önermelere dönüşmüş görüşlerin-
de bile, hatta asıl onlarda süren bir durumdur bu. Mesela Aquino’lu 
Thomas’ın Varlık ve Öz’deki Tanrı kavrayışı, Aristotelesçi yalın varlık 
sınıflamasını Varlık olarak Tanrı düşüncesine bitiştirir. Tanrı’yı şöy-
le tarif eder Thomas: “Ayrıca nelik’i kendi varlık’ı olan bir nesne de 
mevcuttur belki ve bu nesne sadece bir defa ve birinci (ilk) olarak var 
olabilir. (…) sadece varlık olan bir nesne varsayılırsa, o zaman varlık 
kendi için mevcut bir varlık olur (…)”. (Thomas Aquinas, 2007, s. 
121, 123) Sadece bir kez ve her şeyin başlangıcı olarak, sadece varlık 
olarak ve salt kendi için var olmuş bu Tanrı’nın, ilginç bir terkibin 
sonucu olduğundan hiç kuşkulanmaz Thomas: Yeni Platoncu heye-
canlı ve hiyerarşik bir türeyiş ontolojisi, Aristotelesçi heyecansız bir 
ontolojik sınıflama ve bir filoloji ya da çeviri hatası sonucu Varlık 
kavramına bitişmiş, hatta onu yüklenmiş bir Tanrı, asal öğeleridir 
bu terkibin. 

Terkibin son öğesinin kendisi de ayrı bir terkiptir: Eski Ahit’te 
İsa kehaneti aramakla başlayan ve oradan her tür teolojik örtülü 
anlama ulaşan, bunun için düzanlamı gürültü addeden, dilbilgisini 
lüzumsuzlaştıran, bağlamı talileştiren, hikâyeyi ve metinler için ku-
rucu olabilecek kaygıları önemsemeyen, sonuçta da metinleri sahip 
olmadıkları alegorik anlamlarla donatıp bu kurmaca anlamlarla ter-
cüme eden bir terkip. Buradan elbette balığın karnındaki Yunus’ta 
ya da Yusuf ’un kaftanında İsa prefigürü bulan yorumlar çıkabildiği 
gibi, Yahveh adının metaforlaşması da çıkabilmiştir. Sırf bir ses ben-
zerliğine dayalı olarak, bir fiilin güncel anlamları, eskiliğinden ötürü 
anlamı bilinemeyecek kadim bir isme yüklenmiş ve ismin böylece 
kazandığı “metaforik anlamı”nı açan bir felsefi anlatı üretilebilmiş-
tir. Yine böylece XX. yüzyılda Gilson “Ben Benim” ifadesinden bir 
Tanrı açıklaması çıkaran cümlelerinin düzanlamda bir anlatı oldu-
ğunu görmediği gibi, XIII. yüzyılda Aquino’lu Thomas bir metaforu 
açımladığının ya da V. yüzyılda Augustinus “O, Olmaktır” derken 
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aslında anlam genişlemesine dayalı şiirsel-poetik bir iş yaptığının 
kesinlikle farkına varmaz. Ne de olsa Hristiyan hermeneutiği huru-
fatın gölgelerinden kurtulmuş, hecelerin gürültüsünden sıyrılmıştır. 
Acaba sahiden öyle midir?

Antakyalıların Dönüşü
Gelelim, Hristiyan yorum geleneğinin yüzyıllardır kuşkula-

nılmayan şu ibretlik hatasının içerimlerine ve “ehyeh aşer ehyeh”in 
aslında bağlamı içerisinde neler dediğine… Müstafi rahibe Karen 
Armstrong (1998) müthiş bir bakış açısı sunan Tanrı’nın Tarihi adlı 
kitabında muammayı şu sözlerle gizemden kurtarır: 

Musa ona ismini ve delillerini sorduğunda Yahveh, (…) tektanrıcı 
inanç mensuplarını yüzyıllarca uğraştıracak olan kelime oyunuyla 
karşılık verir: ‘Kimsem O’yum (Ehyeh aşer ehyeh)’. Bunun anlamı ney-
di? O kesinlikle, sonraki düşünürlerin iddia ettikleri gibi, kendisinin 
kendi kendini var eden Varlık olduğunu kastetmiyordu. Çünkü, İbra-
nice o günkü gelişmişlik düzeyinde henüz bu türden metafizik bir bo-
yut içermemekteydi ve böyle bir özelliği kazanması için ise daha 2000 
yıl geçmesi gerekecekti. Tanrı’nın, burada daha dolaysız ve somut bir 
şey kastetmiş olduğu anlaşılıyor. Ehyeh aşer ehyeh İbranicede kasıtlı 
olarak belirsizlik bildiren bir deyimdir. Kitabı Mukaddes, ‘nereye git-
tilerse oraya gittiler’ gibi bir ifade kullandığında, bu, ‘nereye gittikleri 
hakkında en ufak bir fikrim yok’ anlamına gelir. O halde, Musa kim 
olduğunu sorduğunda, Tanrı gerçekte ‘Bu seni ilgilendirmez!’ ya da 
‘Üzerine vazife değil!’ diye karşılık verir. Tanrı’nın doğası tartışılmaya-
cak ve o kesinlikle, paganların kendi tanrılarının isimlerini tekrar tek-
rar  zikrettiklerinde yaptıkları türden suiistimal edilmeyecekti. Yahveh 
Koşulsuz Olan’dır: Ne olacaksam o olacağım! O, kendisi ne isterse tamı 
tamına o olacak ve [hiç kimseye bu yolda] hiçbir garanti vermeyecek-
tir. Kısaca, o kendi halkının tarihine müdahale edecektir. (s. 39-40)19

Bu uzun alıntı işleri nasıl da kolaylaştırıyor. İki madde halinde 
özetleyelim:

1. Elimizdeki derin bir ifade değil, basitçe bir kelime oyu-
nudur. Türkçeye rahatlıkla “Kimsem kimim” diye çevire-

19 Alıntıdaki Yahova deyişi tarafımızca Yahveh haline getirilmiştir.
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bileceğimiz bir azar cümlesidir. “Ben varlığım” şöyle dur-
sun, “Ben benim” bile bir deyimin yanlış çevrilmiş halidir. 
Armstrong bu düzanlamı saptamak için başvurulması ge-
reken en yalın filolojik yöntemleri de hatırlatmış: Çevirinin 
kaynak dili olan İbranicenin kullanımlarına bakmak, o di-
lin tarihini gözetmek ve aynı metne ait benzer dilsel kalıp-
larla karşılaştırmaya gitmek. Ben aşağıda bunlara bağlamı 
ve daha geniş metin bilgilerini de ekleyeceğim.

2. Bu azarın iki gerekçesi vardır: İlki tanrının koşulsuzluğu-
dur. İlgili cümlenin kurulduğu zaman kipi belli bir zaman-
da olup bitmişliği değil “hep öyle olmayı” ifade etmektedir 
ve Tanrı bu ifadeyle insani beklentilerden azadeliğini vur-
gulamaktadır – “Ne olacaksam o olacağım!”. Diğer gerekçe 
ise, isim zikretmekte tutumluluk âdetidir. Pek iyi bilindiği 
üzere, Yahveh ismi, paganların yaptığı gibi sürekli uluorta 
kullanılan bir isim değildir. Tam da bu nedenle çevirilerde 
ve tabii tam da bu can alıcı kısmın eski yeni çevirilerinin 
büyük çoğunluğunda Yahveh sözcüğü yerine Dominus 
Deus, Efendi Tanrı sözcüğü geçer, olsa olsa iyi edisyonlarda 
sayfa altına bir not düşülür, Hahambaşılığın Türkçe Tora 
çevirisinde ise “hepimizin bildiği” anlamına gelen Aşem 
rumuzu kullanılır. Yani meslekten gelen Armstrong, gele-
neksel isim yasağının önemli bir dayanağını ya da tezahü-
rünü gösterir bize.

Ockham’lı William’a atfedilen meşhur sözü analım burada: 
“Gerekmedikçe şeyleri çoğaltmayın.” Ockhamlı’nın gereksiz şeyleri 
kesip atan marifetli usturası, Armstrong’un ellerinde iki bin yıllık 
bir hatayı kesip attı yukarıda. Yine de şeyleri gereksizce çoğaltma 
riskine girerek, birkaç metin bilgisi daha eklenmeli Armstrong’un 
sözlerine. 

En dar bağlamdan başlayalım: Başlangıçta da belirtildiği gibi, 
ilgili sahnede metin, Musa’nın henüz büyük işler başarmadığı, henüz 
kayınpederinin sürüsünü güttüğü, kendisini de Firavun karşısında 
pek mütevazı bulduğunu “ben kimim ki” cümlesiyle bildirdiği bir 
aşamadadır – kırk Baplık “Çıkış” kitabının üçüncü Babındayızdır. 
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Dolayısıyla Armstrong’un azar gerekçelerine bir üçüncü kalem ola-
rak bu dar bağlamsal gerekçeyi ya da açıklamayı da ekleyebiliriz – 
bizde küçüklerin büyüklere hatır soramamasında olduğu gibi, Musa 
henüz Tanrı’ya, ona adını destursuzca soramayacak kadar uzaktır ve 
metin azar cümlesiyle bu mesafeyi hatırlatmaktadır bize. 

Ama sorulması gereken asıl büyük bağlamsal soru hâlâ öylece 
beklemektedir bizi: Tanrı niçin azar cümlelerinin hemen ardından, 
sıcağı sıcağına ve bu azara rağmen, Yahveh adını ifşa eder Musa’ya? 
Bu soru, Kitabı Mukaddes’in geleneksel olarak Musa’nın yazdığı dü-
şünülen ilk beş kitabının (Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye), 
yani Pentatök’ün yapısına kısaca göz atmayı gerektiriyor. Konu-
ya ilişkin eşsiz kaynaktan, Richard Eliot Friedman’ın (2005) Kitabı 
Mukaddes’i Kim Yazdı?’sından özetleyelim. Musa’nın yazarlığı ko-
nusunda kuşku duyanlar eksik olmaz tarih boyunca. Kuşkucuların 
sorunu, Musa’nın yazarlığını tartışmalı hale getiren ifade ve ayrıntı-
ların yanı sıra aynı konudaki hikâyelerin tekrarlanması veya tek bir 
hikâyenin barındırdığı tutarsızlıklardır. Bu kuşkucuların XI. yüzyıl-
da başlayan, aforozlarla, yasaklanmış kitaplar indeksine girip yakı-
lan kitaplarla, hatta bir çevirmenin idamının vebaliyle yüklü acıklı 
hikâyesi, tüm bu engellemelere rağmen XVII ve XVIII. yüzyılda iyi-
ce hızlanır ve XX. yüzyıl başlarında tuhaf bir sona ulaşır: Musa’nın 
yazarlığı şöyle dursun, eldeki metinlerin aslında dört ayrı, bağımsız 
kaynağın iki farklı tarihte, farklı yöntemlerle bir araya getirilmesi 
sonucu oluştuğu saptanır. Ortaya atılan görüş, “dört kaynak-bir re-
daktör” diye tanınan standart açıklamayı getirir. İkinci ve asal birleş-
tirmenin faili sayılan redaktörün birleştirme yöntemi aynı konudaki 
iki metni bazen art arda yerleştirmektir, bazen de satır satır kesip 
birbiriyle harmanlamaktır. Her durumda tekrarlar ve tutarsızlıkların 
kaynağı budur. 

Metinlerin ayrı kaynakların birleşimlerini içerdiğini saptama-
nın en önemli dayanağı filolojidir elbette. Kaynaklar arasındaki dil, 
üslup, ilgi ve terimleme farkları sadece kaynakları ayırt etmeyi sağ-
lamaz, bunları birleştiren elin attığı dikişleri tespit etmeye bile yarar. 
Ve bunlar arasındaki en önemli bileşen, farklı metinlerin Tanrı için 
kullandıkları farklı adlardır. Bu en bariz farka dayanılarak XVIII. 
yüzyılda yapılan ilk bölüntüde önce iki kaynak ayırt edilmiştir. Me-
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tinlerin bir kısmı Tanrı’yı El ya da basitçe cins isim halinde Tanrı 
anlamına gelen Elohim20 sözcüğüyle anar, diğer bir öbek metne gö-
reyse Tanrı’nın adı Yahveh’dir; ilk gruba E, ikinciye J metni denir 
ki biz burada keşfin yapıldığı Almancayı değil Türkçeyi izleyerek Y 
kısaltmasını kullanabiliriz. “Dört kaynak-bir redaktör” açıklamasına 
giden yolda E metninin de aslında kendi içinde bölündüğü, Tanrı’yı 
Tanrı diye anan iki kaynak olduğu anlaşılır ve bunlar da birbirin-
den ayrıştırılır, böylece ortaya E metninin yanı sıra bir de Kâhinler 
metni çıkar (Kâhinler metni, ruhbanın bakış açısını yansıttığı için 
bu adı taşımaktadır). Başlı başına tek bölümlük bir kaynak olan ve 
dolayısıyla diğerlerine katışmayan, ama kendi içerisinde metinsel 
problemler sunmaktan da geri durmayan Tesniye bölümü bir yana, 
ilk önemli iş kaynakları ve bunları birleştiren redaktörün elini ayrış-
tırmak olur. Başarılır bu zor iş; bugün elde “Tesniye” öncesi ilk dört 
bölümü oluşturan kaynakları ve redaktörün aralardaki katkılarını 
(Zürriyetler Kitabı gibi birtakım daha eski metinlerden yerleştirdiği 
parçaları) ve kaynaştırma cümlelerini saptayan standart bir liste var-
dır. Az çok eğitilmiş bir gözle listeye ihtiyaç duymaksızın da tek bir 
sayfada üç ayrı kaynağı ve redaktörün katkılarını saptamak müm-
kündür. Nihayet tartışmalar bu kaynakların ve redaktörün hangi ta-
rihlere, hangi coğrafyalara ait olduğu, en önemlisi de ne diye bu ayrı 
kaynakların bu şekilde bir araya getirilmiş olduğu sorularına gelip 
dayanır.

Yukarıda söylendiği gibi iki ayrı birleştirme söz konusudur. İlki 
Y ile E’nin birleştirilmesi, ikinci ve büyük birleştirme ise dört kayna-
ğın toptan tek bir kutsal metin haline getirilmesidir – redaktör diye 
anılan kişinin işidir bu. Aralarında farklardan öte devasa anlaşmaz-
lıklar olan başka başka kaynakların ne gibi saiklerle aynı kapağın al-
tına sokulduğu sorusuna dair tarihsel filoloji tartışmaları burada bizi 
doğrudan ilgilendirmiyor. Aslında MÖ V. yüzyıl ortalarına ait ikinci 
birleştirme muhtemelen bizi hiç ilgilendirmiyor, zira elimizdeki epi-
zot sadece Y ve E metinlerinden harmanlanmış durumda ve büyük 
birleşmeden epey önceye ait ilk birleştirmeyle karşı karşıyayız belki 
de. Friedman’a göre bu iki metinden Y kaynağı MÖ 848-722 arasına, 

20 Friedman haricinde bkz. Beltz, 1983, s. 41.
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E kaynağı ise 747-722 arasına tarihlenmekte (s. 121-2, yazarın yeni 
tarihlemesini bildirdiği s. 122, 22. dipnot da dikkate alınmıştır). Her 
ikisinin de son sınırı olan MÖ 722 İbrani tarihi için önemli bir döne-
meç, zira bu tarihte Asur İmparatorluğu E metninin üretildiği İsrail 
Krallığını yıkar, Y metninin üretildiği Yahuda Krallığını da vasalı 
haline getirir. Kuzeydeki İsrail Krallığından kaçan çok sayıda insan, 
yanlarında E metniyle güneydeki Yahuda Krallığına sığınır. Böylece 
aynı dili konuşan, aynı Tanrı’ya ibadet eden ve bazı önemli ihtilaflı 
konular dışında aynı gelenekleri paylaşan bir halkın iki kesiminin 
yaklaşık iki yüz yıl sürmüş ayrılığı sona erer. İki metin arasında çeşit-
li ihtilaflar olsa da barışçıl bir yol bulunur ve Friedman’ın tahminine 
göre ayrı ayrı muhafaza edildikleri takdirde ihtilaflarından ötürü her 
ikisi de inandırıcılığını yitireceği için MÖ 722’den kısa süre sonra 
iki metin birleştirilir – böylece birleşik YE (JE) rumuzuyla tanınan 
metin çıkar ortaya (s. 123-4).

Olup biteni daha da karmaşıklaştırmak pahasına belirmemiz 
gereken bir şey daha var: Tanrı’yı Elohim21 adıyla anan E metni 
bu konuda tamamen, baştan sona tutarlı değildir; belli bir nokta-
da, tesadüfe bakın ki tam da bizim ilgilendiğimiz epizotta ilk kez 
Yahveh adını anar ve anlatısının devamında artık bu adı da tanır. 
Aslında Musa’ya özel bir ilgi gösterdiği anlaşılan E metni, bir an-
lamda Musa’yla birlikte hareket etmektedir; metin Tanrı’nın Yahveh 
adını, deyim yerindeyse Musa’yla aynı anda, onunla birlikte öğrenir. 
Bunun tarihsel nedenleri konusu gayet tartışmalıdır.22 Her ne için 
olursa olsun, emin olabileceğimiz bir tek şey var: E metninin bir an-
lamda Musa’nın bakış açısını, bilgisel durumunu, Tanrı karşısındaki 
konumunu yansıttığını, Musa’yı merkeze koymuş bir anlatı olarak 
kurgulandığını bugün biz, E metnini müstakil bir kaynak olarak 

21 Elohim ve El ismi konusunda bkz. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11305-
names-of-god#anchor3. Elohim ismi konusunda vurgulanması gereken şey, sözcüğün 
çoğul formda olduğu, yani aslında Tanrılar anlamına geldiği, ama tekil fiil ve sıfatlarla 
kullanıldığıdır; Jewish Encyclopedia çoğul kullanımını bir saygı ifadesinin dile getirilişi 
diye açıklar. Ne ki kimi yerde sözcüğün sahiden çoğul formda kullanılmış olması da bir 
ihtimaldir, bkz. Beltz, 1983, 41, yazarın burada sunduğu çeviri Tekvin 6: 2-4’tendir.
22 Bkz. Friedman, 2005, s. 113-7. Friedman, iki tanrının ya da Tanrı’nın iki adının birleş-
mesine dair iddiaları özetledikten sonra soruyu tersten sorar: Niçin Y metni Tanrı’yı hep 
Yahveh diye anmıştır? 
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izleyebilen bizler söyleyebiliyoruz. Dahası, bir bakıma bugün MÖ 
722 civarındaki özgün okurların durumundayız, E ile Y’nin müstakil 
metinler olduğunu biliyoruz – doğallıkla ve dolaysız tanıklık yoluyla 
değil, tarihsel filoloji sayesinde. Haliyle iki bin beş yüz yıldır mevcut 
bileşik metni bileşik olduğunu bilmeden, yekpare bir metin sanarak 
okuyanların göremeyecekleri şeyleri görebiliyoruz. 

O talihsiz okurların göremedikleri, göremeyecekleri şeylerin 
başında da E metninin Tanrı’nın ismi konusunda gösterdiği hassa-
siyet bulunuyor. Üstelik bu hassasiyet, bir diğer isim hassasiyeti yü-
zünden görünmez hale geliyor, ikincisi ilkini perdeliyor. Zira hem 
Y metninin sürekli kullandığı hem de E metninin ilgili epizotta ifşa 
ettiği Yahveh adı, malum isim yasağından ötürü, Tanrı’yı hep Theos 
diye anan Septuagint’ten itibaren bütün çevirilerde ve tüm metinler 
boyunca sansürlenmiş durumda. İbrancadaki Elohim-Yahveh ayrış-
masını Latince Deus-Dominus, Tanrı-Efendi çiftiyle, İngilizce aynı 
anlamı veren God-Lord çiftiyle, Türkçe ise Allah-Rab (Kitabı Mu-
kaddes, 1995) ya da yeni versiyonda Tanrı-Rab (Kutsal Kitap, 2015) 
çiftiyle karşılıyor; Tanrı’nın Yahveh adını ifşa ettiği kritik anda ise 
sansür ya elimizdeki Türkçe metinde olduğu gibi, bir kezliğine, sırf 
bu cümlelere özgü bir istisnayla kırılıyor ve birkaç defa zikrediliyor 
(bkz. Ek) ya da tarihsel çevirilerde izlendiği üzere iki terim birleşti-
riliyor ve Yahveh adının yerine Dominus Deus, Lord God (Efendi 
Tanrı) ifadeleri geçiyor. Kısacası, E metninin önemsediği Yahveh adı 
ya hiç zikredilmiyor ya da sansürler arasından sıyrılıp şöyle bir göz 
kırpıyor. Böylece çeviriler, orijinal metinlerde esamisi okunmayan 
isim söyleme yasağının ne kadar da ciddi bir kural olduğunu fiilen, 
sansürlü çeviri ediminin kendisi aracılığıyla söyletiyor metinlere. 
Haliyle, tarihsel-filolojik eleştirinin verilerinden yoksun okurlar da 
kendilerini bir isim kaosunun ortasında buluyorlar. Tabii bu isim 
kaosu, metinlerin harmanlanmış olmasından ötürü iyice içinden çı-
kılmaz hale geliyor. İlgili epizoda bakalım: Çalı hikâyesiyle başlayan 
3. Babın 1. cümlesi E; 2. ve 3. cümleleriyle 4. cümlesinin ilk kısmı 
Y; 4. cümlesinin ikinci kısmı E; 5. cümlesi Y; 6. cümlesi E; 7-8 J ve 
nihayet 9-18 arası E metnine ait (bkz. Ek). Geleneksel okur, çevi-
rilerden okuyan okur, Tanrı’yı farklı adlarla anan bu kısmın farklı 
ilgilere sahip bileşmiş iki metinden oluştuğunu da orijinal metinler-
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de Tanrı’nın özel adının daha Tekvin’in ilk sayfalarından beri Y’ye 
ait kısımlarda rahatlıkla ve bolca kullanılmış olduğu gibi burada da 
yine Y’ye ait başlangıç cümlelerinde zaten Yahveh diye geçtiğini de 
bilmeyecek; bu isim bahsinde önemli bir şey ya da bir tuhaflık oldu-
ğunu hissedecek ama bir türlü işin içinden çıkamayacaktır kuşkusuz. 

Bu kaosun sisleri altında yatan asıl isim meselesine dönelim, 
dönmeye çalışalım ve Y cümlelerini ayıklayarak E metnini kendi 
başına okuyalım (bkz. Ek): Musa’nın Tanrı’yla, mucizevi şartlar al-
tında ilk kez karşılaştığı, konuştuğu, hem Tanrı tarafından kendi-
sine verilen büyük işin ağırlığını duyduğu, hem de onun yüceliğin-
den kaynaklanan bir huşu-dehşet sahnesinin ortasında, toplumsal 
bir gereklilikten ötürü ona adını sormak zorunda kaldığı sahnenin 
insani sıkıntısını ve nihayet Tanrı’nın ismini bahşetmesiyle bu ge-
rilimin yatışmasını, kısacası bir anlatının çizdiği gerilim eğrisini 
izleriz burada. Aslında Tanrı’nın yanan çalının ortasında bizzat be-
lirmesindeki antropomorfizimle gayet uyumlu bir insani bakış açısı 
sunulur: Metinle birlikte okur da tanıdık insani dertleri, kaygıları 
olan Musa’nın yanında durur, onun Tanrı karşısında düştüğü insani 
sıkıntıya tanıklık eder. Belli bir mesafeden değil, Tanrı’ya bakmak-
tan korkup yüzünü gizleyen, firavunun karşısına ne sıfatla çıkacağı 
ve elbette kavmini Tanrı’yla karşılaştığına nasıl ikna edeceği tasasına 
düşen, Tanrı’nın ismini de sahiden bilmeyen Musa’nın yanı başın-
dan izler olup biteni. Gerilimin en yüksek hali ile yatışması, yani 
Tanrı’nın peş peşe gelen azarı ile özel ismi Yahveh’i bahşetmesi ise, 
haliyle bu kısa bölümün iki kritik sözcüğüne, Tanrı ve Yahveh söz-
cüklerine bağlı patlama anıdır. Metin bileşimi ile sansürlü çevirilerin 
katmerli uğultusu altında gürültüye giden işte bu patlama anı olur. 
Yanlış yorumlar için mümbit bir topraktır artık burası. 

Ne ki mümbit topraktan yetişmiş olabilecekler arasından, uzun 
ve istikrarlı bir ömür sürmüş tek bir yanlış yorum tanırız bugün: 
Sansürler ve yanlış çevirilerle donanıp ilgili kısmın meşru yorumu 
olarak orijinal olmayan orijinal metnin (E’nin değil, YE’nin) yerini 
almış şu malum yorumu… Biri teorik diğeri pratik iki görünümü 
olan, ama tam da Foucault’nun söylemi bir söz-edim birliği olarak 
kavramasında olduğu gibi, içsel olarak bütünleşmiş bir teorik-pra-
tik yanlış yorum, standart, meşru yorum olarak saptanır: Teoride 
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Tanrı’nın Yahveh adı, düşünülebilecek niteliklerin en kapsamlısını, 
salt Varlık olmayı yansıtır ve pratikte bu anlamın korkutucu yüceliği 
uluorta, lakaytça zikredilemez. En sağlamından bir bilgi addedilen 
bir yorum ile bir yasak bir aradadır. Bu da bizi başa, Foucault’nun 
(1987) Söylemin Düzeni’nde saydığı ilk gurup söylem denetleme 
usulüne, yasaklara geri götürür (s. 23-4). Tabii elimizdeki örnek 
Foucault’nun söylem denetleme usullerinin gerçek dünyada hep bir 
arada, topluca, birbirlerini berkiterek işledikleri saptamasına da pek 
uygundur (s. 46). Doktrinin yayılması, yani Hristiyanlığın herkese 
açılması için geliştirilmiş bir yorum, “yüce hakikat”liğiyle yorumla-
nan metnin düzanlamının yerini alır ve de mutlaklığını vurgulayan 
bir yasakla pekiştirilir. Bu teorik-pratik meşru yorumun soykütü-
ğüne, yüce hakikatlerin suskunlukla, suskunlukta, salt zihinsel gö-
rüyle yakalanabileceğini söyleyen bir diğer geleneği, Yunani theoria, 
Hristiyani contemplativa pratiğini yerleştirmek mümkündür elbette 
ama bu, sayfalar boyu düşünmeyi gerektiren, apayrı değilse de ken-
di başına esaslı bir meseledir. Burada Yahveh adına bağlı yanlış yo-
rumun nasıl olup da Hristiyanların meşru yorumu haline geldiğini 
açıklayabilmiş, bunu yaparken de Ochham’lı William’ın usturasını 
gücendirmemiş olmayı ummakla yetinelim.

Nihayet, Eski Ahit’i, o metinlere ait olmayan, o metinlerin lafzı-
nı, düzanlamını aşan her türden dışsal anlamla donatmayı mümkün 
kılmış İskenderiye yorum anlayışının karşısındaki mağlubu, Antak-
yalıları anabiliriz yeniden. Evet, bir kurum olarak hâlâ yaşayan İs-
kenderiye Okulunun tersine Antakya Okulu hızla çekildi sahneden, 
dünyadan. Ama neyse ki temsil ettiği yorum tarzının kendisi yaşa-
dı, yaşıyor. Yahveh adını kuşatan hale dahil Eski Ahit’in geleneksel-
meşru yorum tarzından kaynaklanmış muammaların anlaşılır hale 
gelmesini sağlayan, tarihsel-filolojik eleştiri oldu – somut metin 
soruları etrafında çalışan ve vaktinde lanetlenmiş düzanlama dayalı 
açıklamaları önemseyen tarihsel-filolojik eleştiri.

Alegorik yorumlarla bezeli yüzyılların ardından XVII. yüzyıl-
dan itibaren bu eleştiri tarzının yeniden yükselip işler hale gelmesi, 
tarihin şaşılası bir cilvesi değildi elbette. Nasıl geçmiş yorum yaklaşı-
mı kendi dünyasının matrislerinden doğup onu beslediyse –Platon-
cu ontolojiyi ileri süren Hristiyanların Stoacı alegoriciliği–, modern 
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felsefenin sarsak ve sağlam adımlarını izleyen modern yorum yön-
temleri de benzerini yaptı. “Ussal” Kitabı Mukaddes eleştirileri ge-
tiren Spinoza ve Hobbes gibi ünlü filozofların yanında, görece yeni 
bir inanışa, kaotik Katolik birikimi karşısında Protestan yalınlığına 
kılavuzluk sunan düşünürler de modern yorum yollarının taşları-
nı döşediler. Sözgelimi, 1630 tarihli Idea boni interpretis et malitiosi 
calumniatoris’inde  sunduğu Latince neolojizm hermeneutica ile bu-
günkü dilimizi belirleyen Johann Conrad Dannhauer doğru yorum-
yanlış yorum ayırımını yapmaya koyulurken Aristoteles atıflarıyla 
başladı işe ve çalışmasında mantığı mihenk taşı edindi (2 vd.; herme-
neutica teriminin kullanımı için özellikle bkz. s. 13; ayrıca Ramberg 
– Gjesdal 2005). XVIII ve XIX. yüzyıllar da keza “ussal” bir yorum 
yaklaşımı ve bilimi peşinde koşarlarken kendi çağlarının eğilimleri-
ni yeniden ürettiler. Bunun belki de en bariz örneği Hegelci Pentatök 
çözümlemesiydi. O tarihte artık net çizgilerle ayrıştırılmış bulunan 
dört kaynak, Hegel’in basamaklar halinde ilerleyen Tin düşüncesiyle 
uyumlu olarak, Wilhelm Vatke tarafından, İsrail dininin gelişim aşa-
malarını yansıtan ardıl metinler olarak nitelendi (Friedman, 2005, 
s. 33-4). Genel, bariz ve baskın bir Hegelci tarihçilik eğiliminin bir 
yansımasıydı bu.23 Gelişim aşamaları fikri gayet kurgusaldı ama yine 
de alegoriciliğin sınırsız esnekliğinde olduğu gibi metinlerin “dışın-
dan” konuşuyor değildi, tersine filolojik çözümlemeyi temel alan bir 
tarih kurgusuydu. Kant’ın sapere aude öğüdünü herkesin –bilerek ya 
da bilmeyerek– kendi meşrebince tuttuğu XVIII-XIX. yüzyıl dünya-
sında metin yorumlama işi, zaman zaman epeyce fantastik yollara 
sapsa da dünyevi ölçütlerle işlemeyi, “tarihsel” ve “filolojik” olmayı, 
düzanlamı, düzanlam mantığını öne sürmeyi hep önemsedi ya da 
yükselen tin bilimlerinin “bilimselliği” gereği önemsemek zorunda 
kaldı. Filolojinin, halkbilimin, mitolojinin, dilbilimin, edebiyat eleş-
tirisinin, bugünkü anlamda ussal olmamakla birlikte, XX. yüzyıl ta-
rafından eleştirilip ussallaştırılacak kurumsallıkları çıktı ortaya. XX. 
yüzyıl, metinlerde hem mantıksal yapılanmayı önemseyen yapısalcı 
yaklaşımların hem de tarihsellik dikkatiyle yükselen siyasi eleştiri-
lerin perspektifleriyle yaklaştı metinlere. Kitabı Mukaddes eleştirisi 

23 Bu etkinin felsefe tarihindeki net bir görünümü için bkz. Molacı, 2017, s. 161-196. 
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de eldeki metinlerin üretim tarihlerini, koşullarını, yazarları ve en 
önemlisi de yakın kültürlerin mitolojileriyle etkileşimleri sorar oldu. 

Filolojiyi, tarihi, mantığı temel alan bu eleştiri tarzı, burada tar-
tışılan özel meseleyi, Pentatök’ün düğüm düğüm yapısını çözmesiyle 
her şeyi halletmedi elbette ama en azından metinlere dayalı somut 
tarihsel ve edebi soruların sorulabilmesini sağladı. Evet, yanlış yo-
rumların karşısına tek doğru yorumun çıkarılamayacağını biliyoruz 
bilmesine ya, doğru yorum zemini denebilecek alanları da tanımla-
yabiliyoruz ya da en azından bu alanların hangi ölçütlerle kurulabi-
leceğini söyleyebiliyoruz artık. Üstelik bu donanım sadece kaynak-
ları ayrıştırıp E metninde Musa’nın yaşadığı gerilimi hissetmemizi 
sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda onun hikâyesini Yahveh adını 
kullanmadan çevirmesi gereken çevirmeni, bu çeviriden ontoloji çı-
karan filozofu, bu ontolojiyi öğrencilerine anlatan felsefe tarihçisini 
düşünebilmemizi de mümkün kılıyor. Söylemsel oluşumların ko-
lektifliği, yorumlanan metin ile meşru yorumların yer değiştirmesi, 
mitosların felsefi söyleme katışması gibi meseleleri düşünebilmek de 
cabası… Tüm bunlar toptan, gösterdikleri dışında bir şeyi daha yak-
laştırıyor bize: Sahnenin dışındakileri, kendilerini İskenderiyelilerce 
baştan sona alegoriye çevrilmiş bir Kitabı Mukaddes karşısında bu-
lan Antakyalıların zamana aykırı düşüncesini, talihsiz çabasını.



195

Fatma Berna Yıldırım

monograf 2018/10

Ek

YE METNİ
Y METNİ İTALİK VE KIRMIZI – E METNİ DÜZ 
VE SİYAH DİZİLMİŞTİR
YAHVEH ADI MAVİ – ELOHİM ADI SARI VUR-
GULU

ÇIKIŞ
BAP 3
Ve Musa, kaynatası Midyan Kâhini Yetronun sürüsünü güdü-

yordu; ve sürüyü çölün arkasına götürdü, ve Allahın dağına, Hore-
be geldi. 2Ve RABBIN meleği bir çalı ortasında ateş alevinde ona gö-
ründü; ve gördü, ve işte, çalı ateşle yanıyor, ve çalı tükenmiyordu. 3Ve 
Musa dedi: Şimdi döneyim, ve bu büyük manzarayı göretim, çalı niçin 
yanıp tükenmiyor. 4Ve görmek için döndüğünü RAB görünce, Allah 
ona çalının ortasından çağırıp dedi: Musa, Musa! Ve o: İşte ben, 
dedi. 5Ve dedi: Buraya yaklaşma; çarıklarını ayaklarından çıkar, çün-
kü üzerinde durduğun yer mukaddes topraktır. 6Ve dedi: Ben babanın 
Allahı, İbrahimin Allahı, İshakın Allahı, ve Yakubun Allahıyım. Ve 
Musa yüzünü örttü; çünkü Allaha bakmağa korkuyordu. 7Ve RAB 
dedi: Gerçekten Mısırda olan kavmının sıkıntısını gördüm, ve angarya 
memurlarının yüzünden onların feryadını işittim; çünkü onların acı-
larını bilirim; 8ve onları Mısırlıların elinden kurtarmak için, ve onları 
o diyardan iyi ve geniş bir diyara, süt ve bal akan diyara, Kenânlı, ve 
Hıttî, ve Amorî, ve Perizzî, ve Hıvî, ve Yebusîlerin yerine çıkarmak için 
indim. 9Ve şimdi, işte, İsrail oğullarının feryadı bana erişti; ve hem de 
Mısırlıların onlara ettikleri cefayı gördüm. 10Ve şimdi gel, ve benim 
kavmımı, İsrail oğullarını, Mısırdan çıkarmak için seni Firavuna 
göndereyim. 11Ve Musa Allaha dedi: Ben kimim ki, Firavuna gide-
yim, ve İsrail oğullarını Mısırdan çıkarayım? 12Ve dedi: Gerçekten 
ben seninle olacağım; ve benim seni gönderdiğime senin için işaret 
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şu olacak: Sen kavmı Mısırdan çıkardığın zaman, bu dağ üzerinde 
Allaha ibadet edeceksiniz. 

13Ve Musa Allaha dedi: İşte, ben İsrail oğullarına geldiğim za-
man, onlara: Atalarınızın Allahı beni size gönderdi, dersem, ve onlar 
bana: Onun ismi nedir? derlerse, onlara ne diyeyim? 14Ve Allah Mu-
saya dedi: Ben, BEN OLANIM; ve dedi: İsrail oğullarına böyle di-
yeceksin: Beni size BEN İM gönderdi. 15Ve yine Allah Musaya dedi: 
İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Atalarınızın Allahı, İbrahimin 
Allahı, İshakın Allahı, Yakubun Allahı Yahveh beni size gönderdi; 
ebediyen ismim bu, ve devirden devre anılmam budur. 16Git, ve İs-
rail ihtiyarlarını topla, ve onlara de: Atalarınızın Allahı, İbrahimin, 
İshakın ve Yakubun Allahı Yahveh bana göründü (…)
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ele alması ve pek çok önemli teorisyenin metinlerinin Türkçeye 
taşınmasındaki katkısı. 3) Eleştiri anlayışının başat özelliği olarak, 
klişeleşmiş yargı ve yerleşik algılara itirazı. 4) Metinlere psikanaliz 
ve etik ağırlıklı bakışı; bu iki perspektife ekoeleştiri, Marksizm, fe-
minizm ve anlatıbilimin de eklenebilecek olması. 5) Postmoderniz-
me mesafesi. 6) Metinlerden ikisine “Ardından” başlığıyla birer not 
ekleyen Hoca’nın özeleştirelliği. Bunlar haricinde şunu da belirtmek 
gerekiyor: Armağan, kitaptaki yazıları kronolojik bir sırayla değil, üç 
“tematik” başlık (“tematik” doğru seçim mi, emin değilim) altında 
sunmuş. Bunlardan ilki, “Yazarın İzi”; Sait Faik, Yaşar Kemal, Leyla 
Erbil ve Halikarnas Balıkçısı’nın eserlerini bütüncül bir bakış açı-
sıyla ve etik kavramı çerçevesinde ele alan yazıları bir araya getiri-
yor. “Metnin Gizi” başlıklı ikinci bölümde ağırlık metin analizinde. 
Üçüncü bölüm, “Tanpınar’ın Gizemi”, zaten kendini ele veriyor. 

Eleştirirken üzerine iki değerlendirme mevcut. Selim İleri’ninki 
daha ziyade, yazarın eleştirel bakışı karşısındaki takdirini dile geti-
ren kısa bir not.3 Hoca’nın bilhassa Sodom ve Gomore okuması İleri’yi 
haklı olarak etkilemiş. Onun yerleşik algıya, klişeleşmiş yorum çer-
çevelerine itirazının sözde kalmadığını, okuru alt üst edip metni bir 
kez daha okumaya sevk edebildiğini gösteren güzel bir örnek. Jale 
Özata Dirlikyapan’ınki ise daha kapsamlı ve eleştirel bir yazı.4 Yalnız-
ca eleştirmenin meziyetlerine ve yazıların düşünsel kışkırtıcılığına 
dikkat çekmiyor, bir iki noktada kendi yaklaşımını vurgulayıp onu 
eleştiriyor da.

Buraya kadar değindiğim üç değerlendirmeye temelde itirazım 
yok. Tahminimce bunlara yapabileceğim en anlamlı katkı, Armağan 
ve Özata’nın kanaatlerinin aksine, Eleştirirken’i kronolojik/tarihsel 
olarak okumanın muhtemel verimliliğidir. Şimdi onların isabetle 
altını çizdiği noktalardan bazılarını açmaya, yazıları belli ölçülerde 
tarihselleştirip yöntem ve içeriklerinin bir haritasını sunmaya çalı-
şacağım. 

3 İleri, S. (2018, 28 Haziran). ‘Eleştirirken’: Çağdaş Edebiyatımıza Katkı. Erişim http://
www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/elestirirken-cagdas-edebiyatimiza-katki-40880115
4 Dirlikyapan, J. Ö. (2018, 28 Haziran). Eleştirirken Hep Yeniden Düşünmek. Erişim 
http://t24.com.tr/k24/yazi/elestirirken-hep-yeniden-dusunmek,1054
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Ülke
Burada kişisel gözlemlere dayanarak amatörce ve riskli bir işe 

girişmek zorunda hissediyorum kendimi. Ama madem bendeniz bu 
kitabın “eleştirmeni”, o halde işin içinde o da var. Hem sonra metnin 
içiyle dışı arasında ilişkiler kurmak, ya da hiç olmazsa ima etmek, 
(en azından bir tür) eleştirinin görevleri arasında sayılmaz mı? 

Süha Hoca Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı 
okuduktan sonra, 1994’te, Tanpınar üzerine hazırladığı tezle Indiana 
Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden doktora derece-
sini almış. 1998’den itibarense Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı 
Bölümü’nde ders vermeye başlamış. Hikâyenin bu kısmı dikkate 
değer: Türkiye’nin ilk özel üniversitesinde Talât Sait Halman baş-
kanlığında bir Türk Edebiyatı Bölümü açılıyor, bölüm bilinçli olarak 
“Türk Dili ve Edebiyatı” adını almıyor, Boğaziçi mezunu ve Amerika 
doktoralı genç bir bilim insanı Ankara’ya gelmeyi kabul ediyor, üste-
lik doktorasını “başka bir alan”da yapmış olduğu halde (lisansını say-
mıyorum bile) bu bölüme atanabiliyor. Postmodernizm her yerde, 
Orhan Pamuk patlaması yaşanmış (daha Kara Kitap’ın ne menem 
bir şey olduğunu anlayamadan Yeni Hayat’ı buluvermişiz kucağı-
mızda), Tanpınar yeniden keşfediliyor, YKY Enis Batur yönetiminde 
fırtına gibi, Defter orta yaş krizini atlatmış ve olgunluğun tadını çıka-
rıyor, kılıktan kılığa bürünen Kitap-lık dergisi gündem yaratabiliyor, 
Jale Parla’nın Babalar ve Oğullar’ı tartışmasız kabul görmüş, kitabın 
önsözünden tanıdığımız Nurdan Gürbilek dili ve bakışıyla genç 
okur ve eleştirmen adaylarını büyülemiş, onunla birlikte Parla’dan 
ders alan Bülent Somay, Sibel Irzık gibi isimler de Türkçe edebiyat 
ve kültür incelemelerinde yeni bir dilin doğum sürecine katılmışlar, 
katılacaklar. Yine 90’lardan 2000’lere geçerken beyaz Toroslar, eko-
nomik kriz(ler) ve devalüasyon, (ikinci) cumhuriyet tartışmaları ve 
(o zamanlar için) “pasif bir devrim”.

Yalnızca yüksek lisans ve doktora derecesi vermek üzere ku-
rulan Türk Edebiyatı Bölümü’nün 90’ların sonu ve 2000’lerin başı 
itibarıyla vaatleri şunlardı: Yurt, öğrenim bursu, akademik başarı-
ya endeksli cep harçlığı (2001 devalüasyonundan sonra en azından 
bazı öğrenciler için buna “maaş” demekte sakınca yok), özel sağlık 
sigortası, dil öğrenme imkânı, Türkiye standartlarının çok ötesin-
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de bir kütüphaneye erişim hakkı, bilhassa Türkoloji kökenli olma-
yan öğrencilere ardına kadar açık bir kapı. Bu ütopyanın -ki nasıl 
bir ütopyaysa yıllarca sigortasız, yani emekliliğimize sayılmadan ve 
performans yetersizliği yüzünden bir gün içinde ve tazminatsız ve 
hiçbir şeysiz kapı dışarı edilme olasılığıyla asistanlık yaptık– parçası 
olabilmek için ve olduktan sonra da daha fazla burs alabilmek için 
birbiriyle (zaman zaman acımasızca ve ileriki yıllarda pişmanlığa 
neden olduğunu tahmin ettiğim düzeyde) yarışan hukuk, mühen-
dislik, sosyoloji ve daha bir sürü bölümün mezunları. Süreç boyun-
ca hayatımız üzerinde en etkili iki kişiden biri ve tartışmasız en sık 
karşı karşıya olduğumuz kişi, adeta sınıf öğretmenimiz, Süha Oğu-
zertem. Bize sunulan üç anahtar kelime: disiplin, eleştirellik, kuram. 
Uygulama: İtiraz edilebilecek bir genelleme avlayıp kendi iddiamızı 
ispata gayret ettiğimiz (x şunu söylemiştir ama a, b, c ayrıntılarına 
bakılırsa yanılmıştır) ya da kaba bağlantılarla da olsa Ahmet Mithat’ı 
Bakhtin’le okuduğumuz, bunu da son derece katı bir formatla (MLA, 
sözcük sınırı vb.) ve zamanında (bir dakika bile geç kalmadan) sun-
makla mükellef olduğumuz ödevler. Bitmeyen tartışma: Kuram-me-
tin ilişkisinde istenen düzeyin nasıl tutturulacağı ve “yerli” kuram 
meselesi. Bocalama: Edebiyat eleştirmenliği, edebiyat tarihçiliği ve 
ediplik/şairlik arasındaki ayrımların göz ardı edilmesinden kaynak-
lanan sembolik şiddet. Bir yandan da bölüm bülteni Kanat, her yıl 
düzenlenen Genç Eleştirmenler Sempozyumu (sonraki adıyla Tez-
ler ve Kuramlar), henüz projeciliğin moda olmadığı bir zamanda ve 
görece yetersiz koşullarda hayal edilen/ettirilen projeler, yavaş yavaş 
görücüye çıkmaya başlayan tezler.

Buradan yola çıkarak, şimdiye kadar “kitapsız” kalmış Hoca’nın 
Eleştirirken’deki yazılarında da gözlemleyebileceğimiz üç noktaya 
dikkat çekmek isterim: 1) Hoca’nın pedagojik yanı hep baskın ola-
geldi. Her ne kadar bu tutumu zaman zaman bazılarının sinirini 
bozmuşsa da, Türkiye’deki akademik ortamın (?) ahvali düşünüldü-
ğünde, ne kadar önemli bir işe soyunduğunu daha iyi anlayabiliriz. 
Enerjisinin çoğunu şimdi çoğu hoca olan öğrencilerinin yazdıkları-
nı gerçekten okumaya, yazıyla ilişkilerini doğrultmaya harcaması bir 
yana, yazılarında eleştirinin/edebiyatın işlev ve görevleri ve/ya bir 
metne sorulabilecek sorular hakkında ne kadar sık görüş belirttiği 
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gözünüzden kaçmayacaktır. 2) Gerek yaptığı seçimler (Ankara ve 
Türk Edebiyatı bölümü) gerekse yazılarıyla, Armağan’ın onu isabetle 
yerleştirdiği filoloji geleneğinde ayrıksı bir yeri var Hoca’nın. O Mo-
ran, Belge ve Parla’yı sayıyor ancak Cevdet Perin ve Güzin Dino’yu 
da içine alan daha geniş bir perspektiften baktığımızda, Hoca’nın 
yerli malzemeyle ilişki kurmak, onu anlamak, onu anlamaya çalı-
şırken ve/ya yargılarken kullanılagelen paradigmaları sorgulamak 
ve yerlerine yenilerini önermek bakımından öncüllerine oranla 
daha kuvvetli bir çabanın içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
3) Murat Belge, Jale Parla ve Sibel Irzık’ın Karşılaştırmalı Edebiyat, 
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Kültürel Çalışmalar bölümlerinde çalış-
tıkları, Orhan Koçak ve Nurdan Gürbilek’in de (çok şükür) akademi 
dışında faaliyet gösterdikleri düşünülürse, Hoca’nın bir Türk Ede-
biyatı bölümünde kavram ve kuram ısrarının kıymeti daha iyi an-
laşılacaktır. Hem bir dili içeriden zorlamıştır -ki artık Türkoloji’nin 
alametifarikalarından biri de Bilkentlileri (ve elbette Boğaziçilileri) 
kullandıkları “dil” (“dil”i, yaklaşımı da içerecek şekilde kullanıyo-
rum) üzerinden ötelemektir- hem de bir alanın sözcüğün gerçek an-
lamıyla tahrik edilmesinde, öneminin yadsınmayacağına inandığım 
bir rol oynamıştır. Bu tahrikin tezahürlerini, elbette makul ölçüler 
çerçevesinde, ister Türkoloji bölümlerinde modern Türk edebiyatı 
üzerine yapılan tezlerin yavaş da olsa son yıllarda geçirdiği dönüşüm 
-ki Ulusal Tez Merkezi sayfasından başlık tarayarak bile anlaşılabilir- 
isterseniz Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün 
Bilkent’ten tedricen devraldığı dinamizm olarak görün.  

Metin
Şimdilerde poetika diyorlar. Ben daha basit bir şeyin peşinde-

yim: Eleştirirken’i eleştirmen gözüyle okurken dikkatimi çekenler, 
gözüme batanlar. Önce, tüm metinleri yatay kesenler: Kitaptaki he-
men her yazıda karşımıza çıkan, eleştirinin görevleri üzerine hatır-
latmalar ve eleştirinin/eleştirmenin eleştirisi. Eleştirinin ve yerleşik 
algının uzlaşımlarına yabancılaşma çabası. İzlenimlerden yola çıkan 
-ki birkaç noktada kendisi de mecburen bunu yapıyor- yüzeysel ve 
kolaycı yargılara, özdeşleşmeci ve aktarmacı eleştiriye karşı mücade-
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le. Metinden yola çıkarak yazara gitme ancak her fırsatta metne geri 
dönme arzusu. Çıkarımları metinle sınırlandırmayıp daha geniş bir 
bağlama yerleştirme isteği. Ve yöntem: Sağlam bir literatür bilgisine 
dayanarak eleştirinin uzlaşımlarının, kör noktalarının, çelişkilerinin 
saptanması. Sonra itiraz ve itirazı temellendirmek için uygun olduğu 
düşünülen perspektifin, kavramların açıklanması. Bunun ardından 
iki yol var: Ya bir metni didik didik ederek “iz”, “giz”, “gizem” peşin-
deki; çelişkilere, tutarsızlıklara ve belki benzerliklerden daha ziyade 
farklılıklara duyarlı bir detektif gibi itirazın ikna edici bir biçimde 
somutlanması ya da -eğer yazarın eserlerinin kendilerine uygun 
paradigma ve kavramlar ışığında ele alınmadığı düşünülüyorsa- 
eleştiriyi, ideolojiyi, yazarın külliyatını ve alımlanışını harmanla-
yan bütüncül bir değerlendirme. Hangi yoldan gidiliyorsa gidilsin, 
gerektiğinde Türk edebiyatından içre/taşra karşılaştırma ve bir ko-
numlandırma girişimi. Yol boyu görüş menzilinde tutulan “dil” ve 
“tür”. Çoğunlukla ölçülü fakat yer yer abartılı, ironik, iğneleyici hatta 
kızgın bir dil ve üslup.   

“Sait Faik’in Ütopyacı Poetikası ve Türkçe Kurmacanın Lirik 
Dönüşümü” Sait Faik’in tür ihlallerini, romanlarında görülegelen 
teknik “kusur”ları, hikâyelerini açık uçlu yazmasını, gittikçe ben an-
latıcıyı tercih eder oluşunu onun “etik şeffaflık arayışı”nın bir sonucu 
olarak okumayı öneren; milliyetçi önyargılar karşısındaki “istisnai” 
duyarlılığını, insanlara “dışarıdan” değil “içeriden” bakışını takdir 
eden; eserlerindeki romantizm izlerine dikkat çekip edebî muadili 
olarak John Steinbeck’i gösteren bir iadeiitibar yazısı. “Geçmişten 
Geleceğe Yaşar Kemal” nesnesinin diline öykünen, abartılı, ironik, 
mizahi diliyle Türkçe edebiyat eleştirisinde benzerine şahsen hiç 
rastlamadığım; bir yandan sağlam bir literatür eleştirisi yaparken bir 
yandan da Batı merkezli edebiyat ve medyatik yazar tipinin karşısına 
yerleştirdiği Yaşar Kemal’in “adaletçi, eşitlikçi, çevreci dünya 
görüşü”nün romanlarındaki karşılığına değinerek bunları “Cumhu-
riyet ülküsü”yle bağdaştıran; eleştirinin nasıl yazarın gerisinde kal-
dığından yakınan ve Höyükteki Nar Ağacı’nın orta yerinde duran 
kelebeği fark etmemesine üzülen bir sitem-yazı. “ ‘En Soylu Vahşi’: 
Balıkçı’nın Yaşam Yazısının Bugünkü Anlamı” Mavi Sürgün örne-
ğinden yola çıkarak edebiyat, kurmaca, (oto)biyografi kavramları 
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etrafında bir tartışma yürüten; Halikarnas Balıkçısı’nın “kurmama” 
tercihi üzerine düşünen; eserlerindeki romantik ve lirik boyutu vur-
gulayıp onu Sait Faik ve Nâzım Hikmet’le yan yana, Yakup Kadri ve 
Tanpınar’la karşı karşıya yerleştiren; hikâyelerindeki insan-doğa iliş-
kisini modernlik, Osmanlı-Cumhuriyet karşıtlığı ve çevreci eleştiri 
bağlamında okuyan; dilinde görülegelen kusurları anlamlandırmayı 
deneyen ve kimi eleştirmenlerin onun eserlerinde teşhis ettiği milli-
yetçiliği reddeden bir tür savunu-yazı. “Kaybolmayan Yazar: Leylâ 
Erbil’in Özgünlüğü, Özgürlüğü” yazarın yapıtlarını edebiyat tarihine 
yerleştirebilmek için gerekli kavramsal araçlar üzerine; Erbil’in ya-
zarlığı boyunca “tutarlı” bir poetika geliştirdiğini öne süren; onu kül-
tür endüstrisinin “yazarımsı”larından ayıran ve farklılığını teşhis 
edemeyen eleştirmenleri eleştiren; yapıtlarını anlamlandırırken 
daha önce gidilmemiş yolları zorlayan; postmodernizme karşı sert 
ve sadece kendisini değil nesnesini de ondan uzak tutmak isteyen; 
tartışma yaratacağı şüphesiz genellemelerden çekinmeyen bir sevi-
yazı. “Karakterin Sıfır Derecesi: Sodom ve Gomore’de Aşk, Ahlak ve 
Millilik” tek bir romana odaklanıp, onu pek de sorgulanmadan yer-
leştirilegeldiği “milli ve ahlaki” çerçeveden çıkaran; ayrıntılara ve 
söylemsel çelişkilere Eleştirirken’deki ortalamadan bile daha duyarlı; 
romanın anlatıcısına, baş karakterine, yazarına ve yazarın/eleştirme-
nin eser için belirlediği ufku aşamayan eleştirmenlere kızgın ve psi-
kanalizin gücünü cümlesi üzerinde orantısızca kullanmaktan çekin-
meyen; romanın “çarpık ideoloji”sini, “söylemsel ikiyüzlülüğü”nü, 
oryantalizme yanaşan bakışını ve ırkçılığını dönemin ruhuna havale 
etmeyi reddedip tezini Türk milliyetçiliği ve roman ilişkisi bağlamı-
na doğru genişletme arzusunda; yerleşik algıyı ters yüz eden bir ha-
şin-yazı. “Taklit Aşklardan Taklit Romanlara: Genel Kadın Yazarlığı” 
endüstrileşmiş edebiyatı Ahmet Altan romanları üzerinden eleşti-
ren; yazarın kadın ve aşk söylemlerini akraba romanlardaki “genel-
leme ekonomisi” bağlamında değerlendirip psikanalitik kavramlarla 
hırpalayan; yazar, yapıt, anlatıcı ve/ya roman kişisiyle özdeşleşip on-
ların ideolojisini aktarmakla yetinen bir eleştiri yerine daha “radi-
kal”, daha “tutkulu” bir kültürel eleştirinin gerekliliğini savunan bir 
foya-çıkarıcı-yazı. “İktidarı Öven Galip: Modernist Roman(s)ımızın 
Çerçevesi ve Ödipal Anlatının Sınırları” ilerleyen yıllarda malum se-
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beplerle siyasallaşan ve sulanan Orhan Pamuk eleştirisinin aksine, 
daha yazarın okuru afallamakla hayran kalmak arasında bıraktığı bir 
zamanda hem usule hem esasa ilişkin sert bir eleştiri yönelten; yaza-
rın eleştirilmeden kabullenilmesine olduğu kadar saçma sapan ge-
rekçelerle reddine de karşı çıkan; Kara Kitap’ı romans ve modernist 
roman bağlamında okuyan; onda gördüğü sevgisizlikten, merha-
metsizlikten, karamsarlıktan, estetize edilmiş şiddetten, kadın ve aşk 
söyleminden nefret edip narsisizm teşhisi koyan; söylem çeşitliliği-
nin ve ironinin ardına gizlenip kendi sözünü bulandıran postmo-
dernizmin bu sorumsuzluğundan adeta tiksinen; daha moda olma-
dan yazarı Tanpınar’la aynı cümleye yerleştiren; sol tınıları 
Eleştirirken’deki diğer yazılara oranla belirgin biçimde daha kuvvetli; 
Pamuk özelinde eleştirdiği ve okuru özgürleştirmeyeceğini öne sür-
düğü edebiyat anlayışına karşı panzehir sunan bir karşı-manifesto-
yazı. “Modern Edebiyat ve Abdülhak Şinasi Hisar’ın Sözlü Yazı Serü-
veni” yazarın eserlerini modern estetik kalıplara göre yargılamanın 
yersizliğini vurgulayıp onları “sözlü kültür”, “döngüsel zaman” gibi 
kavramlarla okumayı öneren; eleştirinin Hisar’ın romanlarını eksik 
ve kusurlu bulmasındaki oryantalist tona dikkat çekerek bundan 
ders çıkarmayı öneren; yazarın ve modern aklın dünya kavrayışları 
arasındaki farkların altını çizen; Hisar’la Proust örneğinde olduğu 
gibi, yüzeysel benzerliklerin en derindeki karşıtlıkları nasıl örtebile-
ceğini gösteren; yazının bütününe yayılan karşılaştırmayı minyatür-
perspektif analojisiyle pekiştirerek zihinleri kışkırtan bir uyarı-yazı. 
“Romanının Kahramanı Fahim Bey” bir önceki yazıdaki yaklaşımı 
Fahim Bey ve Biz üzerinden somutlaştıran; Hisar’ın “romanın 
anayasası”na, modern/gerçekçi paradigmaya uymak gibi bir derdi 
olmaması bir yana, ona bir alternatif sunduğunu öne süren; Fahim 
Bey’e psikanaliz uygulamaktaki yersizliğe işaret eden; eleştirinin bu 
durumu ıskalamasına hayıflanıp okurun da edebiyattan beklentileri-
nin modern/gerçekçi paradigma tarafından sınırlandırılmaması ge-
rektiğini savunup Hisar’ın başarılı olduğu noktaları sıralayan bir 
yerli-yazı. “Kayıp Yazarın İzi, Elias’ın Gizi” edebiyat kamusuna bir 
oyun oynandığından şüphelenip bu oyuna hevesle katılan; “edebî al-
datmaca” türünün dünyadaki örneklerine değinip edebiyat için iş-
levlerini belirten; kendi yazı serüvenini, yakaladığı ipuçları ve eleşti-
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rinin görevlerine dair gözlemlerle harmanlayıp bol soru soran; 
nihayetinde de oyunu oynayan yazarın profilini çıkarıp asıl kimliği-
ne dair bir hipotez ortaya atan bir benzersiz-yazı. “Ali Teoman’ın El 
Çabukluğu” bir önceki yazının üzerinden on bir yıl geçip de, edebi-
yat kamusuna oyun etmiş olan Ali Teoman’ın bunu itiraf etmesi üze-
rine yazılan; oyunun hikâyesini aktarıp onu edebi aldatmacaların 
motivasyonları açısından sorgulayan; bu oyunbaz yazarın oyun 
mantığındaki soruna dikkat çeken; bir yandan da arka planda eleşti-
rinin, oyun olduğu bu kadar kalın çizgilerle altı çizilmiş bir oyuna 
bigâneliğini ifşa ederek okuru içinde nefes almaya çalıştığı kültür 
adına karamsarlığa sevk eden bir sitem-yazı. “Narsisizmin Kurma-
caları: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Öykülerinde Metafizik ve Psiko-
seksüel Çatışmalar” Türkçe edebiyattaki paradigma değişimini ve 
Tanpınar’ın keşfini çıkış noktası alan; yazarın edebiyatının “Avrupalı 
bir sorunsal”dan yola çıkarak kavranabileceğini öne sürüp onun “ge-
lenekçi” algılanışına erken bir müdahalede bulunan; eleştirinin ya-
zarın çelişkileriyle yüzleşmekten kaçındığını saptayan; yazarın ka-
rakterlerinin ikili doğalarıyla sorunlu psikoseksüellikleri arasında 
ilişki kuran; bu karakterlerde bazı ortak tutumlar gözlemleyerek 
bunları narsisist kişilik yapısıyla ilişkilendiren bir turfanda-yazı. 
“Hasta Saatler Bozuk Sıhhatler: Enstitü Sorununa Babasız Bir Yakla-
şım” Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün tarihsel/toplumsal bağlamlar-
da okunarak “hiciv” olarak tanımlanmasına karşı çıkıp bu türden bir 
eleştirel külliyatın sorunlarını dile getiren; Tanpınar’ın deyişiyle 
“bizde âdet” olan üstünkörü okumanın ötesine geçme gerekliliğini 
vurgulayıp daha dikkatli okuma stratejileri uygulamak adına, ro-
manlarında kullandığı teknik gereçleri ve simgeler dünyasını psika-
naliz kavramlarıyla anlamlandırmaya çalışan; romanın meşhur bir 
sahnesini yakından okuyarak karakterin parçalanmışlığını gösteren, 
dolayısıyla da bu romanında Tanpınar’ın niçin eleştirinin ortalama 
olarak algılayageldiği üzere bir heccav pozisyonunda olamayacağını 
gerekçelendiren; yine de romanın tarihsel/toplumsal bağlamının 
konu dışılığı konusunda ikna ediciliğinden emin olamadığım bir 
kışkırtı-yazı. “Gizemli Bir ‘Yaz Gecesi’nde Freud, Joyce ve Tanpınar” 
Hoca’ya göre “edebiyatımızın en karmaşık öyküsü”nün psikanalitik 
kavramlar ışığında ve yazarın külliyatındaki simgeler dünyasına atıf-
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la yakın okumasını yapan; Tanpınar’ın alımlanışının zamanla geçir-
diği değişimin modern Türkçe edebiyattaki paradigma dönüşümüy-
le bağlantısına dikkat çekip edebiyat sosyolojisine şık bir pas atan; 
Tükiye’de modernist estetiğin başlangıç tarihini uzlaşımlardan çok 
daha gerilere çeken ve modernizmsiz Tanpınar eleştirisini sığ bulan; 
tek bir öyküden yola çıkarak Tanpınar karakterlerinde sık rastlanan 
özellikler hakkında bir mini katalog oluşturan; Freud ve Joyce’la gi-
rişilen kavramsal ve metinler arası iş birliğiyle metnin anlamı belir-
sizleştirme ve erteleme taktiklerini sergileyerek sırrını kurcalayan; 
bilhassa modernist bir anlatıyı çözümlerken metne hangi soruların 
sorulabileceğini, nasıl yaklaşılabileceğini gözler önüne seren bir ör-
nek-yazı. “Psikanalitik Eleştiri ve Tanpınar’ın Metinleri” psikanalitik 
eleştirinin düşebileceği tuzakları ve bu eleştiri anlayışı hakkındaki 
“yanılım”ları (fallacy) Huzur üzerinden açımlayan; roman üzerine 
yapılan yorumları kısaca özetleyip konumlandırmayı deneyen; eleş-
tirmenlerin romanın baş kişisiyle fazlaca özdeşleşmelerinden kay-
naklandığını öne sürdüğü bazı ıskalamaları ve aslında sorulması 
gerektiği halde sorul(a)mamış soruları listeleyen bir nefsimüdafa 
yazısı. “Huzur’u Mazmunlarıyla Okumak” Tanpınar çalışmalarında 
vitesi artırıp bir sonraki aşamaya geçebilmek için külliyatının bütün-
cül bir örüntü haritasının çıkarılması gerekliliğinden yola çıkan; bu 
amaçla romanın sırrını barındırdığını düşündüğü ilk altı paragrafını 
yakından okuyarak yazarın Divan Şiirinin mazmunlarını “moder-
nist bir dönüşüm”den geçirerek yarattığı nevi şahsına münhasır an-
lam dünyasına daha derinden nüfuz etme arzusunda; Franco Moret-
ti dolayımıyla “ayrıntıların farkına varmak”la “bütünü gözden 
kaçırmamak” arasındaki dengeye dikkat çeken; Türk Dili ve Edebi-
yatı bölümlerine, dijital teknolojilerin kullanılmasıyla bu bağlamda 
neler elde edilebileceğini işaret eden bir çağrı-yazı.

Hoca-Eleştirmen, Eleştirmen-Hoca 
Gelelim faile. Eleştirel. Kalıplar karşısında bendeniz gibi alanın 

taşrasından gelen tabula rasalara görece ve bence tehlikeli bir imti-
yaz sağlayan -ki bu ileride Türkiye’deki özel üniversitelerde verilen 
lisansüstü eğitim bağlamında incelenmeli- tahammülsüzlük. Kural-



210

Murat Cankara

monograf 2018/10

cı. Tüm öğrencilerine ve meslektaşlarına mutluluk getirmediğini bil-
diğim, ancak eğer icra ettiğimiz şey bir “meslek”se ve bizim bile altın 
bileziğimiz varsa sayesinde mümkün olabilmiş olan, her nasılsa Eleş-
tirirken’deki yazılarda varlığını doğrudan hissettirmeyen yazım ve 
düşünce kılavuzu. Titiz. Bir kitabın iki basımı arasındaki noktalama 
farklılıklarının bile kaçamadığı radar. Misyoner. Yaşar Kemal üzeri-
ne doktora dersi açmaya, Leyla Erbil üzerine sempozyum düzenle-
meye, Nâzım’ın mezarını ve Sait Faik’in adasını her yıl ziyaret etme-
ye üşenmeyen görev bilinci ve vefa. Etik. Öğrenci emeğinin üzerine 
çökmenin adeta mesleğin gereklerinden sayıldığı bir alanda yüksek 
lisans öğrencilerinin tezlerine verilen referanslar, en haklı ve/ya öf-
keli olduğu anlarda bile karşısında konumlandığı eleştirinin hakkını 
teslim etme gayreti. Yabancılaştırıcı. Derslerde onun dikkatini çek-
mek veya gözüne girmek için Tanpınar’dan ve/ya psikanalizden söz 
edildiğinde gözlerinin önünden geçen, o zamanlar anlam veremedi-
ğim bulut; amansız özdeşleşmeci ve özdeşleştiricilere, tıpkı izlediği 
komikten hep aynı şeyleri yaparak kendisini gıdıklamasını bekleyen 
ağzı açıklar gibi sizi bir jestin içine sıkıştırmadan rahat edemeyen 
entelektüel iklimin yerlilerine karşı mesafe arayışı. Öznel. Net bir 
biçimde sevilenler, sevilmeyenler, kızılanlar, hatta bazen toptan bir 
torbaya konup eleştiriden adeta kovularak suratına kapı çarpılanlar; 
aynı kişide vücuda gelmiş güleryüzlü ve çatık kaşlı iki eleştirmen; 
metne uygun kavram ve yaklaşımları bulmadaki bariz maharete 
rağmen ortada olan, niçin psikanalitik kavramları davet eden yazar, 
metin ve karakterlerin -istisnasız- (pek de) sevilmeyenler kategori-
sine girdiği sorusu, ya da tam tersi. Politik. Öğrenciyken görmekte 
zorlandığım, fakat şimdi aslında ta başından beri orada olduklarını 
hicap içerisinde fark ettiğim değerler; bilhassa Cumhuriyet’le ilgi-
li olanlar karşısında ikircikli duygular beslediğim, anlayabildiğime 
inansam da katılmakta zorlandığım değerlendirmeler. Israrlı. Fikir-
den, hattan, damardan kolay kolay vazgeçmeyen bir dikkat. Kışkır-
tıcı. Betimlemekle yetinmeyen metinler; karşı çıkılabilir, kızılabilir, 
sorgulanabilir, tam da eleştirinin işlevini yerine getiren iddialar. 

Bir zamanların genç eleştirmeni, şimdinin orta yaşlı, “öğrenci-
siz” hocası olarak kafamda tuhaf bir soru: Eleştirmenliğin en fennî 
tarafı nedir, Süha Hocam? 
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Yas
2019 Sayı: 11

Monograf, 11. sayısında edebiyatı yas kavramı ile kurduğu bağ 
çerçevesinde tartışmaya açıyor. Edebi metinlerde yasın izini sürer
ken ölüm, felaket ve kayıplar karşısında edebiyatın yaşantıyı anlam
landırma süreci üzerine düşünmeyi amaçlıyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, yas kavramına 
yönelik başka yaklaşımları da ele alan, özgün fikirlere dayalı makalele
ri en geç 1 Kasım 2018 tarihine kadar info@monografjournal.com 
adresine bekliyor.

• Yas tutmaya ilişkin öznel ve kültürel pratiklerin edebi metinlerde 
ele alınışı
• Yas deneyiminde travmatik belleğin yeniden inşası
• Ağıt ve mersiye gibi ölümü konu edinen edebi türlerde yas söyle
minin felsefi temelleri
• Şiddet, yas, siyaset: Edebiyatın iyileştirici gücü
• Nesne, mekân ve koleksiyonların yası temsilen işlevselleşmesi 
• Edebiyatta yasın dili: Acı anlatılabilir mi?
• Felaket anlatılarında yasın ve tanıklığın aktarımı 
• Hafıza, inkar ve yüzleşme ilişkisinde yas ve melankoli
• Edebiyatta “öteki”nin yasıyla karşılaşma
• Suç, bağışlama ve adalet sorunu: Edebiyatta yas süreçleri
• Yas odağında edebi metinlere psikanalitik yaklaşımlar
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Mourning
2019 Issue: 11

Issue 11 of Monograf will raise questions about the way literature is 
linked to the concept of mourning. As this issue will trace mourning in li
terary works, it will aim to reflect on how literature conveys the experiences 
of death, catastrophe, and loss. 

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by November 1, 2018 for its eleventh issue that will concentrate on the con
cept of mourning. Subtopics in which contributions are sought include, but 
are not limited to, the following: 

• The way literary works discuss subjective and cultural practices related 
to mourning
• The reconstruction of the traumatic memory in the experience of 
mourning
• The philosophical foundations of the discourse of mourning in literary 
genres such as lamentations and eulogies 
• Violence, mourning, and politics: Literature’s recuperating power
• The function of objects, places and collections as representations of 
mourning
• The language of mourning in literature: Is grief expressible?
• The transfer of mourning and witnessing in narratives of catastrophe 
• Mourning and melancholy in the relationship between memory and 
denial and / or confrontation 
• The encounter with the “other’s” mourning in literature
• The issue of crime, absolution, and justice: The stages of mourning in 
literature
• Psychoanalytical approaches to literary texts focusing on mourning 
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Dipnot: Şule Gürbüz
2019 Sayı: 11

Monograf, 11. sayısında Şule Gürbüz’ün yapıtlarını odağına alıyor. 
1990’ların ilk yarısında roman, şiir, oyun türünde kitaplar yayımlayan ve 
20112016 yılları arasında yayımladığı üç öykü kitabıyla hatırı sayılır bir 
okur kitlesine ulaşan yazarın edebiyatını; içsel gelişimi, temel eğilimleri 
ve Türkçe edebiyattaki konumu gibi ana sorular üzerinden karşılaştırmalı 
ve derinlemesine bir şekilde değerlendirmek istiyor. 

Monograf, dosyanın temel sorularına işaret eden aşağıdaki konu baş
lıkları etrafında, Şule Gürbüz edebiyatına yönelik başka yaklaşımları da 
ele alan özgün fikirlere dayalı makaleleri, en geç 1 Kasım 2018 tarihine 
kadar info@monografjournal.com adresine bekliyor.

• Başka metinler ve edebiyatlarla etkileşimi açısından Şule Gürbüz ede
biyatı 
• Şule Gürbüz edebiyatının biçimsel ve izleksel süreklilikleri ve kesintileri 
• 90 sonrası Türkçe edebiyat tarihi içerisinde Şule Gürbüz’ün konumu 
• Şule Gürbüz’de tür seçiminin dinamikleri 
• Şule Gürbüz edebiyatında bireysel ve kolektif hafızanın hâlleri ve iş
levleri
• Edebiyat ve düşünce: Şule Gürbüz edebiyatının felsefi ufku 
• Yaşam, ölüm ve nesne ilişkileri: Şule Gürbüz yapıtlarında şeyler
• Duyular ve öznellik: Şule Gürbüz edebiyatında kendilik ve dünya kur
gusu
• Cinsiyet ve dil: Şule Gürbüz edebiyatında erkek anlatıcılar ve dil
cinsiyet ilişkisi 
• Şule Gürbüz edebiyatında kutsallık, dünyevilik ve ideoloji 
• Şule Gürbüz edebiyatının politikası 
• Şule Gürbüz edebiyatında kültürel ve folklorik malzemenin temsili
• Şule Gürbüz yapıtlarında gelenek ve modernlik
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Footnote: Şule Gürbüz
2019 Issue: 11

In its eleventh issue, Monograf will focus on the literary works of Şule 
Gürbüz. Having first started writing in the first half of the 1990s with genres 
ranging from novel, to poetry and theatrical play, and later reaching a sig
nificant number of readers with her three books of short stories published 
between the years 20112016, Şule Gürbüz will be the writer in the spotlight 
for the “Footnote” to this issue which would like to evaluate the literature 
of this writer by means of a comparative and indepth viewpoint by looking 
into key questions such as those related to its internal development, the 
central tendencies and its position in Turkish literature. 

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by November 1, 2018. Subtopics in which contributions are sought include, 
but are not limited to, the following: 

• The interaction of other texts and literature with Şule Gürbüz’s literary 
works 
• The stylistic and thematic continuities and discontinuities in the litera
ture of Şule Gürbüz 
• The position of Şule Gürbüz in the history of Turkish literature after the 90s
• Şule Gürbüz’s dynamics of choice of genre 
• The conditions and functions of individual and collective memory in 
Şule Gürbüz’s works 
• Literature and thought: The philosophical horizon in the literature of 
Şule Gürbüz
• The relationships between life, death and objects: “Things” in Şule 
Gürbüz’s literary works
• Senses and subjectivity: The fiction of the self and the world in the lite
rature of Şule Gürbüz
• Gender and language: Male narrators in Şule Gürbüz’s literary works 
and the relationship between gender and language 
• Sacredness, mundaneness and ideology in the literature of Şule Gürbüz 
• Politics in the literary works of Şule Gürbüz 
• The representation of cultural and folkloric material in the literature of 
Şule Gürbüz
• Tradition and modernity in Şule Gürbüz’s works
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Genel Kurallar

Değerlendirilmek üzere Monograf ’a gönderilen metinler Times New Roman 
yazı tipinde 1,5 satır aralığıyla, 12 punto olarak yazılmalıdır. Belirlenen sözcük 
sayısı, makale türündeki metinler için 3000-12.000, kitap eleştirisi gibi değer-
lendirme türündeki metinler için 1000-3000 arasıdır. Makalelerin dili Türkçe 
ya da İngilizce olmalıdır.

Dergide yayımlanan yazılar, referans gösterme sistemi olarak APA (Ameri-
can Psychological Association) stilinin 6. Baskısına göre hazırlanmalıdır. 

Yazım Kuralları
Başlık: Makalenin temel kavramlarını, savını ve tartışmalarını yansıtacak 

şekilde içerikle uyumlu olmalı, mümkünse 10-12 kelimeyi aşmamalı ve koyu 
harflerle yazılmalıdır. Başlık, 14 puntoyla koyu olarak yazılmalı ve içerdiği 
sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.

Yazar adı: Başlığın altına yazılmalı, yazarın görev yaptığı kurum ve e-posta 
adresi bir yıldız işaretiyle başlığa eklenerek ilk sayfanın altında dipnot olarak 
belirtilmelidir.

Öz: Makaledeki bilginin ana hatlarıyla tanıtılmasıdır. Türkçe ve İngilizce dil-
lerinde, birer paragraf halinde yazılmalı ve makalenin başında bulunmalıdır. 
Öz, en fazla 250 kelime olmalı, 10 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe başlık ve Öz’ün hemen altında 5 anahtar kelime 
bulunmalıdır. Anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları Abstract’ın altında yer 
almalıdır.

Ana Metin: Makalenin ana metni Times New Roman yazı karakteri ile 12 
punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Tablo, Grafik, Resim ve Şekiller: Metinde kullanılan görseller; Tablo 1, Tab-
lo 2 ya da Grafik 1, Grafik 2 gibi biçimlerde numaralandırılmalı ve metnin uy-
gun bölümlerine yerleştirilmelidir. 

Kaynakça
• Metinde değinilen kaynaklar, yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla dü-
zenlenerek yazılmalıdır.
• Kitap türündeki kaynakların künye bilgilerinde “yayınevi”, “kitabevi”, “ya-
yınları” gibi ibareler yer almamalı, sadece isim belirtilmelidir. 
Örnek: İstanbul: İletişim 
 London: Routledge
Klasik eserlerin ilk yayım tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda parantez 
içinde “Özgün eser 1876 tarihlidir” şeklinde not düşülür.

Kaynakçada yer alan metinlerin künye bilgileri, aşağıda verilen örnekler esas 
alınarak yazılmalıdır.

Tek Yazarlı Kitap: 
Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi. İstanbul: Metis.
Huch, R. (2005). Alman Romantizmi. Gürsel Aytaç (Çev.). İstanbul: Doğu Batı.
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Çok Yazarlı Kitap:
Bilkan, A. F. ve Aydın, Ş. (2007). Sebk-i Hindi ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı. 
İstanbul: 3F.
Karakaşlı, K., Kentel, F., Özdoğan, G. G., Üstel, F. (2009). Türkiye’de Ermeniler: Ce-
maat-Birey-Yurttaş. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Editörlü Kitap:
Irzık, S. ve Parla, J. (Ed.) (2014). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim.

Editörlü Kitaptan Bölüm:
Holbrook, V. R. (1999). Alegorinin Ölümü, Hüsn ü Aşk’ın Özgünlüğü. Mehmet 
Kalpaklı (Ed.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (s. 403-412). İstanbul: Yapı 
Kredi.

E-Kitap:
Barry, P. (2002). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. 
[Adobe Digital Editions version]. http://libgen.org/book/index.php?md5=4AA855
3A1EB6CCB988011B28BA4FE19C
Taylor, C. (2001). Radical enlightenment. Sources of the self: The making of the mo-
dern identity (Vol. IV, pp. 321-354). http://books.google.com/books

Basılı Dergiden Makale:
Köroğlu, E. (2011). Yahya Kemal Şiirinde Anlatısallık, Kapanışlar ve Tarih Anlayışı. 
Yeniyazı, 11, 60-70.

Elektronik Dergiden Makale:
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics sup-
porting awareness.  Journal of Experimental Psychology: General, 154,  258–281. 
doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258
Pelvanoğlu, E. (2014). Orfeus’un arzusu: Tanpınar’ın sembolist estetiği bağlamın-
da Huzur için bir yakın okuma denemesi. Monograf, 2.  http://www.monografjour-
nal.com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf

Ansiklopediler:
Uçman, A. (1989). Akif Paşa. İslam ansiklopedisi (Cilt 2, s. 261-263). İstanbul: Tür-
kiye Diyanet Vakfı.

Sözlükler:
Contemplation. (1989). The Oxford English dictionary, Cilt III. (2. Baskı, Cilt 3). 
Oxford: Clarenden Press.
-Metinde yapılan referanslarda: (Contemplation, 1989)

Yayımlanmamış tezler:
Atabağsoy, N. (2010). Edip Cansever Şiirinde Tek Seslilik: Tragedyalar ve Ben Ruhi 
Bey Nasılım. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi / Ekonomi 
ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gazete yazıları:
Belge, M. (2008, 4 Ocak). Tarih niçin sevilir? Radikal, s.7.

Elektronik gazete yazıları:
Tuğal, C. (2014, 13 Ocak). İki nehrin arası bir yere dökülebilir mi? www.t24.com.tr
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Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar:
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times 
[Ulusal Baskı.]. s.23.

Röportaj:
Aydoğan, M. (2014). From elifba to alphabet: The history of learning to read. 
Benjamin C. Fortna ile söyleşi. Monograf. Ocak 2014. Erişim http://www.mo-
nografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf 

Film:
Erdem, R. (Yönetmen). (2010). Kosmos [Film]. TR: Atlantik.
-Metinde yapılan referanslarda: (Kosmos, 2010)

Metin İçinde Alıntı ve Referans Kuralları
• Tek yazarlı kaynaklar:
Metin içinde tek yazarlı bir kaynağa yapılan atıflarda sırasıyla yazar soyadı, 

yıl ve sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir.
Örnek: (Eagleton, 2014, s.203)
• İki yazarlı kaynaklar:
İki yazarlı kaynaklara yapılan atıflarda yazarların soyadları verilmelidir. 
Örnek: (Gilbert ve Gubar, 2000, s.37)
• Yazar sayısı ikinden fazla olan kaynaklar:
Yazar sayısı ikiden fazla olan kaynaklara atıfta bulunulurken alfabetik sıraya 

göre ilk yazarın soyadı verilerek diğer yazarlar için “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.
Örnek: (Brooker vd., 2005, s.126) 
İlk yazarı aynı olan kaynakları ayırt edebilmek için ikinci ve diğer yazarların 

soyadları yazılarak devam edilmelidir. 
• Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar:
Alıntı yapılan kaynağın yazarı belli değilse, italik harflerle kaynağın adındaki 

ilk iki ya da üç sözcük yazılır ve tarih eklenir.
Örnek: Diğer bir kaynakta (College Cost Book, 1983) belirtildiği gibi... 
College Cost Book’ta (1983) belirtildiği gibi...
• Aynı yazara ait kaynaklar:
Yazarları aynı olan eserler eskiden yeniye doğru tarihsel olarak sıralanır.
Örnek: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Dipnotlar:
Metinde dipnotlar, sayfa sonunda yer almalı, metin sonuna ekleme yapılma-

malıdır.
• Kaynakların isimleri:
Metin içinde geçen kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, film, video gibi kaynak-

ların isimleri tırnak içine alınmadan italik olarak yazılmalıdır.
Örnek: Mahmut Mutman’ın (2014) The Politics of Writing Islam: Voicing Dif-

ference adlı kitabında (…)
Metinde değinilen makale başlıkları tırnak içine alınmalı ve italik yazılma-

malıdır. Örnek: Şerif Mardin (2002) “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma” baş-
lıklı makalesinde (…)
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• Uzun Alıntılar:
Metin içinde sözcük sayısı 40’ı geçen alıntılar blok halinde verilir. Blok alıntı 

soldan 1 tab içeride olmalı, tek satır aralığıyla ve 11 puntoluk harflerle, tırnaksız 
olarak yazılmalıdır. 

Örnek: Gürsel Korat’a göre (2014)

Görsel dil, doğrudan işaretlerle başlamış bir anlatım sistemidir. İlk alfabe yazı-
ları temelde bazı şekillerin ifadesi için başvurulmuş görsel anlatım araçlarıydı. 
Hiyegrolif, yazıdan çok görsel bir tanımlama dilini akla getirir. Aslında temel 
olarak bağlı olduğu dilin gramerini değil, görmeyle ilgili bir imgelemi sıraya 
koyar (s.182).

• Metin içi kısa alıntılar:
Sözcük sayısı 40’ı geçmeyen daha kısa alıntılar ise metin içinde çift tırnakla 

gösterilir.
Örnek: Berna Moran (1994), “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakı-

mından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s.36) diyerek “gerçekçi-
lik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.

• İkincil Kaynaktan Alıntılar
Yararlanılan kaynaktaki bilgi başka bir metinden alıntıysa aktarılan kaynak 

belirtilir.
Örnek: Çocukluk dönemindeki kişiler-arası ilişkiler komplekslerin temelini 

oluşturabilir ve ruhun; duygu, tavır, davranış gibi bütün düzeylerinin yapılan-
masında rol oynayabilirler (Laplanche ve Pontalis’den aktaran Koçak, 1996).

• Alıntı kullanmadan yapılan referanslar:
Alıntı yapılmadan, başka bir kaynağa bütün olarak göndermede bulunulu-

yorsa, referans (yazarın soyadı, yıl) şeklinde yazılmalıdır. 
Örnek: Ancak, kolektif hafıza, bireysel hafızaların toplamı değil, birbirlerini 

besleyen ve belirleyen hafıza biçimleridir (Halbwachs, 1994).
Örnek: Rudolf Arnheim’a (1974) göre fotoğraf, insana kendini izlemesine 

yardımcı olma, kendi deneyimlerini koruma ve genişletme ve yaşamsal önem 
taşıyan iletişimin mübadelesi konusunda imtiyaz sağlamıştır. 

Referans gösterilen kaynağın yazarının adı cümle içinde geçiyorsa, adın 
ardından parantez içinde yıl ve cümle sonunda sayfa numarası yazılır.

Örnek: Douwe Draaisma’ya (2007) göre belleğin ölümlülüğünde zımnen var 
olan geçiciliğe karşı yapay bellekler geliştirerek kendimizi sağlama alırız (s.19).

• Aynı Soyadını Taşıyan Yazarların Çalışmalarına Referans:
Aynı soyadına sahip yazarların metinlerine yapılan atıflarda mutlaka soyad-

la birlikte yazarların isimleri de belirtilmelidir.
Örnek: Tanıl Bora (2011), Aksu Bora (2014).
• İki ya da Daha Fazla Kaynağa Referans:
İki ya da daha fazla kaynağa referans yapılması gerekiyorsa yazar soyad-

ları ve yayın tarihleri aynı parantez içerisinde gösterilir.
Örnek: (Armağan 2011; Esen 2006).
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General Guidelines

Articles submitted to Monograf must use 12 pt. Times New Roman, with 
1,5 lines spacing. Required number of words is 3000-12.000 for argumentative 
papers and 1000-3000 for book reviews and similar articles. All articles must be 
written in either Turkish or English.

Authors must follow the 6th edition of the APA citation style. 

Formatting Guidelines
Title: The title of must reflect the essential concepts and arguments of the 

article. It must not consist of more than 10-12 words and must be written in 14 
pt. bold font. The first letter of each word must be capitalized.

Name of the Author: Author’s name must be placed underneath the title. 
Author’s institution and e-mail adress must be included as a footnote to the title.

Abstract: The abstract must be placed above the main body of text, in Tur-
kish and English, one paragraph each. It must be a maximum of 250 words long 
and use 10 pt. font with single spacing.

Key Words: 5 key words must be given underneath both the Turkish and the 
English versions of the abstract, in respective languages.

Main Body: The main body of text must use 12 pt. Times New Roman with 
1,5 spacing.

Tables, Graphics, Pictures and Schemes: Visuals used in the text must be 
numbered (e.g. Table 1, Table 2 or Graphic 1, Graphic 2) and placed in corres-
ponding parts of the text.

References
• References should be cited alphabetically, based on authors’ last names.
• In citing the publisher of a book, words like “press” or “books” must be 

omitted from the publisher’s name.
Example: İstanbul: İletişim
 London: Routledge
• If the original publication date of a classic work is known, then the phrase 

“First published in [year]” is included at the end of the citation entry in parent-
heses.

Below are some basic rules for writing your list of references.

Book with Single Author: 
Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi. İstanbul: Metis.
Huch, R. (2005). Alman Romantizmi. Gürsel Aytaç (Trans.). İstanbul: Doğu Batı.

Book with Multiple Authors:
Bilkan, A. F. ve Aydın, Ş. (2007). Sebk-i Hindi ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı. 
İstanbul: 3F.
Karakaşlı, K., Kentel, F., Özdoğan, G. G., Üstel, F. (2009). Türkiye’de Ermeniler: 
Cemaat-Birey-Yurttaş. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
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Book with Editor:
Irzık, S. ve Parla, J. (Ed.) (2014). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim.

Chapter from a Book with Editor:
Holbrook, V. R. (1999). Alegorinin Ölümü, Hüsn ü Aşk’ın Özgünlüğü. Mehmet Kal-
paklı (Ed.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (p. 403-412). İstanbul: Yapı Kredi.

E-Book:
Barry, P. (2002). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. 
[Adobe Digital Editions version]. http://libgen.org/book/index.php?md5=4AA855
3A1EB6CCB988011B28BA4FE19C
Taylor, C. (2001). Radical enlightenment. Sources of the self: The making of the mo-
dern identity (Vol. IV, pp. 321-354). http://books.google.com/books

Article from Periodical:
Köroğlu, E. (2011). Yahya Kemal Şiirinde Anlatısallık, Kapanışlar ve Tarih Anlayışı. 
Yeniyazı, 11, 60-70.

Article from Online Journal:
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics sup-
porting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. 
doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258
Pelvanoğlu, E. (2014). Orfeus’un arzusu: Tanpınar’ın sembolist estetiği bağlamında 
Huzur için bir yakın okuma denemesi. Monograf, 2.  http://www.monografjournal.
com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf

Encyclopedia:
Uçman, A. (1989). Akif Paşa. İslam ansiklopedisi (Vol. 2, pp. 261-263). İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı.

Dictionaries:
Contemplation. (1989). The Oxford English dictionary, Vol. III. (2nd Edition, Vol. 3). 
Oxford: Clarenden Press.
-In-text: (Contemplation, 1989)

Unpublished Dissertation:
Atabağsoy, N. (2010). Edip Cansever Şiirinde Tek Seslilik: Tragedyalar ve Ben Ruhi 
Bey Nasılım. (Unpublished master’s thesis). Bilkent Üniversitesi / Ekonomi ve Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Newspaper article:
Belge, M. (2008, 4 January). Tarih niçin sevilir? Radikal, p.7.

Article from online newspaper:
Tuğal, C. (2014, 13 January). İki nehrin arası bir yere dökülebilir mi? www.t24.
com.tr

Source with Unknown Author:
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 December). New York Times 
[National Edition]. p.23.

Interview:
Aydoğan, M. (2014). From elifba to alphabet: The history of learning to read. Inter-
view with Benjamin C. Fortna. Monograf. January 2014. Link http://www.monog-
rafjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf 
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Film:
Erdem, R. (Yönetmen). (2010). Kosmos [Film]. TR: Atlantik.
-In-text: (Kosmos, 2010)

In-Text Citations
• Source with single author:
Author’s last name, the year of publication of their work and page number 

are cited respectively, in parentheses.
Example: (Eagleton, 2014, p. 203)
• Source with two authors:
Last names of both authors are cited. 
Example: (Gilbert ve Gubar, 2000, p.37)
• Source with multiple authors:
For sources with multiple authors, the last name of the author that comes 

first in alphabetical order is followed by the abbreviation “et al.”
Example: (Brooker et al., 2005, p.126) 
To differentiate between sources whose first authors are the same, names of 

the other authors must be cited.
• Anonymous source:
For sources with unknown authors, the first two or three words of title are 

cited in italics, along with the publication date.
Example: As we see in another source (College Cost Book, 1983)... 
As we see in College Cost Book (1983)...
• Multiple sources by the same author:
Multiple works of an author are cited in chronological order.
Example: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Footnotes:
Please always use footnotes and never endnotes.
• Titles of the sources:
Titles of books, journals, newspapers, encyclopedia, films, and video are ci-

ted in italics.
Example: In Mahmut Mutman’s (2014) book The Politics of Writing Islam: 

Voicing Difference  (…)
Titles of articles are given in quotation marks. Example: Şerif Mardin (2002) 

argues in his article “Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma” (...)
Long in-text citations:
Quotations consisting of more than 40 words are given in the form of block 

quotations. Block quotations must be 11 pt, single spaced and indented 1 tab 
from the left margin. Block quotations must not be put in quotation marks. 

Örnek:  According to Franco Moretti (2013)

This syntony between modernism and and the metropolis arises first and fo-
remost out of a common enthusiasm for the growing division of labour. In 
the theoretical field, it’s the analytical breakthrough of the Formalist school; in 
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the artistic field, techniques such as polyphony, rooted in the proliferation of 
professional jargons and sectorial codes. Specialism, for this happy generation, 
is freedom; freedom from the (narrow) measure of the (bad) taste of the (bour-
geois) nineteenth century. (p.34).

• Short in-text citations:
Quotations that are 40 words or fewer are included in the main body and 

enclosed in quotation marks.
Example: When talking about narratives centred around female middle-class 

protagonists Susan Fraiman (1993) observes that they “tend to insist that perso-
nal destiny evolves in dialectical relation to historical events, social structures, 
and other people.” (p.10)

• Quotations from secondary sources
When using information from a source cited in another source, the secon-

dary source is cited.
Example: Interpersonal relationships during childhood can form the basis of 

various complexes and may take part in the formation of all levels of the psyche 
such as emotion, attitude and behaviour (Laplanche and Pontalis as cited in 
Koçak, 1996).

• Paraphrasing sources
If a source is paraphrased without using a direct quotation, author’s last 

name and  date of publication must be given in parentheses. 
Example: However, collective memory is not a summation of individual me-

mories but different forms of memories that breed and determine one another 
(Halbwachs, 1994).

If the name of the author is integrated into the sentence, date of publication 
is given in parentheses after the name, and the page number is given at the end.

Example: According to Rudolf Arnheim (1974) photography helps humans 
view themselves, maintain and expand their experiences, and exchange impor-
tant messages (p. 160).

Örnek: According to Douwe Draaisma (2007) against the impermanence 
that is implicitly existent in the mortality of memory, we secure ourselves by de-
veloping artifical memories in opposition to the existing inpermanence (p.19).

• Authors with the same last name:
When citing two or more authors with the same last name, their first names 

must be given as well.
Example: Tanıl Bora (2011), Aksu Bora (2014).
• In-text citation of two or more sources
Authors’ last names and dates of publication are enclosed in the same pa-

rentheses. 
Example: (Armağan 2011; Esen 2006).


