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Danışma Kurulu
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Süreyya Elif Aksoy

Tezer Özlü Yazınında Kadınlık Durumu ve Öznenin Varoluş Umudu
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Sunuş

“Her yeni günde, onlar hep yeniden, tüm zayıflıkları ve bedensel ve 
ruhsal kirlilikleriyle insanlardır. Birinin hava basınçlı matkabıyla mı 

yoksa yazı makinesinin başında mı umutsuzluğa düştüğü fark etmez.” 

(Thomas Bernhard, Mahzen)

Monograf ’ın 12. sayısının odak konusu “Umut”. Odak’ta ilk ola-
rak Ahmet Ferhat Özkan “Ahmet Mithat ve Burjuva Umutlar” maka-
lesiyle, Türkçe romanda umudun görünüşlerine ve farklı tanımlarına 
kısaca değindikten sonra Ahmet Mithat’ın okurlarına empoze etmeye 
çalıştığı umudun niteliklerini sorguluyor, sermaye edinmeye odakla-
nan ve bir burjuvaya özgü umutlar besleyen ideal tiplerinin hareket-
lerini yönlendiren duyguya odaklanıyor. “‘Günü Gelecek be Olcay’:  
Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde Değişim Umudu” başlıklı makalesin-
de Egem Atik, Sevgi Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti romanın-
daki özne ve iktidar ilişkisini dört karaktere odaklanarak inceliyor; 
Soysal’ın tüm romanlarında ön plana çıkan değişim umudunu, Ol-
cay ve Doğan’ın iktidar tarafından kendilerine dayatılan öznelik sı-
nırlarını değiştirme çabası üzerinden ele alıp iktidarın baskıcılığına 
karşı bir direniş arayışı çerçevesinde değerlendiriyor. Süreyya Elif 
Aksoy “Nezihe Meriç’in Öykülerinde Mutluluğa ve Umuda Açılan 
Yollar: İlişkiler, Gündelik İşler, Bedensel Sağlık” makalesinde, Ne-
zihe Meriç’in ilk kitabı Bozbulanık’ta yer alan öyküleri, mutluluk ve 
umut kavramları ekseninde bir yakın okumaya tabi tutarak, öykü 
kişilerinin ilişkiler, gündelik uğraşlar ve bedensel sağlık altında top-
lanan mutluluk kaynaklarını ele alıyor. “Tezer Özlü Yazınında Ka-
dınlık Durumu ve Öznenin Varoluş Umudu” makalesinde Hazel 
Melek Akdik, Tezer Özlü’nün Çocukluğun Soğuk Geceleri ve Yaşamın 
Ucuna Yolculuk anlatılarındaki umutlu varoluşu ve kadın öznenin 



inşasında umut kavramının işlevini inceliyor; Tezer Özlü’de tasarı 
ve eyleme kaynaklık eden umudun, öznenin tahakküm ilişkilerini 
sorgulama ve sınırları aşma istencini yansıttığını gösteriyor. Yeşim 
Vesper “Hayata Tutunma Sanatı Olarak Thomas Bernhard’ın Eski 
Ustalar’ı” makalesinde, mükemmellik sorunsalı çerçevesinde Eski 
Ustalar’ı inceleyerek Bernhard’ın evreninde mükemmelliğin neden 
ölüm-kalım eşiğinden okunması gereken ve tahammül edilemez bir 
şey olduğu sorusunu soruyor; mükemmele ulaşmanın imkânsızlığı 
ve parçalılıktan beslense de Bernhard’ın yazınının bütüne yaratıcı-
lık yoluyla ulaşabilme umudunu hep barındırdığı sonucuna varıyor. 
“Beckett Anlatılarında Ölüm Umudu” başlıklı makalesinde Özgür 
Taburoğlu, Samuel Beckett’in anlatı kişilerinin ölümle belirsiz bir 
ilişkileri olduğunu, ölemedikleri için kendilerini oyalar gibi bazı 
basit eylemlerde bulunduklarını söylüyor; ölümü beklerken, umut 
ederken onların ölmesine imkân vermeyen bir irade ve ifade par-
çasının her zaman varlığını duyurduğunu belirtiyor. Odak’ta bir de 
çeviri yer alıyor. Jean Grondin’in “Gadamer’in Umudu (Gadamer’s 
Hope)” başlıklı yazısını Servet Gündoğdu Türkçeye çevirdi.

Bu sayı, Emine Sevgi Özdamar edebiyatının ele alındığı Dip
not’un editörlüğünü Olcay Akyıldız yaptı. Dipnot’ta ilk olarak Aza-
de Seyhan “The Enduring Relevance of Emine Sevgi Özdamar 
(Emine Sevgi Özdamar’ın Devam Eden Geçerliliği)” makalesinde, 
Özdamar’ın üç türde geliştirdiği kavramları (sansüre dayanıklı oto-
biyografi ve biyografi, kent portresi olarak kısa hikâye, politik güç 
oyunlarına karşı oyun olarak tiyatro) inceleyerek Özdamar’ın karma 
türler ve dillerdeki etkinliğinin ötesinde çalışmalarının, onu sürgün-
de, vatansız ve “çevrilmiş” yazarların kaygılarıyla birleştirdiği değer-
lendirmesinde bulunuyor. “Emine Sevgi Özdamar’ın Haliçli Köprü 
Romanında Kültürel Bellek” makalesinde Mert Bahadır Reisoğlu, 
Emine Sevgi Özdamar’ın Haliçli Köprü (1998) romanının 1960’lı ve 
1970’li yıllarda Türkiye ve Almanya’daki öğrenci hareketlerine dair 
kültürel ve toplumsal belleğe yaptığı katkıyı inceliyor; Özdamar’ın 
eserlerinin Alman edebiyatı çalışmalarında ele alındığı çerçeveler 
ve tartışmalardan kısaca bahsettikten sonra romanın Türkçeye çev-
rilmiş olmasının Türkiye’deki bellek çalışmalarına nasıl bir katkıda 
bulunabileceğini sorguluyor. Şermin Sezer-Toraman “The Effect of 



Language and Sexual Liberation on Female Subjectivities in Em-
ine Sevgi Özdamar’s The Bridge of the Golden Horn (Emine Sevgi 
Özdamar’ın Haliçli Köprü Romanında Dil ve Cinsel Özgürleşmenin 
Kadın Öznelliğine Etkisi)” makalesinde, kendi dilini yaratma ve 
cinsel özgürlüğe ulaşma becerisi sayesinde, Haliçli Köprü’nün ana 
karakterinin oluşum sürecinde maruz kaldığı sınırlayıcı söylemlere 
rağmen, kendi hayatının öznelliğini kavrayan biri olduğunu göster-
meyi hedefliyor; ana karakter öznelliğini ülkeler ve şehirlerarasında-
ki harekete borçlu olduğu için, onun oluş süreçlerini incelerken Rosi 
Braidotti’nin göçebe felsefesi ve öznelliği kavramlarına başvuruyor. 
“Emine Sevgi Özdamar’da Annedili Arayışı: Travmadan Yeni bir Dile 
Yolculuk” makalesinde R. Gökçen Çiflik, Emine Sevgi Özdamar’ın 
birbirleriyle bağlantılı hikâyeleri “Annedili” ve “Dededili”nin ekse-
ninde, yaşadığı göçün ardından ana dilini kaybeden hikâye anlatı-
cısının bu süreçteki deneyimini konu ediniyor; göçe maruz kalan 
anlatıcının deneyimlediği yitirilen geçmiş ve eksik deneyimlenen bir 
şimdiki zamanın arasında kalmanın sonucu olarak yaşadığı çatışma-
yı anlamaya çalışıyor.

Pasaj bölümünde Mahmut Mutman “The Carriage Affair, or the 
Birth of a National Hero (Araba Sevdası, ya da Ulusal Bir Kahrama-
nın Doğuşu”) makalesinde, “kanonik” yapıtlardan kabul edilen Ara
ba Sevdası’nı Osmanlı reformunun ürettiği Batı taklitçisinin parodisi 
olarak tanımlayıp yazarın 20. yüzyıl başında bir edebi tür haline ge-
len “Batılaşmış züppe” romanlarının bilinen ahlakçı eleştirisini terk 
eden modern ve enerjik bir edebiyat metni ürettiğini söylüyor; ro-
manın eleştirel okumalarını okuyarak, öte yandan parodi, mimesis 
ve kadınlık kavramlarını ayrıntılı biçimde tartışıyor. “Uyumsuzlar: 
Flannery O’Connor’ın Öykülerinde Sakatlık Temsilleri” makalesin-
de Hivren Demir Atay, O’Connor’ın sakatlık temsillerine materyal 
bir gerçeklik olarak bakmanın olanaklarını, Rosemarie Garland-
Thomson’ın “uyumsuzluk” (misfit) kavramından yararlanarak tartı-
şıyor ve “yüzeyin ötesi”ni görmenin bir edebî motif olarak sakatlık 
temsillerindeki yansımalarını değerlendiriyor. Merve Şen ve Olcay 
Akyıldız “Leylâ Erbil’den Kalanlar: Yazar Arşivlerinde Çoğalan Ses-
ler ve Öznellik” yazılarında, Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet 
Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nde sürdürülen “Kişisel Arşivi 



Işığında Leylâ Erbil’in Edebi Dünyası” başlıklı projenin arşivlenme 
sürecini aktarırlarken genel olarak arşiv kavramı ve pratiklerini de, 
Erbil’in arşivini odağa alarak tartışmaya açıyorlar.

Bu sayı, makalelerin değerlendirilme sürecinde Hülya Adak, 
Olcay Akyıldız, Burcu Alkan, Fatih Altuğ, Umut Tümay Arslan, Pe-
lin Aslan, Beyhan Uygun Aytemiz, Başak Demirhan, Devrim Dir-
likyapan, Kerem Eksen, Şerif Eskin, Murat Göç, Şima İmşir, Nevzat 
Kaya, Engin Kılıç, Erol Köroğlu, Senem Kurtar, Börte Sagaster, Özge 
Şahin, Hilmi Tezgör, Ferda Zambak katkı sundular, destek oldular; 
teşekkür ederiz.

Monograf’ın 13. sayısının odak konusu “Ekoloji” olacak. Ede-
biyatta insan merkezli dünya tasavvurunu sorgulamak, doğa-kültür 
çatışmasını, posthümanizm ve yeni materyalizm üzerinden insan-
merkezci bakış açısını üstün tutan yaklaşımları, insanın failliğini 
koruyan tutumları tartışmaya açmak, metnin ekolojisine bakmak 
istiyoruz. Destek ve önerilerinizi bekliyoruz. 

Melek Aydoğan
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Ahmet Mithat ve Burjuva Umutlar*1

Ahmet Ferhat Özkan**2

Öz
Sosyal inşacılık kuramına göre duygular sadece bireysel ve içsel bir fenomen 
değil aynı zamanda toplumsal bir yapıdır. Duygular, kültür ve toplum tarafın-
dan şekillendirilir. Bu nedenle edebî eserlerde duygular üzerine yapılacak bir 
araştırma, aynı zamanda edebi eserdeki duyguların nesnelerine ve sosyolojile-
rine dair bir inceleme olarak da okunabilir. İdeolojik bir umudun sonucu ola-
rak ortaya çıkan Türk romanı, bu türden bir incelemeye oldukça elverişli bir 
niteliğe sahiptir. Yeni bir insan tipini ve böylece yeni bir toplum tasavvurunu 
ortaya koyma amacı taşıyan on dokuzuncu yüzyıl Türk romanındaki umut ise 
üç başlık altında incelenebilir: Ahmet Mithat’ın “burjuva umutları”, Mizancı 
Murat’ın Bloch’vari “umut ilkesi” ve Servet-i Fünûn’un “kırık umutları”. Bu ça-
lışma, kısaca tanıtılmaya çalışılacak bu alt başlıklardan ilkine, Ahmet Mithat’ın 
sermaye edinmeye odaklanan ve bir burjuvaya özgü umutlar besleyen ideal 
tiplerinin hareketlerini yönlendiren duyguya odaklanacaktır. Nitekim Ahmet 
Mithat’ın iktisat yazılarında oluşturmaya çalıştığı ekonomik modeli roman-
larında somutlaştırmaya çalıştığı görülmektedir. Onun romanlarındaki ideal 
tipleri, Osmanlı toplumunda görmek istediği homo-economicus’un kurgusal 
izdüşümleridir. Bu kurgusal karakterler para kazanma umuduyla hareket eder 
ve sonunda başarıya ulaşırlar. Hayatlarında herhangi bir felsefi açmaza, tefek-
küre veya gündüz düşüne yer bırakmayacak kadar çok çalışan bu karakterlerin 
umutları, “burjuva umutlar” tanımlamasına oldukça uygun gözükmektedir. 
Duyguların Türk romanının ilk örneklerinde toplumsala uzanan bir çıkış nok-
tası olabileceğini örneklemeye çalışacak bu makale, Türk romanında umudun 

* Bu metin, Doç. Dr. Ertan ENGİN danışmanlığında hazırlanmakta olan “19. Yüzyıl Türk 
Romanında Duygular” başlıklı doktora tezinden türetilmiştir.
** Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Araştırma Görevlisi. 
afozkan@erbakan.edu.tr
Makalenin gönderim tarihi: 16.04.2019. Makalenin kabul tarihi: 06.07.2019.
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görünüşlerine ve umudun farklı tanımlarına kısaca değindikten sonra, Ahmet 
Mithat’ın okurlarına empoze etmeye çalıştığı umudun niteliklerini sorgulama-
yı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: umut, 19. yüzyıl Türk romanı, Ahmet Mithat ve ekonomi, 
sosyal inşacılık, sekülerleşme

Ahmet Mithat and Bourgeois Hopes

Abstract
The theory of social construction suggests that emotions are not only a personal 
and inner phenomenon but also social constructions. Emotions are shaped by 
culture and society. Therefore, a study on emotions in fiction can also be defined 
as a study of the objects and sociology of these emotions. The Turkish novel, 
which has emerged as a result of an ideological hope, is quite suitable for this 
kind of study. The hope in the 19th century Turkish novel, which aims to create 
a new type of individual and thus a new society, can be analyzed under three 
main headings: Ahmet Mithat’s “bourgeois hopes”, Mizancı Murat’s Bloch-esque 
“principle of hope” and the “broken hopes” of the Servet-i Fünûn period. This 
study will concentrate on the emotions of the first areas of study, the hopes that 
intiate actions in Ahmet Mithat’s fictional ideal types who focus on gathering 
capital and have hopes that are just particular to the bourgeoisie. It can be said 
that in his novels Ahmet Mithat tries to embody the economic model which he 
creates in his writings on economy. His ideal types are the fictional projections 
of homo-economicus whom he wanted to see in the Ottoman society. His fictio-
nal characters act in the hope of earning money and at the end of the day they 
succeed to do so. The hopes of those characters, who work so hard that they do 
not spare any time on philosophical dilemmas, over-thinking or on daydrea-
ming, seem to match the hopes that are described as bourgeois. With the aim to 
illustrate that emotions could be a starting point reaching out to social issues in 
the Turkish novel of 19th century, this article shall first touch on the appearances 
and various definitions of hope in the Turkish novel, and then shall question 
the features of the hope that Ahmet Mithat has tried to impose on his readers.

Key Words: hope, 19th century Turkish novel, Ahmet Mithat and economy, so-
cial constructivism, secularisation
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Giriş: 
Tanzimat romanı bir umudun da sonucuydu. Şinasi’yi takip 

eden Tanzimat aydınları halkı eğitmeyi umuyordu ve herkesten önce 
kendisini yetiştiren Ahmet Mithat, kurgu dışı ve kurgu eserleriyle 
yeni bireyi şekillendirmeyi amaçlıyordu. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
(2008), “Onun sanatı yoktur, daima halka yönelen iyi niyetleri var-
dır.” (s.410) dediği Hâce-i Evvel, bu “iyi niyetler”le, halk seviyesine 
indirmeye gayret ettiği dil aracılığıyla gazeteciliğin ve roman türünün 
tüm imkânlarını kullanmaya çalıştı. Aşk hayatından bireysel üretim 
ve tüketime dek uzanan geniş bir yelpazede okurlarına yeni bir dün-
ya bilgisi aşılamayı uman Ahmet Mithat’ın bu “umut”u ise bireysel 
bir duygulanım ile değil, insanın dünyadaki konumuna dair gelişen 
seküler bilincin yükselişiyle açıklanmaya daha elverişlidir. Başka bir 
ifadeyle, Osmanlı’daki kötü gidiş, insanın kendi yapıp etmelerine 
bağlandıkça hayat karşısında yeni tavırlar alınır ve ilahi bağlamdan 
kopan umut, kendisini yeni biçimlerde gösterir. Ahmet Mithat’ın, bu 
çalışmaya konu olacak burjuva umutları, işte bu türden bir duygudur 
ve toplumsal bir perspektif ile açıklanmaya çalışılacaktır.

Şerif Mardin (2017), Osmanlı düşüncesinde insanın mutlak ka-
dere teslimiyetinden sıyrılmasına ve devletin kurtuluşuna dair fikir-
lerin paralelliğini incelediği “Türk Islahatçılarının Zihin Dünyaları 
(1700-1900)” makalesinde, Mustafa Fazıl Paşa’yı, Avrupa’da çıkan 
Türk gazetelerini (Muhbir ile Hürriyet) ve Ali Suavi’yi art arda konu 
edinir. Mardin, Ali Suavi’nin de yorumlarına dayanarak Mustafa Fa-
zıl Paşa’nın, Osmanlı’nın durumunun “ümitsiz ve gayr-ı kabil-i şifa” 
olduğunu kabul ettiğini ve “ilahi müdahalenin Devlet-i Âli’yi kurta-
racağı” şeklindeki inanışın yerine kendi reçetesini sunma cesaretini 
gösterdiğini söyler. Muhbir ve Hürriyet gazeteleri “hayat karşısında 
evvela faal bir tavır takınmak lazım geldiği çağrısı” (s.19) yaparlar 
ve Ali Suavi, umutsuzluk duygusuna karşı yüksek sesli bir itirazda 
bulunur: “Nedir bu üstümüze çöken musibetlik, nedir bizdeki bu 
miskinlik, nedir bu uyuşukluk, nedir bu karılık!” (Ali Suavi’den ak-
taran Mardin, 2017, s.19.) Şerif Mardin, buna benzer çağrılarda bu-
lunan Namık Kemal’den örnekler verdikten sonra onun edebiyata 
yüklediği misyona da değinir: “Namık Kemal, Şinasi tarafından yay-
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gınlaştırılan, edebiyatın kendine yeni bir açılım sağlayarak öncelikle 
bir amaca yönelik olması fikrini –ki bu amaç Osmanlılar arasında 
müşterek bir hissiyat-ı milliye yaratılmasıydı- genişleterek bu fikrin 
şümulüne ahlakın telkinini de ekliyordu” (s.21). Böylece yeni bir 
edebî tür olarak roman, yeni bir duygu olarak umudun enstrümanı 
haline getirilmiştir. Bu enstrümanın virtüözü olmasa bile1, onu en 
çok2 ve en yüksek sesle3 kullanan yazarınsa Ahmet Mithat olduğu 
açıktır. Romanın varoluşunun böylesi bir enstrüman olma ölçüsün-
de meşruiyet kazandığı bu ilk dönemde, Ahmet Mithat’tan Servet-i 
Fünûn’a uzanan çizgideki neredeyse tüm yazarların, romanı “este-
tik bir sanat ürünü”nden daha çok eğitim aracı olarak gördükleri, 
aslında açıklanmayı gerektirmeyecek denli belirgin bir durumdur. 
Romanlar, Şerif Mardin’in (1985) deyimiyle Yeni Osmanlıların püri-
ten edebiyat anlayışlarının gereğidir ve bu nedenle Ahmet Mithat’ın 
“edebî örnekleri birer faydacı ders mahiyeti” (s.627-628) taşır. Kurgu 
metinler âdâb-ı muaşaret, ekonomi, aşk ahlakı vb. birçok konu baş-
lığında teorik yazıların uygulamalı örnekleri hâline, bu romanların 
başkarakterleri ise Hace-i Evvel’in kendi umudunun projeksiyonu 
olan kurmaca karakterlere dönüşür. Ne var ki Orhan Okay’ın (2017, 
s.460) “ideal tip” olarak nitelendirdiği bu karakterlerin tipik özel-
likleri birçok çalışmaya konu olmuşsa da “bir umudun sonucu olan 
bu karakterler”in hayattan ne umdukları ve böylece okura nasıl bir 
umut vaaz ettikleri incelenmemiştir. Bu tür incelemeler, Tanzimat 
aydınının okura aşılamaya çalıştığı fikirlerle ilgilenmiş, “duygu” söz-
cüğünün öznel görünen yapısından ve kaygan anlamlarından dolayı, 
duygu temelli bir sorgulamadan genellikle uzak durmuştur. Böyle 
bir çaba ise öncelikle umudun ontolojisine kısaca değinmeyi zorun-
lu kılmaktadır. 

1 Bu bağlamda, Tanpınar’ın (2008) “Halid Ziya’ya kadar, romancı muhayyilesiyle doğmuş 
tek muharririmiz yoktur. Hepsi roman veya hikâye yazmaya hevesli insanlardır” sözünü 
anımsamak yerinde olacaktır (s.265).
2 19. yüzyıl Türk romanı bibliyografyasında Ahmet Mithat Efendi’nin diğer tüm yazarlara 
karşı sayısal bir üstünlüğü bulunmaktadır (Gökçek, 2017, s.39-45). 
3 Refik Halit (2014), “Hiçbir münevverin Ahmet Mithat Efendi kadar halka emeği geçme-
miştir” (s.195) dediği Hâce-i Evvel’in bir nesil üzerinde ne denli büyük bir etkisi olduğunu 
birçok yazısında uzun uzun anlatır. Bernard Lewis (2014), Ahmet Mithat’ın yeteneğini ne 
denli küçümserse, onun halk üzerindeki etkisini de o denli önemser (s.258).
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Umut: Duygu, Erdem veya Görev
J. P. Day, (1969) “umut” kavramının niteliğini sorguladığı 

“Hope” makalesinde, umudun felsefe tarihindeki üç farklı görünü-
şünü Aqunialı Thomas, Hume ve Kant örneklerinde özetler ve bu üç 
ismin umuda bakışlarını şu şekilde somutlaştırır:

Aquinas Umut’u ikinci en büyük Teolojik Erdem olarak görüyordu. 
Hume ise Umut’u ve onun zıttı olan Korku’yu en önemli iki “dola-
yımsız tutku”dan biri kabul ediyordu. Kant şu soruyu soruyordu: ‘Eğer 
benim görevimse neyi umut edebilirim?’ Kant’a benzer şekilde Mill de 
dindeki temel sorunun ‘Neye inanmak gerekir?’ değil de ‘Neyi umut 
etmek gerekir?” olduğunu iddia ediyordu (s.89).

Terry Eagleton (2016) ise şu çıkarımda bulunur: “Eğer umut 
salt bir his olsaydı, Augustinus ve Aquinas’ta olduğu gibi bir erdem 
sayılmazdı. Bir erdeme sahip olduğunuz için takdir görebilirsiniz 
ama bir hissinizden ötürü takdir edilmek en azından sık rastlanan 
bir durum değildir” (s.89). Aristo’da umudun (elpis) afektif (duygu-
lanımsal) yönü baskın bir pathe mi yoksa bir bilişsel bir durum mu 
olduğu muğlaktır (George Kazantzidis, 2018, s.11). Spinoza ise, tıp-
kı Hume gibi, umudu korkunun karşısına koyar ve şu tanımı yapar: 
“Umut, akıbeti hakkında kuşku duyduğumuz gelecek ya da geçmiş 
bir olayın imgesinden doğan istikrarsız bir sevinçten başka bir şey 
değildir mesela; korku deseniz, o da kuşkulu bir olayın imgesinden 
doğan istikrarsız bir keder” (Spinoza, 2016, s.226). Fenomenolojik 
psikiyatri açısından umudu inceleyen Borgna (2015) ise, “varoluşsal 
bir kategori” başlığı altında, umudun yanılsamadan bekleyişe uzanan 
anlam aralıklarından bahsederek onun “ancak disiplinlerarası değer-
lendirmeler ve dönüşümlerle kavranabilece[ğini]” söyler (s.97).

Umudun bu türden farklı görünüşler sunmasının başlıca iki se-
bebinden biri, onun dinî bir duyguya veya erdeme yakın bir varoluşa 
sahip olmasıdır. Bu durum, Orta Çağ Hıristiyanlığında ve İslami li-
teratürde de ortak sayılabilecek bir mahiyet gösterir. Antik Çağ’da bu 
duygu ne denli hor görüldüyse, tek tanrılı zamanlarda o denli yüce 
bir mahiyet kazanmıştır. Mitolojide Pandora’nın kutusundan son çı-
kan kötülük umuttur (elpis) ve hikâye Nietzsche’ci bir okumayla asıl 
anlamını bulur. “Zeus, öteki kötülüklerden de fazlasıyla eziyet çeken 
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insanın, yaşamı kestirip atmamasını, hep yeni eziyetler çekmeye de-
vam etmesini istemişti. Bunun için insanlara umudu verdi: aslında 
kötülüklerin en kötüsüdür umut, çünkü insanın çektiği eziyeti uzatır” 
(Nietzsche, 2015, s.57). Platon, onu tüm kötülüklerin kökü olan zevk, 
insanı iyiden alıkoyan acı, ahmakça iki rehber olan gözü karalık ve 
korku, bastırılması zor olan öfke ile birlikte anıyordu: “İnsanı baştan 
çıkaran umut” (Averill, 1990, s.3). Fakat umudun mahiyetine dair bu 
kötümser yaklaşımın Stoacılarla birlikte yumuşadığı görülür. Seneca 
(2016), Ahlak Mektupları’nda dostu Lucilius’a şu tavsiyede bulunur: 
“[K]imi şeyleri umut ederek, kimi şeylerden umut keserek kendi-
ne yeni kaygı nedenleri yaratacaksın, öyle mi? Aklın varsa ürettiğin 
duygularının birini ötekine kat. Umudun umutsuzlukla, umutsuz-
luğun umutla birlikte olsun.” (s.427). Umut, insanı ayakta tutmakla 
birlikte aç gözlülüğünün de bir temsilidir. “İnsanın yaşayabileceği 
ömür ne kadar uzun olursa olsun, gözümüzü hiçbir zenginlik, mev-
ki doyurmadığından umutlarımızla doldururuz yaşamımızı” (s.471). 
Seneca’nın aşırı istekler ve korkularla birlikte andığı, fakat insanı ka-
ramsarlıktan kurtardığı için övdüğü umut, Hıristiyanlıkta ise önemli 
erdemlerden biri hâline gelir. Hıristiyanlar Tanrı’nın krallığının geli-
şine kesin gözüyle baksalar da onu umut etmeyi erdem olarak görür-
ler” (Eagleton, 2016, s.111). Osmanlı düşüncesinin epistemolojisini 
oluşturan İslam ilahiyatında da Tanrı’dan umudu kesmek, “Haktan 
sapmış olmak”la4 eş değerdir: “‘Haktan sapmış olanlardan başka kim 
rabbimin rahmetinden ümit keser!’ dedi” (Hicr: 56). Tüm dinî an-
lamları bir yana, belirli bir ruhsal olgunluk da gerektiren umudun, 
ahlaki bir nitelik olarak görülmeye elverişli özellikler barındırdığı 
açıktır: Belirli bir konuda makul bir iyimserlik, zorluklara katlanacak 
sabır, engelleri aşmayı göze alacak bir cesaret ve sorunların üstesin-
den gelmenin temel gerekliliği olan bir zekâ.

Umudun değerlendirilmesindeki farklılığın diğer sebebi, onun 
ahlaki niteliklerinin aynı zamanda bilişsel işlemlerin sonucu olmala-
rından da kaynaklanır. Umudun sosyo-kültürel çevre tarafından inşa 

4 “Hak yolundan sapmış olmak” yerine birçok mealde “sapıklık” sözcüğünün kullanıl-
dığı, “sapıtmışlık”, “sapkınlık” gibi ifadeleri tercih eden meallerin de olduğu görülmüş-
tür. Bu çalışmada kullanılan kaynak için bk. https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Hicr-
suresi/1853/51-56-ayet-tefsiri 



17

Ahmet Mithat ve Burjuva Umutlar

monograf 2019/12

edildiğini savunan ve bu nedenle bu çalışmanın da genel perspekti-
fine bağlı kalacağı sosyal inşacı kuramın öncülerinden olan James 
Averill; George Catlin ve Kyum K. Chon ile birlikte yaptıkları sos-
yal deneyin sonuçlarını açıkladığı Rules of Hope’ta (1990) “Özetle, 
umut, diğer tüm duygulardan çok daha bilişseldir. Onun bu özelliği 
bazı teorisyenleri, diğer duygulardan fazla bir şekilde, duygu katego-
rilerinden dışarıda tutulmasına neden olmuştur” (s.47) der. Hangi 
duyguların “temel” olduğuna dair tartışmada ise Averill (1980), ken-
di bakış açısını açıklamak için romantik aşkı veya ona göre biyolo-
jik sistemle ilgisi oldukça zayıf olan umut duygusunu örnek verir 
ve şu soruyu sorar: “Bu iki duygu ürkmekten veya korkudan hangi 
anlamda daha az temel olarak kabul edilebilir?” (s.328). Averill, “En-
telektüel Duygular” (1996) başlıklı yazısında ise bilişsel niteliğinden 
ötürü umudu entelektüel bir duygu olarak da ele alır.

Umudun sosyal bir inşa olduğuna dair kabulün bir yansımasıysa 
yine Türk romanında bulmak mümkündür: Umudun bu dönem ro-
manlarında mimari metaforlarla somutlaştırılmaya çalışıldığı görü-
lür. Örneğin, gerçekleşmeyen umutlar Ahmet Mithat’ta çoğunlukla 
“yıkım”a (inkıraz) uğrarlar. Döneminin en popüler romancılarından 
Vecihi’de (2016) umut, çıkmaz sokağa bakan bir keder kulübesidir: 
“Tuttukları ev gönlü gibi iki tarafı iki bina-yı azim arasına sıkışmış, 
ümidi gibi çıkmaz bir sokağa nazır bir külbe-i mihnet idi” (s.71). Ha-
lit Ziya’da (2016b) “mebna-yı ümit, hedef-i saika olmuş bir külbe-i 
harap gibi kırılıp dökülmüştü[r]” (s.67). Hüseyin Cahit’in (2012) 
Hayal İçinde’sinde romanının sonunda Nezih, “kendi kendisine bina 
ettiği seraçe-i ümit”in (s.188) yıkıldığını hisseder. Görüldüğü gibi, 
umut, mimari metaforlarla dile gelir, onu hisseden kişi tarafından 
inşa edilir ve -özellikle bazı yazarlarda- sonunda yıkılan bir yapıdır. 

19. Yüzyıl Türk Romanında Umudun Görünümü
Türk romanının varoluşunu bir ölçüde mümkün kılan bir on-

tolojik kaynak olan ve “feleğin çemberinden kurtulup yeni bir kader 
tayin etme umudu” şeklinde kavramsallaştırılabilecek yönelim, 19. 
yüzyıl Türk romanında kendisini üç farklı şekilde gösterir: Ahmet 
Mithat’ın kendisine has ahlakıyla birlikte Osmanlı’da bir burjuva 
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sınıfı oluşturma umudu, Mizancı Murat’ın Devlet-i Âli’yi yeniden 
cihanşümul bir devlet haline getirmeye dair “umut ilkesi” ve Servet-i 
Fünûn’un “kırık umutlar”ı. 

Ahmet Mithat’ın, bu çalışmada ayrıntılarıyla gösterilmeye çalışı-
lacak umutları; kapital yaratmaya odaklanmıştır ve siyasi bir veçheden 
mahrumdur. Siyasi beklentiler taşıyan bir umut, Namık Kemal’in ya-
zılarında çokça var olsa da kendisini en çok Mizancı Murat’ın Turfan-
da mı Yoksa Turfa mı? romanında gösterir. Öyle ki, Mizancı Murat’ta 
umut bir duygu olmaktan çıkarak bir erdeme ve hatta bir ilkeye dö-
nüşür. Onun umudu, Ernst Bloch’un gündüz düşlerinin somut bir 
örneği olarak beliren düşlerle sürekli beslenir, diri tutulmaya çalışılır 
ve ütopik bir geleceğe uzanır. Bloch’a (2017) göre bu bilinç uzaklara 
bakmak ister. Mansur Bey de roman boyunca ne zaman pencereden 
baksa memleketin şanlı geçmişinden daha ulvi bir geleceği tasarlar ve 
onun tüm yaşamını yönlendiren bir ilkeye dönüşür. Bloch’un umudu, 
öğrenilmiş/kavranmış bir umuttur (docta spes) ve bu bakımdan Man-
sur Bey’in umuduyla şaşırtıcı derecede benzerlik gösterir. 

Ahmet Mithat ve Mizancı Murat’tan farklı olarak Servet-i 
Fünûn romanı; ütopyadan arınmış, zar zor beslenen ve hep boşa 
çıkan umutların romanıdır. Selim İleri’nin (2011) Aşk-ı Memnu 
için yaptığı “Kimse geleceği özlemez. Her şey gündelik ilişkiler ve 
çıkarlar üzerine kuruludur” (s.160) şeklindeki değerlendirmesi, 19. 
yüzyılda yazılan ve Servet-i Fünûn romanı olarak tanımlanagelen 
birçok romanı da açıklar. Elbette bu tanımın tümüyle uymadığı 
Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah gibi romanlar da mevcuttur. Hatta 
Ferdi ve Şürekası’ndaki İsmail Tayfur, umutları bakımından sadece 
Servet-i Fünûn romanında değil, Türk romanında o güne dek gö-
rülen tüm karakterlerden farklılık gösterir.5 İsmail Tayfur, geleceğe 
dönük umutları olan ve bunlar için çaba gösteren bir karakterdir. 
Yine de tıpkı Mai ve Siyah’taki Ahmet Cemil veya diğer Halit Ziya 
romanlarındaki başkarakterler gibi onun umutları da boşa çıkar ve 
“kırık umutlar” alt başlığına dâhil olur. Kısaca söylemek gerekirse: 

5 Robert P. Finn’in (2013) Ferdi ve Şürekası’na dair değerlendirmesi bu bağlamda dikkate 
değerdir: “Geleceğe dönük tasarılarında, ekonomik koşulların tutsağı olduğunun bilin-
cindedir, ayrıca Türk romanında başına geleceklerin de bilincinde olan ilk kişidir. Ferdi 
ve Şürekası’yla Türk romanı, orta sınıftan gelme kişileri gerçek bireyler olarak düşünme 
sürecine girer” (s.143).
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Bu birkaç istisna dışında, Servet-i Fünûn’da Ahmet Mithat’ın; iyi bir 
burjuva olma yolunda beslediği umudu zorluklara rağmen çok çalı-
şarak gerçekleştiren karakterlerinin umutları görülmez, görülse de 
düşünsel derinliği ve hazin sonlarıyla farklı nitelikler gösterirler. Mi-
zancı Murat’ın Mansur’unda olduğu gibi, İttihad-ı Osmanlı ütopyası 
kuran herhangi bir karakter de yoktur. Bu durum, Halit Ziya roman-
larındaki karakterlerin hayatlarına dair bir umut beslemedikleri an-
lamına gelmez. Fakat bu umutlar, boşa çıkan ve bireysel umutlardır.

Bu çalışma ise, umudun 19. yüzyıl Türk romanı içindeki bu üç 
görünümü içinde, kuramsal yazılarla desteklenip birçok romanda tek-
rar edile edile neredeyse bir örüntüye dönüşen şekliyle ilgilenecektir: 
Ahmet Mithat’ın bir burjuva sınıfı oluşturmaya dair umutlarına. Fakat 
bunun için öncelikle Ahmet Mithat’ın roman hakkındaki görüşlerin-
den daha çok ekonomi hakkındaki görüşlerini incelemek gerekir. 

İktisat, Edebiyat ve Umut
Ahmet Mithat’ın iktisadi görüşlerine dair iki tür kaynaktan 

bahsedilebilir: Bunlardan ilki, bu çalışmada daha ayrıntılı bir şe-
kilde gösterilmeye çalışılacak romanlarıdır. İkinci grup ise Ah-
met Mithat’ın teorik iktisat yazılarının bir araya gelmesiyle oluşan 
dört kitabıdır: Sevdâ-yı Sa’y ü Amel, Teşrik-i Mesai Taksim-i Mesai, 
Ekonomik Politik ve Hall’ül Ukad. Kitaplaşmadan önce çoğunlukla 
Tercüman-ı Hakikat’te yayımlanan bu teorik yazılar, makro planda 
himayeci bir ekonomik sistemi; mikro planda ise üreten, biriktiren, 
servet yapan fakat bunu sermayeye dönüştüren bireyleri vaaz eder. 
Osmanlı düşünce dünyasında iktisat bilimine dair ilk örnekleri teşkil 
etmesi bakımından dikkat çekici olan bu yazıların göze çarpan diğer 
iki özelliği ise ikinci sınıf kaynakların Osmanlı ekonomik koşulları-
na uyarlanmaları ile yazılmış olmaları ve kendi içinde kimi hatalar 
barındırmasıdır (Berkes, 2016, s.396). Bu anlamda, Ahmet Mithat’ın 
tüm kendisine özgülüğü ve öncülüğü6, çelişkileri ve tutarsızlıklarıy-

6 Ahmet Güner Sayar (2013), Ahmet Mithat’ın “iktisat ilmi”ne beslediği derin inancı ve 
onun ekonomi politik görüşlerini açıklarken şöyle der: “Bu yanı ile o, çağdaş iktisadî düşün-
ce tarihimizde kurumsal faktörlerin önemini kavrayan ilk sosyal bilimci olmaktadır” (s.257). 
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la7 “kendisine has bir ekonomi modeli” önerdiği söylenebilir.8 Öyle 
ki Niyazi Berkes (2016), Hace-i Evvel’in ekonomiye dair fikirlerinin 
birbirleriyle çelişmesinin safdilliğin mi, gerçekleri saklama isteği-
nin mi, yoksa teori tutarsızlığının mı eseri olduğunda kararsızdır 
(s.398). Berkes’in emin olduğu nokta, “Tanzimat’ın fikirci ekono-
mistleri gibi bireyden başlayarak geliştirdiği için” Ahmet Mithat’taki 
temel ilkenin “bireylerin çalışması, öğrenmesi, yani aydınlanması ve 
kazanması davası” olmasıdır (s.396). Bu nedenle, öncelikle Ahmet 
Mithat’ın ekonomiye dair teorik yazılarına kısaca değinilecekse de 
onun bireye dair kurguladığı ekonomik modelin en görünür olduğu 
mecra olan romanlarına göz atmak gerekir. 

Orhan Okay (1998) Sanat ve Edebiyat Yazıları’nda yer alan “İk-
tisatta Millî Düşünceye Doğru ve Ahmed Midhat’ın Çalışmaları” 
başlıklı makalesinde öncelikle Osmanlı düşüncesindeki iktisat çalış-
malarının kısa bir tarihçesini verir. Ardından, Ahmet Mithat’ın ikti-
sat çalışmaları hakkında açıklamalar yapar. Okay, Ahmet Mithat’ın 
bu konudaki ilk kitabı olan Sevda-yı Sa’y ü Amel’ini (1871), “ismin-
den de anlaşılacağı üzere, çalışmanın ve emeğin mahsulünü elde et-
menin faziletlerinden bahseder, çalışma zevkini kazanmak yoluyla 
maddi ve manevi saadete erişmeyi teşvik eder” diyerek tanıtır. “Say” 
ve “amel”in, “sevda” ile tamamlanması, Ahmet Mithat’ın ekonomiye 
yönelik “duygusal” bakışını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

Ahmet Mithat’ın iktisat teorisine dair ikinci kitabı aynı yıl için-
de çıkan Teşrik-i Mesai Taksim-i Mesai’dir. Bazı ekonomi terimleri-
nin gündelik örneklerle açıklanması, yerli girişimlerin oluşturulması 
ve dışa bağımlılığın önlenmesi gibi konuların yanında devlet kapı-
sında iş bulmak yerine üretim girişimlerinde bulunulması gerekti-

7 Carter V. Findley (1999), Ahmet Mithat’ın oksidentalizmine yoğunlaşan incelemesinde 
bu çelişkilere küçük bir örnek de verir. Findley, Hace-i Evvel’in Paris Sergisi’nde gördüğü 
makinelerden sonra bunları Osmanlı ekonomisine uyarlamak için düşündüğü çareleri şu 
şekilde yorumlar: “Zanaatkârların Paris’e gitmelerinin zorunlu olarak devletin teşvikine 
bağlı olması tam bir Osmanlı varsayımıysa da yazarımızın bireysel girişimi savunmasıyla 
çelişir” (s.43-44).
8 Ahmet İnsel (2005), Hâce-i Evvel’in ekonomiye dair görüşlerini açıklarken daha yumu-
şak bir tavır takınarak onun liberal ilkeleri himayecilikle birleştirdiğini ifade eder. “1840-
1880 arasında gelişmeye başlayan Osmanlı yeni iktisat düşününe egemen olan ‘laissez-
faire’ciliğin, 1880’de himayecilikle pekiştirilmeye başlanmasında Ahmet Mithat Efendi 
önemli bir eşik oluşturur” (s.47).
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ğini tavsiye eden bu kitabın hemen ardından sıra, daha teorik bir 
kitaba gelir: Ekonomi Politik. Ahmet Mithat, Tercüman-ı Hakikat’te 
tefrika halinde yayımlandıktan sonra 1879’da risale olarak basılan 
kitabın girişinde, Brosker’in (Charles de Brouckère) risalesini tercü-
me ile işe başladığını fakat bu ekonomi kaidelerinin kitabın yazıldığı 
Belçika’ya uygun olduğunu ve “eseri aynen tercüme etmiş olsak, ne 
büyük bir hatada bulunacağımız derkâr bulunduğundan, bizim için 
mutavassıt bir yolda ve hâl ve şanımıza münasip bir surette ekonomi 
politik” (2005, s.10-11) yazma lüzumunu gördüğünü belirtir. Ahmet 
Mithat’ın romanlarında da uyguladığı adaptasyon yöntemiyle yazdı-
ğı bu kitap, “Ekonominin Tarifatı”, “Ekonominin Gayesi”, “Sigorta-
lar”, “Yeni Sermayelerin Teşekkülü”, “Servet-i Milliyemizin Esbab-ı 
İnkırazı” gibi alt başlıklarda âdeta Osmanlı’ya has bir ekonomi oluş-
turmak ve bunu okurlara öğretme amacını taşımaktadır. Fakat bu ki-
tabın esas önemi, 19. yüzyıl Osmanlı iktisat düşüncesinde Ohannes 
Paşa’nın başını çektiği ve oldukça etkili olan klasik liberal anlayışa 
karşı verilen ilk tepkilerden olmasıdır (Çağman, 2017). Tevekkül ile 
yaşayan Osmanlı esnafına sigorta sistemini ve onun faydalarını öğ-
retmeye çalışan Ahmet Mithat’ın ekonomi üzerine dördüncü kitabı 
ise Hallü’l Ukad’dır. Tercüman-ı Hakikat’te kendisine sorulan -veya 
kendisinin sorduğu- sorulara verilen cevaplar şeklinde ilerleyen ki-
tap, “fayda” ve “değer” gibi ekonomik kavramların açıklanması bakı-
mından, ekonomiye hiç de yüzeysel olmayan, bilimsel sayılabilecek 
bir bakış sunar. Bu kitapların ortak noktası ise, kişinin üretmesi ve 
daha çok üretebilmek için sermayeye dönüşecek bir servet edinme-
si fikridir. “Hâsıl etmek vazifesiyle tavazzuf etmek istemeyenlerde 
istihlak hakkı da olamaz. Avrupa ekonomistlerinin ‘produire’ yani 
‘hasıl etmek’ dedikleri şey, herkesin hüner ve amelinin netice-i se-
meresi demektir. İşte servet dahi bu netice-i semere, bu mahsuldür” 
(Ahmet Mithat, 2005, s.223).

Tüm bu teorik yazıların yanı sıra, Osmanlı düşünce hayatında 
sistematik bir felsefenin olmayışı ve bunun edebiyat üzerinden iler-
leyişine benzer şekilde, iktisadın da edebiyat üzerinden geliştiğini 
anımsamak faydalı olacaktır. Deniz T. Kılınçoğlu (2017), “İktisadi 
Düşünce Tarihi Kaynağı Olarak Edebiyat” makalesinde 1870’lerden 
itibaren Osmanlı iktisat yazını ile Osmanlı romanının eş zamanlı bir 
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gelişim gösterdiğini belirterek şu tespitte bulunur: “Osmanlı öze-
linde, iktisat, tarih ve edebiyat bağlantısının çeşitli boyutları vardır. 
Birinci boyut, Osmanlı yazarlarının, kurmacayı, iktisadi eğitim ara-
cı olarak kullanmalarıdır” (s.235). Başka bir deyişle, Ahmet Mithat 
başta olmak üzere, Mehmet Tahir, Mizancı Murat, hatta Hüseyin 
Yalçın gibi yazarlar, umut ettikleri homo-economicus’u kurgusal ola-
rak yaratmış, ideal karakterin de neyi umut etmesi gerektiğini açık 
bir şekilde göstermişlerdir. Kılınçoğlu’na göre ikinci boyut, kurma-
canın, “iktisadi teori ve kavramların kültürel etkisini ve bu etkinin 
toplumsal değişime rağmen toplumsal değişime dair fikir ve öne-
rileri nasıl şekillendirdiğini yansıtmasıdır.” Üçüncüsü, romanların 
toplumsal değişimlerin simülasyon alanı olarak kullanılması; dör-
düncüsü ise “kurmaca kahramanların, yeni fikirleri iletmek için kul-
lanılan birer araç olmalarının ötesinde, gerçek hayatta yaşanan ikti-
sadi-kültürel değişimin insani boyutlarını yansıtmalarıdır” (s.235). 
Hâce-i Evvel, tüm bu boyutları somutlaştıran bir tavırla, kuramsal 
yazılarındaki iktisadi meseleleri tüm yönleriyle kapsayan romanlar 
yazar, teorik görüşlerini pratik alana taşıyan kurmaca karakterler ve 
onların tezatlarını yaratır. 

Gelecek Korkusu ve Güvenlik Duygusu
Umut ve Türk romanı bağlamında yapılan bir çalışmada ekono-

minin merkezî bir konum kazanması, Tanzimat döneminde yaşanan 
duygusal travmanın boyutlarını da göstermektedir. Hatta bu döne-
min düşünsel kırılmasının alamet-i farikası olan “ilahi kaderden 
kopuş”un kendisini en somut şekilde gösterdiği beşerî alanlardan 
biri ekonomidir. Bu dönemde para kazanmayı umut eden bir insan 
tipi ne denli yeni ise, çalışarak kazandığı parayı ansızın kaybetmek-
ten korkan bir tüccar tipi de o denli yenidir. “Gelecek karşısında du-
yulan mutluluk” olarak da tanımlanan umut elbette beraberinde “ge-
lecek karşısında duyulan korku”yu ve bunu yok edecek bir güvenlik 
ihtiyacını da getirmektedir. Doğal olarak, “güvenlik”in, aslında bir 
duygu olmadığı iddia edilebilir. Ne var ki Lucien Febvre (1995), iddi-
ayı paylaşanlardan biri değildir. Uygarlık, Kapitalizm ve Kapitalistler 
kitabındaki “Bir Duygunun Tarihi” bölümüne Jean Halpérin’in si-
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gorta tarihiyle ilgili bir araştırmasından bahsederek başlayan Febvre, 
önemli bir uyarıda bulunur: “Güvenlik bir kavram değil, bir ihtiyaç, 
bir duygudur” (s.150).

Halpérin’in çalışmasını kimi yönleriyle eleştiren Febvre’nin 
asıl dikkat çekmek istediği nokta ise sigorta kurumunun ve buna 
bağlı olarak gelen güvenlik ihtiyacının Tanrı’dan kopuş ile birlikte 
geldiğidir. Hıristiyan Orta Çağ’da “kendine yardım edene Tanrı da 
yardım eder” inanışının sonucu olarak “güvenlik”, anlamsız bir söz 
olarak kalır. “Kaderi önceden belirleyen’in sayesinde”, başka bir ifa-
deyle Tanrı’nın olduğu yerde sigortaya gerek yoktur (s.152). Ahmet 
Mithat’a Ekonomi Politik’teki “Sigortalar” bahsini yazdıran sebep, 
işte bu zihinsel bir yarılmayı ifade eder. Ahmet Mithat, sigortaların 
çalışma prensiplerini anlattığı bu metninde insanın bile sigortalana-
bileceğini söyleyerek, bir anlamda, kaderin getirme ihtimali olan za-
rarlara teslim olmak yerine, insanları bu kötü durumlara karşı sunu-
lan kapitalist imkânı kullanmaya teşvik eder. Hatta Ahmet Mithat, 
risk hesaplamasındaki matematiği anlattıktan sonra, “iş baht ve tali’e 
havale edilir ise de” diyerek bir anlamda “şans” ve “risk” etmenlerini 
işin içine dâhil etse de kaza ve kadere teslim olmaktan veya Allah’ı 
vekil kılma anlamındaki tevekkülden asla bahsetmez.

Bu durum, tam da Sabri Ülgener’in (2006) Namık Kemal ve 
Ahmet Mithat’ın ekonomik tavırları üzerinden zihniyet okuması 
yaptığı satırları ile örtüşür. Ülgener, Tanzimat sonrası kimi fikirlerin 
“tavandan doğru” yayıldığını söyler ve bu duruma örnek olarak kaza 
ve kader inancındaki değişikliği gösterir. “Kaza ve kader inancının, 
klişeleşmiş haliyle tevekkül felsefesinin terki ile beraber onların yeri-
ne önce dar bir fikir çerçevesinden […] başlayarak emeği ve zamanı 
değerlendirme yolunda yapıcı adımların atıldığı açıkça görülüyor” 
(s.53). Ülgener’e göre Namık Kemal’in “çalışma”ya atfettiği değer, 
“yanlış anlaşılmış bir kaza ve kader anlayışı”nı derinden sarsar ve 
Ahmet Mithat’ın Batılı bir iş adamı ruhunu aşılaması da bu duru-
mun doğal bir sonucudur. Bu anlamda, Febvre’nin sigortanın yük-
selişi ile bir anlamda “kaza ve kadere duyulan iman” arasındaki bağ-
lantıyı irdelediği satırları hatırlamak faydalı olacaktır. “Sigortanın 
insanlara, onları hayatları boyunca talihsizliklere karşı donanımlı 
kılacak türden bir güvenlik sağlayabilmesi için, tanrının bireysel 
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kaderler üzerindeki rolünün zayıflaması gerekmiştir” (Febvre, 1995, 
s.152). Bu tespit ve Ahmet Mithat’ın ekonomiye ve sigortaya olan 
ilgisi, Tanzimat sonrası Osmanlı’da yaşanan duygusal travmanın ve 
sekülerleşmenin ekonomik boyutlarını göstermesi bakımından dik-
kate değerdir. 

İdeal Tiplerin Tipik Olanı: Rakım Efendi 
Orhan Okay (2017), Ahmet Mithat’taki tiplerin tasnifini yapar-

ken Hâce-i Evvel’in “kendi medeniyet görüşüne sahip tipler”ini şu 
şekilde sıralar: “Rakım Efendi (Felatun Bey ile Rakım Efendi), Nasuh 
Bey (Paris’te Bir Türk), Resmî Efendi (Karnaval), Necati Bey (Vah), 
Subhi Bey (Acaib-i Âlem), Şinasi Bey (Bahtiyarlık), Vahdetî (Para), 
Mustafa Kameruddin (Demir Bey), Ahmet Metin Bey (Ahmet Metin 
ve Şirzad), Rasif Efendi (Taaffüf), Abdullah Nahifî (Mesail-i Muğla-
ka) (s.460). Fakat Rakım Efendi’nin, tüm bu ideal tiplerin bir öze-
ti olarak göze çarptığını ve Müşahedat romanındaki Seyit Mehmet 
Numan’ın bu ideal tiplerin umutlarının kristalize edilmiş halini 
sunduğunu da belirtmek gerekir. Her ne kadar Orhan Okay, Seyit 
Mehmet’i ideal tipler arasında göstermemişse de onun eylemlerinde 
Ahmet Mithat’ın ideal tiplerinin umutlarının saf hali açıkça görülür. 
Bu nedenle, öncelikle “ideal tip” olarak değerlendirilen karakterleri-
nin umutlarına Rakım Efendi örneği üzerinden bir bakış sunulmaya 
çalışılacak, ardından Ahmet Mithat’ın ekonomik görüşleri ile birlikte 
bunları somutlaştırdığı tip olan Seyyid Mehmet Numan üzerinde du-
rulacaktır. Bunun sebebi, Rakım Efendi’nin “ideal tiplerin tipik olanı”, 
Seyit Mehmet’in ise “ideal tiplerin ideali” olarak sunulmasıdır.

Rakım Efendi, sıkı bir çalışmayı gerektiren gündelik rutine göre 
yaşar. Ya öğrenir ya da öğretir. Sabahleyin Süleymaniye’deki medre-
seye, alaturka saate göre sabah dörtte kaleme gider. Bununla da ye-
tinmeyip bir Ermeni’ye Türkçe okutur ve boş vakitlerinde Fransızca 
kitaplarını karıştırır. İlk parasını kazandıktan sonra ise “gözlerinden 
dolu taneleri gibi sirişk-i süruru cereyanından men edememiştir” 
(Ahmet Mithat, 2000b, s.13). Rakım, para kazanmayı umduğunu söy-
lemez, aynı şekilde anlatıcı da bunu dillendirmez; fakat Rakım’ın se-
vinç gözyaşlarına engel olamadığı sahne, daha önce duyulan bir umut 
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duygusunu da haber verir. Nitekim umut dile getirilmeyebilir ve ey-
lemlerden de çıkarsanabilir. “Waterworth, ‘umudun genel anlamda 
failliğin yapısına içkin olduğu’ yorumunda bulunur. Birinin umutlu 
olup olmadığını iç yaşamını araştırarak değil, yapıp ettiklerini göz-
lemleyerek anlayabiliriz” (Eagleton, 2016, s.89). Bu bağlamda, Ahmet 
Mithat romanlarında umutların, eylemler neticesinde, dile getirilme-
yi gerektirmeyen bir belirginliğe kavuştuğu rahatlıkla söylenebilir. 

Rakım’ın, kazandığı parayı nereye harcanacağına dair yaşadı-
ğı kararsızlık da “gerçekleşmiş bir umut”u ifade eder. “Bâde, şu ilk 
servetin sarfını düşünmeğe başladılar” (2000b, s.14). Rakım’ın pa-
rayı nasıl harcanacağını düşünmesi, onun parayı belirli bir nesne-
nin satın alınması için arzulamadığını, kazanacağı paraya dair her-
hangi bir hayal kurmadığını ispatlar niteliktedir. Bu sırada anlatıcı, 
Rakım’ın kişilik özelliklerini ve onun para ile kurduğu ilişkiyi kısa 
bir paragrafta veciz bir şekilde ifade eder. Öncelikle, Rakım açgözlü 
değildir, fakat “akçeyi saadet-medârı bilir ve binaenaleyh husul-i sa-
adet yolunda sarf etmek için para kazanmayı sever” (s.16). Bu cüm-
leler Rakım’ın parayı mutluluğu satın alma aracı olarak gördüğünü 
ve umudunun para kazanmak olduğunu açıkça gösterir. Hatta Ra-
kım para kazanma uğruna öylesine yoğun bir tempoya kapılmıştır 
ki hayatında başka herhangi bir umuda yer kalmaz. Nitekim umut, 
her zaman Ernst Bloch’un gündüz düşleri türünden bir hayal kur-
ma sürecini olmasa bile, belirli bir hayali ve onun düşlenmesini de 
gerektirir. “[F]akat biçare çocuk bu parayı kazanabilmek için yirmi 
dört saat gününden yalnız yedi saat kadarını uyku ve istirahate ve 
yemeğe içmeğe sarf ederek on yedi saatini hemen mütemadiyen iş-
lemek ile geçirirdi” (s.15). Rakım, umudu üzerine düşünmeyi, umut 
nesnesine dair bir tefekkürü imkânsız kılan yaşam tarzına ve kişilik 
özelliklerine sahiptir. Tanpınar’ın (2008) deyişiyle, “Hiçbir felsefi ve 
içtimai huzursuzluğu bu kitapta göremezsiniz. Râkım Efendi’nin uy-
kusuz tek bir gecesi yoktur, ne de yanlış bir adımı” (s.412). Örneğin, 
Turfanda mı Yoksa Turfa mı? romanının, Rakım kadar çalışkan olan 
Mansur’u, umudu üzerine kendisiyle mülahazalara girişir, zorluklar 
karşısında onu diri tutmaya çalışır. Fakat Mansur umudunu empoze 
etmenin, hatta onu dillendirmenin sözel şehvetine birçok kez ka-
pılırken, Rakım (ve anlatıcı) umudu hakkında olabildiğince ketum 
davranır. Belki de bu nedenle Rakım Bey, faaliyetine içkin olan bu 
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umuttan akılcı bir zevk de alamaz. “John Locke, umudu henüz var 
olmayan şeyi iyi olarak algılayan, gelecek zevki hayal eden bir duy-
gu şeklinde tanımlar: ‘Umut, herkesin kendisine haz vermeye uygun 
bir şeyin gelecekteki faydalı zevkini düşünürken bulduğu, akıldaki 
zevktir” (Ahmed, 2016, s.239). Onu bu hazdan mahrum bırakan et-
ken ise Rakım Efendi’nin “duygularına kadar kapitalist” olmaktan 
çekinmesidir. Yine de Ahmet Mithat, “hissedilen umut” ve “yaşa-
nılan hayat” arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklar. “İnsanın zimam-ı 
ihtiyarı ümid-i âtidir. Binaenaleyh niam-ı atiyye değil yalnız buna 
nailiyet ümidinden ibaret bulunan bir zimam dahi insanı istenilen 
tarafa yedip götürmeye kifayet eder” (2000a, s.81). 

Tamer Kütükçü (2018), Ahmet Mithat’ın Rakım üzerinden ver-
diği “çok çalışmak, çok kazanmak, tutumlu olmak, hesap bilmek, 
bununla beraber cimri olmamak ve haksız kazanca yeltenmemek” 
olarak verdiği mesajı dönemin ekonomik yapısı ile birlikte incele-
dikten sonra şu hükmü verir: 

Kaosun içinde doğru yolu göstermek, Tanzimat aydının kendi-
sine atfettiği birincil vazifelerden biri olması hasebiyledir ki, -Rakım 
üzerinden- Ahmet Mithat da, ‘ideal’ ekonomiye yönelik bireysel tav-
rı netleştirmeye çalışır. ‘Çalışkanlığın önemini, toplumda iş bölümü 
yapılması ilkesini ve tasarruf ve servet biriktirme nosyonunu tekrar 
tekrar vurgular (s.196).

Ne var ki tam da bu noktadan sonra Kütükçü’nün tabiriyle “tar-
tışmaya değer bir alan” oluşur. Raymond Williams’ın “his yapıları” 
(structures of feeling) kavramıyla9 açıklanabilecek toplumsal bilinç, 
empoze edilmeye çalışılan mesajla çakışır.

9 Raymond Williams’ın ilk olarak Preface to Film’de (1954) kullandığı ve daha sonra ne-
redeyse her kitabında geliştirerek kullandığı bu kavramın kuramsal tanımlarından biri, 
yazarın Marksizm ve Edebiyat (1990) kitabında bulunabilir. Bununla birlikte, duygu te-
melli bu çalışmada oluşabilecek yanlış bir kavramsallaşmayı önlemek adına, “his yapıları” 
kavramının mahiyetine dair kısa bir değini faydalı olacaktır. Sianne Ngai, Ugly Feelings’te 
(2005), bu kavramın analitik inceleme için kaygan yapısına, pozitivist bir analiz için çı-
kardığı zorluklara ve aynı zamanda anlamsal zenginliğine işaret ettikten sonra kavrama 
dair bir dipnot düşerek Williams’ın bu terim ile, haklı olarak, doğrudan duygulardan veya 
duygulanımlardan bahsetmediğini söyler. “Williams, bilinçliliğin ve ilişkilerin duygula-
nımsal [affective] unsurları” veya “mevcut veya hissî türden […] sosyal içerik” ile geniş 
anlamda (ve daha kesin bir şekilde) “semantik mevcudiyetin kıyılarındaki yapılandırılmış 
biçimler”ini açıklar” (s.359). “Williams, duygulanımı [affect] veya duyguyu analiz etmez; 
daha çok, stratejik olarak hissedilen fenomenlerin kütüğünü, var olan alanı ve toplumsal 
eleştirinin metotlarını genişletmek için harekete geçirir” (s.360).
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Kanaatkâr olmayı, yaşamını idame ettirecek kadar kazanmayı, aksi-
nin kişiyi dünyaya fazlasıyla bağlama ve ‘hakikatten’ uzaklaştırma gibi 
riskleri telkin eden geleneksel değerler dizgesine hayli tezat oluşturur 
bir şeyleri salık vermektedir ne de olsa. Bunun, ekonomi konusunda 
bir tartışmayı aşan ve doğrudan yaşamsal alanı, hatta dinsel alanı ihlal 
eden bir sadmeyi içerdiği görülmelidir (s.196).

Belki de bu nedenle, Rakım para kazanınca sevinç gözyaşla-
rı döker, fakat çok para kazanmayı umduğunu dillendirmez veya 
dillendiremez. Bu umuttan akılcı bir zevk de alamaz. Denilebilir 
ki, Ahmet Mithat’ta ekonomiye dair umutlar dilsizdir, Eagleton’ın 
Waterford’dan yardım alarak söylediği gibi, faaliyetlerde ve onların 
sonuçlarında gözükür. 

Ahmet Mithat, ideal tipini karşıtlıklar kullanarak başka karakter-
lerde yaşatmaya devam eder. Letaif-i Rivayat’ta yer alan Bahtiyarlık’ta 
da (2001), Felatun Bey ile Rakım Efendi türünden bir karşıtlık kul-
lanılmıştır. Mekteb-i Sultani’de okuyan iki arkadaş olan Şinasi ve 
Senai’nin fikir ayrılıkları henüz okul sıralarındayken başlar. Şinasi, 
Mekteb-i Sultani’den mezun olunca babasıyla istikbali hakkında ko-
nuşur. Babası, hangi mesleği seçerse seçsin, o meslekte hüner sahibi 
olana kadar paraya ihtiyaç duyacağı için okulda verdiği kadar harçlığı 
bir süre daha vermeyi kabul eder. Bunun üzerine Şinasi bu paranın 
dört bin kuruş olduğunu hesaplayıp “Geliniz, şu parayı bana bir iki 
sene daha veriniz” der. Amacı Anadolu’ya gidip köylülük halini tec-
rübe etmektir. “Parayı külliyen zayi bile edecek olsam İstanbul’da dahi 
o para bizde kalmayacak idi ya? Anadolu’da masrafım hiç derecesinde 
gibi bir şey olur. Bu harçlıktan her ne artırabilir isem sermaye edin-
miş olurum. Cenab-ı Hak muvaffakiyet verir ise belki de sermayem 
büyür” ( s.297). Bu sırada on yedi yaşında olan Şinasi’nin babası bu 
teklifi memnuniyetle kabul eder ve Şinasi’nin köyde üretim macera-
sı başlar. Şinasi’nin tüm acemiliklerine rağmen toprakla mücadelesi, 
köylülere dert anlatışı, onlardan ziraatı öğrenmesi, kendisine bir ev 
yapması, kısaca yaşadığı yeri bayındır kılma çabası Ahmet Mithat ta-
rafından büyük bir iştahla anlatılır. Uzun uğraşlar sonunda Şinasi’nin 
umuduna nail oluşu şu sözlerle anlatılır: “Ekl edeceği baklayı çıkar-
dıktan sonra kendisinden daha bahtiyar kimse olamayacağını hükm 
ile sevincinden hep ağlamaklı olur idi” (s.300). Bu sahne, Rakım’ın 
ilk parasını kazandıktan sonra sevinçten gözyaşları dökmesini hatır-
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latır. Hele “Kümesinde ilk defa olmak üzere iki yumurta bulunduğu 
gün Şinasi cidden ve hakikaten hüngür hüngür ağlamıştır. Bir kimse 
çıkıp da yumurtaların her birine bir altın verse idi, Şinasi için bu sev-
gili mahsullerini satmak kat’iyen kabil değil idi” (s.300-301). Şinasi 
zamanla işçi istihdamına başlar. Onun mutluluğu “bahtiyarlığı dere-
cesini bihakkın tafsile girişecek olur ise sözün arkasını getiremeyiz” 
diyerek anlatılır. İyi bir üretici olduğu kadar iyi bir tüketici de olur. 
“Yer! İçer! Giyinir! Kuşanır! Gezer! Yürür! Safalar eder!” (s.324). Yeni 
yatırımların umuduyla borç alır ve bu borçlanmalar “tarlaya atılan 
tohum demektir” (s.329). Umut gerçekleştirildikçe yeni umutlar eki-
lir. Şinasi, tam da bir burjuvaya yakışır şekilde, paranın kazanmaktan 
haz alır ve para ile hazzı satın alır.

Ahmet Mithat’ın Para’sı da (2001) yine bir karşıtlık üzerinden 
ilerler: Vahdetî ve Sulhi. Zaten roman “Serlevhamızı beğendiniz mi?” 
sorusu ile açılır. “Ne tatlı, ne ehemmiyetli bir şey üzerine hikâyemiz 
esasını bina eylediğimizi gördünüz mü?” (s.521). İdeal tip Vahdetî 
ve onun zıttı olarak konumlanan Sulhi, tıpkı eğitimleri gibi “paranın 
mutluluk getirdiği” fikrinde hemfikirdirler. Ayrıldıkları nokta ise 
paranın kazanılma ve harcanma şeklidir. Sulhi’nin diline pelesenk 
ettiği “Âlemde her saadet para ile ele geçer” cümlesi, o denli olumsuz 
bağlamlarda kullanılır ki, Vahdetî’nin bu hükmü yanlış çıkaracağı 
düşünülürken, söz Vahdetî’nin okura tanıtılmasına geldiğinde anla-
tıcı “Vakıa Vahdeti dahi her saadetin para ile husule geleceğine itiraz 
etmez” (s.530) der. Fakat Sulhî’nin aksine “para bana mağlup olsun, 
para bana muhtaç olsun” görüşünü benimser ve paranın kimi zaman 
bela getirebileceğini de söyler. Bu anlamıyla hep olumlanan itidalli 
yaklaşım, servetin sermayeye dönüştürülmemesinin zararlarını da 
kapsar. Tıp eğitimini bırakıp çok para kazanmak umuduyla ticare-
te atılan, parayı elde tutmasını bilmeyen, para elde etmek için türlü 
sahtekârlıklar yapan Sulhi, sonunda hüsrana uğrarken Vahdetî, tah-
sili ve çalışkanlığı ile hem paraya hem de paranın getirdiği mutluluk-
lara ulaşır. Latife ile evlenemeyen ve padişaha hizmet için Şumnu’da 
askerî hekimlik yapan Vahdetî, daha yüksek bir rütbe ile İstanbul’a 
döndüğünde alacağı maaşı hesaplayınca “dünyada her saadet para 
ile husule gelecek ise işte paranın elde hazır bulunduğunu ve bina-
enaleyh badema kendisi de her saadetin husulüne bihakkın intizar 
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edebileceğini hem iftihar ve hem de teşekkür ile meydana koyar” 
(s.588-559). Hatta kazandığı bu serveti Sulhi için bir sermayeye dö-
nüştürmekte tereddüt etmez. “Bari size üç beş yüz liralık bir sermaye 
tedarik etsem o sermaye ile sarraflığa mı, ticarete mi her neye ise 
dökülecek bir para kazanabilir misiniz?” (s.562). 

Ahmet Mithat’ın ideal tipleri arasında kişisel ekonomisine dair 
herhangi bir umut beslemeyen belki de tek karakter Vah’taki Ne-
cati Bey’dir. Ne zengin ne de fakirdir. Daha da önemlisi, “Maliye 
Nezareti’nde yedi sekiz yüz kuruşluk bir memuriyette” bulunduğu 
halde “bundan ziyade terakki ümidini kendisi daha kat’ eylemiştir” 
(2000d, s.33). Ekonomik gelişime dair umudunu kesmiş olan Necati 
Bey, evlenmemiştir, ki bu durum Ahmet Mithat’ın genel öğretilerine 
de ters düşer. Necati Bey’in gelişim umudu gösterdiği tek konu ilim-
dir. Bu vasıflarıyla diğer ideal tiplerden farklılaşmakla birlikte, on-
lardan ayrılamadığı tek konu “umut duyulan tip” olmasıdır. Roman 
sonunda evlenecekse de “[m]üteehhil değildir ama epeyce kalabalık 
bir aileye riyaset eder” (s.35). Üç yaş küçük bir kardeşi, onun kocası, 
üç çocuklarıyla birlikte yaşar ve eniştesinin kazandığı para ailenin 
bakımını karşılayamaz. Sadece onların geçimi değil, onlarla birlik-
te yaşayan ihtiyar ve kötürüm teyzesine de bakar. Bu da yetmezmiş 
gibi, yirmi iki yaşındaki “ahiret evladı edindiği bir kız”ı vardır. Me-
mur maaşına, Galata’daki iki dükkânın kiralarını da ekleyip geçim-
lerini sağlamaya çalışır. Necati Bey, bu haliyle geleneksel değerler 
dizgesine tümüyle uyan bir görünüm sergiler, oysa Müşahedat’taki 
Seyit Mehmet Numan Bey’in daha cesur özellikler taşıdığı görül-
mektedir. En baştan biçimsel özellikleriyle bile devri için bir cesaret 
örneği Müşahedat’ta Ahmet Mithat servet, zenginlik, bunların kulla-
nımı gibi konulardaki görüşlerini doğrudan dile getirir. 

İdeal Tiplerin İdeal Olanı: Seyit Mehmet Bey 
Ahmet Mithat’ın iktisat yazılarındaki fikirler onun tüm roman-

larına serpiştirilmiş ve uygulamalı bir şekilde ideal tiplere yansıtıl-
mış şekilde görünür. Bu bölümde adları anılan romanlar ve onların 
başkarakterleri, hep bu ekonomik görüşün somut örnekleri halinde 
sunulmuşlardır. Fakat bu karakterlerin en önemlilerinden biri, daha 
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önce de belirtildiği üzere, Müşahedat’taki Seyit Mehmet Numan’dır. 
Ahmet Mithat da “Diyebilirim ki Sevda-yı Sa’y ü Amel ve Taksim ve 
Teşrik-i Mesai gibi âsârı hikemiye ile Tercüman-ı Hakikat’te birçok 
bend-i mahsusalarda beyan etmiş olduğum hissiyat-ı mesai-peres-
tanenin tohumunu zihnime eken Seyit Mehmet Numan olmuştur” 
(2017, s.185) demektedir. Devrine göre deneysel bir özellik taşıyan 
ve Ahmet Mithat’ın anlatıcı olarak roman karakterleri arasında yer 
aldığı bu romanda Seyit Mehmet Numan merkezî bir konumda yer 
alır. Romanın dördüncü bölümü, Seyit Mehmet Numan başlığını ta-
şır ve ona ayrılmıştır. Bölümün açılış cümlesi, Seyit Mehmet’in kur-
gudaki önemine işaret eder: 

Şu hikâyede ilk sem’i dikkatimizi celbeden isim, bu Seyit Mehmet 
Numan ismidir. Ondan sonraki mesmuat ve müşahedatımız dahi 
Seyit Mehmet Numan ismini nazar-ı ehemmiyetimizde büyüttükçe 
büyülterek âdeta romanımıza ait umurun hemen kâffesi bir aralık 
Seyit Mehmet Numan daire-i hükmünde içtima derecesine varmıştır 
(s.167). 

Romanın diğer bölümlerinde “umurun hemen kâffesi Seyit 
Mehmet Numan daire-i hükmünde içtima derecesine” varmasa da 
bu önemli karakter, romanın kurgusuna yön vermeyi başarır. Seyit 
Mehmet Numan, Ahmet Mithat’ın diğer ideal tiplerine göre daha 
yaşlıdır. Yetmiş beş yaşındadır fakat Ahmet Mithat’ın anlatımıyla 
daha genç bir hüviyet kazanır. “Metanet-i bedeniye” sahibidir, saka-
lındaki siyahlar aklara göre daha fazladır, “ağzındaki iki sıra dişler 
inci dizisi gibi”dir ve “vücudu hâlâ kayış gibi kavi ve harekât ve se-
kenatı hâlâ çevik ve zinde”dir (s.170). Hayatı boyunca “tütün, afyon, 
işret gibi muzır şeylerden” uzak durduğu özellikle belirtilir. Elbette 
bu sağlık, onun zihinsel işleyişi için de geçerlidir. İskenderiye’den 
gelen bir Arap’tır ve İstanbul’a geldiğinde kendisine teklif edilen me-
muriyeti kabul etmeyip ticaret hayatına atılmıştır. Nitekim Ahmet 
Mithat, dönemin ticari hayatının gayrimüslimlerin hâkimiyetinde 
olmasından10 büyük rahatsızlık duymaktadır ve onu ekonomik hi-

10 Fatma Müge Göçek’in (1999) 19. yüzyıl Osmanlı ticari hayatında “azınlıklar”ın ve Müs-
lümanların etkinliklerini inceleyen birçok çalışmadan yararlanarak yaptığı analizler bu 
hükmü daha somut kılmaktadır (s.250-260). 
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mayeciliği benimsemeye iten sebep, henüz bir burjuva sınıfına sahip 
olmayan Müslüman halkın devlet desteği görmediği takdirde ticari 
faaliyette bulunmasının olanaksızlığıdır. Ahmet Mithat, Ekonomi 
Politik’te Osmanlı’nın asker bir millet olduğunu, askerî başarılar sa-
yesinde kazanılan ganimetler yoluyla önemli miktarda servete ula-
şıldığını söyler ve bu servetin uçucu olduğuna dair tarihsel örnekler 
verir. Ona göre servet “sa’y-i beşer ile daima mahsul verip, tezayüd 
etmez ise bile, mehalik karşısında mahvolur” (s.60). Asker bir millet 
olan Osmanlı’da ise servet Müslüman-Türk burjuva sınıfı tarafından 
işlenmediği için buharlaşmıştır ve var olan para gayrimüslimlerin 
elinde kalmıştır: “[Servetin] Türk ve Müslüman olan kısmımızdan 
ziyade her zaman gayr-ı Müslim olan kısmımızın âsârından olduğu-
nu inkâr edemeyecek bir halde bulunmuşuz” (s.59). Tam da bu nok-
tada, Seyit Mehmet’in -her ne kadar Osmanlı olsa da- neden Türk 
kökenli değil de Arap kökenli olduğu sorusu akla gelir. Ne var ki 
Ahmet Mithat’ın Ekonomi Politik’inde baskın olan vurgu “Türklük” 
değil “Müslümanlık”tır. Hatta Berkes’e göre (2016) Ahmet Mithat, 
Türk olan Osmanlıların “geri, cahil ve kabiliyetsiz olduğunu çekin-
meden kabul ed[er]” (s.396). Seyit Mehmet’in kendisini tümüyle Os-
manlı hisseden Arap kökenli bir Müslüman olması bu bakımından 
dikkate değerdir.

Seyit Mehmet, sadece etnik kimliği ve aidiyetiyle değil, hayat 
tarzıyla Ahmet Mithat’ın tüm iktisat yazılarında vurguladığı nitelik-
leri kendisinde toplar. Tıpkı Ahmet Mithat gibi, Osmanlı’da ticarete 
ilginin olmayışından ve piyasanın yabancılara ve gayrimüslimlere 
bırakılmış olmasından rahatsızlık duyar. “Ahmed Mithat, onun şah-
sında bize, geçen yüzyılın bir ithalatçı-ihracatçı tüccarını ve Osmanlı 
ticaretine açılabilecek imkân kapılarını gösterir” (Okay, 1998, s.131). 
Taygan’dan aldığı unu ve yağı Ege adalarına, Mısır’dan aldığı pamuğu 
Paris’e ve diğer Avrupa şehirlerine, Girit’teki sabunu Rusya’ya satar. 
Deposunda malı yoktur. Hatta zengin bile değildir. Bu durum, onun 
parayı biriktirerek servet haline getirmesinin değil, sermayeye dö-
nüştürmesinin sonucudur. Hatta sadece tüccar değil, aynı zamanda 
bir girişimcidir (entrepreneur).11 Odesa ve Varna limanlarını kulla-

11 Ahmet Mithat romanlarında ekonomi ve girişimcilik için Bk. (Ayyıldız, 2017)
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narak İstanbul’da olmayan manav ürünlerini İstanbul’a getirir ve Ah-
met Mithat’ın deyimiyle İstanbul’da “turfandacılığı icat etmiştir”. Bu 
durum, tam da Hace-i Evvel’in Sırmakeş sularını İstanbul’a getirerek 
sergilediği bir girişimcilik örneğine benzer.12

Ahmet Mithat, naklettiği tüm bu bilgileri Seyit Mehmet 
Numan’la roman içinde yaptığı söyleşi aracılılığıyla okurlarına ak-
tarır. Bu söyleşi, Ahmet Mithat’ın öğrenme iştiyakı ile Seyit Mehmet 
Numan’ın fikirlerini umuma yayma arzusu ile birleşir. Hayatını ve 
icraatını anlatırken “Çenemi gevşettiniz oğlum. Bence bir aşk, bir 
sevda, bir garam demek olan şeyi tahrik ettiniz” (s.182) der. Bahse-
dilen bu aşk, sevda ve garam, Servet-i Fünûn romanındaki aşk, sevda 
ve garam ile taban tabana zıt bir mahiyet gösterir: Sosyaldir, ileri-
ye dönüktür, karamsar değil iyimserdir ve ekonomiye dairdir. Za-
ten Seyit Mehmet Numan ile Ahmet Mithat’ın “hissiyat şirketi”nin13 
derinlerine inildiğinde hep başka bir duygu bulunur: Seyit Mehmet 
Numan, Ahmet Mithat’a “hissiyat-ı mesai-perestanenin tohumu”nu 
zihnine ekmiştir. Çalışanı Refet, onun bir saat bile vazifesini aksat-
mamasını “işine muhabbetini, aşkını, sevdasını ispat eder” diyerek 
açıklar. Devamındaki cümle ise şöyle devam eder: “İşte bu sevda bir 
gencin adam olmasını temine kâfi alâimdendir” (s.188). Böylece, 
akılcı bir tavır olarak görülebilecek ekonomik duruşun, duygu te-
melli bir yönelim olduğu biraz daha belirginleşmiş olur. Bu yönelim, 
öylesine seküler ve öylesine güçlüdür ki, zamanla Osmanlı toplumu-
nun dinî epistemolojisi ile bile çakışır. 1876 tarihli Felatun Bey ile 

12 Oğlu Kâmil Yazgıç, hatıralarında yaşlı bir adamın Sirkeci’deki bu dükkâna geldiğinde 
su istediğini ve suyunu içtikten sonra ettiği hayır duadan bahseder. Oğlu Kâmil Yazgıç, su-
culuktan daha kârlı bir iş olup olmadığını sorduğunda babasından şu cevabı alır: “Oğlum, 
ben, bu ticaret sayesinde, belki diğer tüccarlardan daha az para, fakat onlardan çok fazla 
sevap ve dua kazanıyorum. Bunun bir hakikat olduğunu, pek az evvel, kendi gözlerinle 
gördün. Ve ihtiyarın candan ettiği duayı, kulaklarınla duydun. Hangi ticaretin kârı, insa-
na, o yüreği yanmış ihtiyarın içinden kopan duayı işitmenin keyfini duyurabilir?” Ahmet 
Mithat’ın bu düşüncesi, onun –deyim yerindeyse- manevi türden bir marjinal faydayı gö-
zettiğini de gösterir (Yazgıç’tan aktaran Ayyıldız, s.111-112). 
13 “Duygudaşlık” veya “duygu ortaklığı” yerine Halit Ziya’nın Bir Ölünün Defteri ro-
manında rastlanan “hissiyat şirketi” ifadesi, Ahmet Mithat ve Seyit Mehmet arasındaki 
iktisadi duygu ve düşünce birlikteliğini ifade etmek için daha uygun görünmüştür. Bk. 
“Artık zevcesiz kalmış olan babam ile bir seneden beri zevcinin vefatına ağlayan halam 
hayatlarını matemden müteşekkil bir hissiyat şirketi ile birbirine birleştirmekte tesliyet 
bulmuşlardı.” (Uşaklıgil, 2016a, s.36)
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Rakım Efendi’de para kazanma ile ilgili daha kısık sesle ifade edilen 
ve bir önceki bölümde incelenen görüşler, 1891 tarihli Müşahedat’ta 
yüksek sesle dile getirilir. Bu romanda anlatıcı, toplumdaki servet 
düşmanlığı hakkında olmasa bile, servet arzusunun hor görülme-
si hususunda şöyle der: “Zenginlik ile iftihar insan için en meşru, 
en muhik iftiharlardandır. Servetini ketmeden, daima fakrından 
bahseyleyen bed-tıynetler şerefçe ağniya-yı şakirînden olmak şöyle 
dursun fukara-yı sabirin derecesine bile varamazlar” (s.185). Hatta 
yine Müşahedat’ta, “Kazanabiliyor ya, varsın israf etsin. Bence asıl 
hikmet ve ehemmiyet kazanabilmektedir. Kazanabilen israf etmeye 
dahi muktedir olabilir” (s.187) denilir. Böylece, israfın haram oldu-
ğuna dair duyulan keskin inanç ve örfe dayanan eğilim tersine çev-
rilmiştir.

Müşahedat’ta kurgusal bir karakter olarak ortaya çıkan fakat ro-
manın yapısı gereği gerçek bir kişi olduğu da düşünülebilecek Seyit 
Mehmet Numan’ın kim olduğu sorusu ise -kısmen- yanıtsız kalır. Ah-
met Güner Sayar (2013), Osmanlı iktisadının gelişimini anlatırken 
Ahmet Mithat’ın hangi ekonomistin ve ekonomi ekolünün görüşle-
rinden etkilendiği sorusuna cevap arar ve onun görüşleri ile kimi ik-
tisat ekollerini karşılaştıran bir tahlile girişir. Ne var ki hiçbiri, kimi 
zaman tarih uyuşmazlığı kimi zamansa delil yetersizliğinden ötürü, 
Ahmet Mithat’a tam anlamıyla kaynaklık edecek türden değildir. “O 
halde, onu en fazla kim etkilemişti?” diye sormadan edemeyen Sa-
yar, kendi sorusunu şu şekilde cevaplandırır: “Bu hususta elimizde 
fazla ipucu bulunmamaktadır. Yalnız, otobiyografik bir roman olan 
Müşahedat’ta geçen olayların, 1880 öncesine rastladığı düşünülürse, 
Ahmet Midhat’ın düşünce dünyasının altındaki sis perdesi, belki, bir 
parça olsun aralanabilecektir” (s.390). Ahmet Mithat ve onun iktisa-
di düşünceleri ile Seyit Mehmet arasındaki ilişkiyi açıklamak için, 
Müşahedat’ta geçen şu ifadeleri de -tekrara düşme pahasına- alın-
tılamak elzemdir. “Diyebilirim ki Sevda-yı Say-i Amel ve Taksim ve 
Teşrik-i Mesai gibi asar-ı hikemiyye ile Tercüman-ı Hakikat’te birçok 
bend-i mahsuslarda beyan etmiş olduğum hissiyat-ı perestanenin 
tohumunu zihnime eken Seyyid Mehmet Numan olmuştur” (s.185). 
Sayar’ın da alıntıladığı bu ifade, Seyit Mehmet Numan’ın kim oldu-
ğuna dair merakı biraz daha artırır. Ne var ki bir iktisat tarihçisi olan 
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Ahmet Güner Sayar “Bu Osmanlı aydını hakkında hiçbir şey bilmi-
yoruz” der ve Müşahedat’tan hareketle bir tahminde bulunur: “Muh-
temelen, bu kişinin de Ahmed Mithat Efendi olduğuna hükmede-
biliriz” (s.390). Sayar, bu iddiasını romanda geçen “Ya o adam ben 
isem” cümlesini dipnotta vererek güçlendirir. Bu cümlenin geçtiği 
sahne, Ahmet Mithat’a tüm Müşahedat’ı yazdıran ilk karşılaşmanın 
yaşandığı sahnedir. Ahmet Mithat14, romanın henüz ilk sayfalarında 
Siranuş ve Agavni ile karşılaşır, onların konuşmalarına kulak kabar-
tınca “zihnimizde aramakta bulunduğumuz hayalî romanı maddî 
olarak karşımızda buluyoruz” diyerek olayların aslına vâkıf olmak 
ister. Seyit Mehmet Numan’ın ismi ile birlikte “bir gaddar”dan da 
bahsedilir. Vapur kamarasında oturan kadınlar, birisini arayan göz-
lerle kamaranın dışına bakarlar. Sayar’ın alıntıladığı cümle tam da 
bu sahnede geçer: “Bu müşahede âdeta kalbimizde bir dehşeti mucip 
oldu. Ya gördüğü adam pencereden dışarıda olmayıp da içerideyse? 
Ya o adam bensem?” (s.41). 

Bu alıntıyı ilginç kılan ilk ayrıntı; kadınların, bir insanı arayan 
ve gözleyen bakışlarının “müşahede” sözcüğüyle anlatılmasında giz-
lidir. Bu kelime seçiminin ardından ise, “pencere” alegorisine daya-
nan bir oyunun saklı olduğu düşünülebilir. Ahmet Mithat’ın, ara-
nılan kişinin dışarıda değil de aslında içeride olabileceğini söyleyip 
hemen ardından “Ya o adam bensem?” demesi, Sayar’ın iddialarını 
kuvvetlendirir niteliktedir. Nitekim Sayar, kitabının kapanışında 
Ahmet Mithat’ın Osmanlı iktisat tarihindeki tavrını herhangi bir et-
kilenme veya doktrine bağlılıkla açıklayamadığından olsa gerek şu 
şekilde tanımlar: “Onun, büyük bir sezgi ile, iktisat metodolojisini 
ele alışını ise açıklayamıyoruz” (s.394).

Umut Duyulan Orta Sınıf Karakterler
Tüm bunların yanı sıra, Ahmet Mithat karakterlerinin umut 

bakımından başka bir ortak özellikleri daha göze çarpar: Ahmet 
Mithat’ın ideal tipleri para için umut duyan, ama aynı zamanda, 

14 “Anlatıcı”, “protagonist” veya “başkarakter” gibi daha makul görünen tanımlamalar 
yerine, romanın kurgusal yapısı, tüm bunları ifade eden tek bir konum olarak “Ahmet 
Mithat”ın seçilmesini zorunlu kılmıştır. 
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umut duyulan karakterlerdir. Örneğin, “Arkadaşının şaşkınlığı kar-
şısında Vahdetî arkadaşını şu sözlerle cesaretlendirir: “Eski arka-
daşlık hasebiyle elimden gelen muaveneti daima benden ümit et” 
(2001, s.562). Bu durum, Ahmet Mithat’ın, ideal tiplerine bahşettiği 
bir vasıftır. Her ne kadar, deyim yerindeyse, “defolu”15 bir ideal tip 
olsa da Orhan Okay’ın ideal tipler arasında gösterdiği Resmî Efen-
di (Karnaval), en başından itibaren ailesinin umutlarını sembolize 
eder. Ağabeyi, babasından kalan tüm serveti yiyip bitirir. Annesi-
nin elinde bir ev kalır. Anne evi satar, elindeki parayı elliye böler ve 
her ay ellide birini harcamaya karar verir. Bu taksim işlemi sonunda 
para dört yılda tümüyle bitecekse de annesi sonunda Resmî’nin para 
kazanacağından emindir: “Ayda bir çıkın dört sene bizi idare eder. 
O zamana kadar da elbette oğlum Resmî meydana çıkar! Resmî’den 
ümidim büyüktür.” Annenin bu düşüncesini anlatıcı da makul bu-
lup onaylar: “Validesinin Resmî hakkındaki ümidi hakikaten beca 
idi” (2000c, s.19). Gerçekten de Resmî henüz iki sene bile geçmeden 
ailesini geçindirmeye başlar ve umulandan bile daha yüksek başa-
rı sağlar. Ne var ki, daha sonra Madam Hamparson’a duyduğu aşk 
nedeniyle ideal tip özelliklerini yitirir ve deyim yerindeyse “tenzil-i 
rütbe”ye uğrar. Ahmet Mithat’ın bu romanı, alaturka ve alafranga 
kıskançlık bahislerini öncelediği için olsa gerek, “ideal tip”in gelişi-
mini, romanın merkezini oluşturan kıskançlık konusu uğruna feda 
etmiş gibidir. Diğer yandan, Resmî örneğinde, Ahmet Mithat’ın 
ideal karakterlerinin başka bir özelliği daha belirginleşir: Her biri, 
yokluk çekip kıt kanaat yetişmişse de bir şekilde öğrenimlerinin te-
melini alabilecek derecede varlık sahibidir. Çalışkanlıklarıyla belirli 
bir hüner kazanan, yeri geldiğinde sermaye biriktiren karakterlerin 
hiçbiri Halit Ziya’nın Mazlume’si (Sefile) gibi açlıktan cami avlusun-
da bayılmaz. Kılınçoğlu (2017) da Felatun Bey ile Rakım Efendi, Bah-
tiyarlık, Para gibi romanlarında istisnai durumlar bulunsa da Ah-
met Mithat’ın iktisadi başarı öykülerinin “sıfırdan” başlamadığına 

15 Karnaval’ın başkarakteri Resmî Efendi, evli Madam Hamparson’a âşık olarak ideal tip 
olma özelliğinden uzaklaşır. Bununla birlikte, Resmî Efendi’nin bu tenzil-i rütbesine asıl 
sebep olan etken, evli bir kadına âşık olmasından daha çok, Madam Hamparson’la birlik-
teyken Hamparson Ağa tarafından yakalanması gibi gözükür. Ahmet Mithat’ın, “karda 
yürüyüp izini belli etmediği” için övdüğü Rakım Efendi kadar becerikli olamayan Resmî 
Efendi’nin hayatındaki sefalet bu noktadan sonra başlar.
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dikkat çeker: “Onun öykülerinde başarılı karakterler genelde ‘orta 
sınıf ’ diye tabir edebileceğimiz, çok zengin olmasa da, çocuğunu iyi 
okullarda bir şekilde okutabilecek maddi durumu olan ailelerden 
gelir” (s.252). Kılınçoğlu, Tanzimat romanında buna gerçek bir istis-
na olarak, Mehmed Tahir’in uzun öyküsü Netice-i Say’ini16 gösterir. 
Kitabın on beş yaşındaki başkarakteri, anne ve babasının ölümüy-
le kendisini sefaletin ortasında bulur. Arap limanlarından birinden 
kalkan vapurla İstanbul’a indiğinde açlık içindedir ve “mağlub-ı 
ekdar-ı bî-payan”dır. Fakat Kılınçoğlu’nun Osmanlı iktisat yazıların-
da çokça başvurulduğunu söylediği (s.253) “İnsan için çalışmasın-
dan başka bir şey yoktur.” (Necm, 39) düsturuna uygun bir şekilde 
“insanı insan eden şeyin sa’y u amelden başka bir şey olmadığını” 
düşünerek ilk sermayesini oluşturmaya başlar. Dilenmekten başka 
çaresi yoktur. Fakat bunu, sadece gerekli sermayeyi elde edene kadar 
yapar ve bu sırada kendi konforu için neredeyse hiçbir yatırımda bu-
lunmaz. Sonunda Göztepe suyu satmaya başlar. Anlatıcı, memurluk 
peşinde koşmak yerine ticari girişimi tercih ettiği için kahramanını 
över. Bu özellikleriyle Netice-i Sa’y, Ahmet Mithat’ın tezlerini -sade-
ce başlangıç noktasını kötüleştirmek dışında- tekrarlar gibi görünür. 
Kılınçoğlu ise, kahramanının bu davranışının ve sermaye elde etme 
motivasyonunun Max Weber’in Protestan Ahlakının Oluşumu’nda 
bahsettiği “kapitalist ruh”a bir örnek teşkil ettiğini söyler. (s.255) 

Ahmet Mithat’ın ideal karakterlerinin paylaştıkları bu “kapita-
list ruh”, onların ahlak anlayışlarının deformasyona veya erozyona 
uğradığı anlamına gelmez. Tanpınar’ın “kitaba uydurulmuş ahlak-
tır” dediği Rakım, nihayetinde belirli bir ahlaka sahiptir. “Dört kese 
akçe”lik ilk servetini kazandıktan sonra dadısının bu parayla artık 
birkaç kat elbise alma teklifine “Hayır dadıcığım! Benim üstüm ba-
şım bana yeter, birinci iş seni artık halka hizmet etmekten kurtar-
maktır,” (2000b, s.14) diye cevap verir. Rakım da tıpkı Resmî gibi, 
umut duyulan insandır. Bahtiyarlık’taki Şinasi de babasının umudu-
nun neticesidir. Hatta, babası da artık gerçekleşmesi mümkün ol-
mayan umutlarını oğluna devretmiştir. Oğlunu neden okuttuğunu 

16 Kılınçoğlu, yaptığı araştırmada, eserin Millî Kütüphane Kataloğu’na Mehmet Tahir 
Münif Paşa şeklinde fişlenmiş olsa da bu kitabın (Tahir, 1311) Münif Paşa’ya ait olmadığı-
nı, Mehmed Tahir’in ise Gümrük İdaresi’nde çalışan bir memur olduğunu belirtir (s.252).
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soranlara “Ben şimdi kendi kendime düşünüyorum ki ben Şinasi’nin 
nasıl babası isem benim de öyle bir babam bulunmuş olsa idi ben 
bahtiyar olabilir idim. […] Benim Şinasi’ye verdiğim terbiye ve ona 
gösterdiğim meslek olmalıdır” (s.287). Ahmet Mithat romanların-
da kurguyu ideal tiplerin umutları peşinden koşmaları kadar, ideal 
tiplerin kendilerine duyulan umutları gerçekleştirmek için “kendi-
lerini gerçekleştirme”ye çalışmaları yönlendirir. Ahmet Mithat’ın 
Avrupa’da olmadığını her fırsatta vurgulayıp Osmanlı aile yapısında 
var olduğunu sıkça ve övünçle vurguladığı sosyal dayanışma olgusu-
nun yansıması olan bu durum, ayrıntılı bir çalışmayı hak etmektedir. 

Sonuç
Ahmet Mithat romanında umut, toplumsal bir tasavvurun duy-

gusudur. Özellikle Tanzimat’ın ilk döneminde kaderinin sorumlu-
luklarını üstlenebilen ve kendisine yeni bir kader çizebilen insana 
dair duyulan özlem, Ahmet Mithat’ta ekonomik bir nitelik gösterir. 
Bu anlamda, Ahmet Mithat’ın ideal tiplerinin hayat karşısındaki du-
ruşları incelendiğinde, onların Hâce-i Evvel’in ekonomi yazılarında 
kurduğu ekonomik modelin taşıyıcı bireyleri oldukları görülür. Ad-
ları her romanda değişse de birkaç istisna dışında aynı niteliklerin 
farklı yoğunluklara sahip tekrarları olarak gözüken, Rakım Efendi 
ile Seyit Mehmet Bey arasındaki bir yelpazede var olan bu ideal tip-
lerin umutları da benzer nitelikler göstermektedir. Bu çalışmada, 
“tekrar edile edile neredeyse bir örüntüye dönüşen” bu umudun ve 
bu umudu taşıyan kurgusal karakterlerin temel nitelikleri aydınlatıl-
maya çalışılmıştır. 

Hiçbir zaman toplumun dip noktasında yer almayan ve en 
azından belirli bir düzeyde eğitim alma şansına sahip olan bu ka-
rakterlerin hayatlarındaki en önemli umut kaynağının para kazan-
mak olduğu açıktır. Dönemin “his yapısı”nın da etkisiyle bu umut-
lar dillendirilmez, eylemlerde görünürler. İdeal tipler, her ne kadar 
ürettikleri için tüketmeyi hak etseler ve ürettiği kadar tüketmeyi de 
bilseler de onlar için para herhangi bir mutluluk nesnesinin aracı 
olduğu ölçüde önem kazanan bir değer değildir. Para, başlı başına 
önemlidir. Yine de paranın ve ona sahip olmaya çalışan burjuva-
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nın belirli bir erdem kazanması da mümkündür. Bu erdemlilik hali, 
başlıca umudu para kazanmak olan bir ideal tipin, başkaları için de 
umut kaynağı olabilmesinde gizlidir.

Ahmet Mithat’ın ideal tipleri -örneğin Mizancı Murat’ın Man-
sur’unun aksine- devletin bekası ile doğrudan ilgilenmezler ve apo-
litik sayılabilecek bir tutum gösterirler, fakat kendi yapıp etmelerinin 
devlet için de faydalı olduğu görüşünü içselleştirmişlerdir.17 Tasav-
vufi, mistik bir hayat görüşünden uzaktırlar. Seyit Mehmet Numan 
Bey, bazı fikirleriyle ekonomi felsefesine yakın görüşler üretebilse 
de bu tiplerin varoluşsal sorunları içeren felsefi bir kaygıdan uzak 
oldukları da oldukça belirgindir. Hatta, burjuva duyarlığına uygun 
bir şekilde, sanatla sadece eğlence sunduğu ölçüde ilgilenirler. Örne-
ğin Henüz 17 Yaşında romanında Ahmet Efendi, Beyoğlu’na eğlence 
için geldiklerini söyleyip “birkaç kadeh bir şey çakıştırma”yı teklif 
eden Hulusi Bey’e şu cevabı verir: “Evet ama işret etmek eğlencenin 
mütemmimi değildir ya? Biz buraya bede’t-taam tiyatroya gidip … 
oyununu temaşa etmeye geldik” (s.12). Bu ideal tiplerin din ile ilişki-
leri de geleneksel bağlamdan kopmuştur. Hayatlarından dini soyut-
lamamışlardır fakat taşıdıkları dinî kimlikleri gündelik edimleriyle 
sürekli çakışır. Bu bakımdan, örneğin Rakım Efendi, dindarlığa de-
ğil sekülerliğe daha yakındır. Bu durum, hep erkek olan ideal tiplerin 
kadınlarla kurdukları “Batılı” ilişkiler kadar, mülkiyet ile kurdukları 
kapitalist ilişkide de kendisini gösterir.

Görüldüğü gibi, bu ideal tiplerin yapıp etmelerini yöneten tek 
unsur, daha çok çalışıp daha çok kazanmaktır ve hayatlarını yönlen-
diren temel umut, tüm bunlardan sonra, “burjuva umutlar” olarak 
adlandırılmayı hak eder. Sözü edilen umudun daha temel yapıları ise 

17 Carl Schmitt’in Siyasal Kavramı’ndaki (2018) “siyasal olan” ve “devlete ilişkin olan” 
ayrımından yola çıkıldığında Ahmet Mithat’ın “apolitik” duruşunun aslında ne denli po-
litik olduğu da söylenebilir. Fakat bu çalışmada, öncelikle, Ahmet Mithat’ın ideal tipleri-
nin politik etkinlik bakımından -gündelik edimleri ve yaşam tarzları itibarıyla- Mizancı 
Murat’ın ideal tipi olan Mansur’dan farklılıkları gösterilmek istenmiştir. İlkinin politik bir 
dili/söylemi yokken, tüm bunlar ikincisinde varoluşsal nitelik haline gelmiştir. Bununla 
birlikte, söz konusu ideal tiplerin öne çıkan ekonomik tavırlarının siyasi anlamı hakkında 
yine Schmitt’i anımsamak yerinde olacaktır. Schmitt, Walter Rathenau’nun “Bugün kade-
rimiz siyaset değil, ekonomidir” saptamasının, ekonominin kazandığı siyasal anlamı vur-
gulamakta haklı olduğunu söyleyerek şu eklemeyi yapar: “Bu cümlenin daha doğrusu şöy-
le olmalıydı: Eskiden olduğu gibi bugün de siyaset kaderimizdir; değişen ise ekonominin 
de siyasal bir unsura dönüşmüş olması, dolayısıyla ‘kaderimiz’ haline gelmesidir” (s.108).
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Ahmet Mithat’ın ekonomi yazılarında su yüzüne çıkar. Örneğin, bu 
yazılardaki sigorta bahsi, ilahi iradeden kopuş ve bireyin sekülerliği 
bağlamında oldukça dikkate değerdir. Böylece, aslında içsel ve öznel 
bir fenomen olarak kabul edilen umudun, toplumsal vakaları ve bu 
vakaları oluşturan bilinci açıklamak için önemli bir izlek olduğu da 
kendiliğinden ortaya çıkar. Türk romanının, özellikle Servet-i Fünûn 
olarak adlandırılan döneme dek, estetik bir ürün değil ideolojik bir 
aygıt olarak algılandığı göz önüne alındığında, sadece umudun değil 
tüm duyguların bireysel ve afektif etiketlenme ile sınırlandırılmak 
yerine toplumsal veçheleriyle değerlendirilmelerinin üreteceği so-
nuçlar, bu çalışmada bir parça görünür kılınmaya çalışılmıştır. 
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Öz
Bu çalışma, Sevgi Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti romanındaki özne ve 
iktidar ilişkisini dört karaktere odaklanarak incelemektedir. Çalışmada Hatice 
Hanım, Mevhibe Hanım, Olcay ve Doğan karakterlerinin birer özne olarak inşa 
edilme süreçleri tartışmaya açılmaktadır. İlk bölümde ele alınan Mevhibe ve 
Hatice Hanım’ın karakterizasyonuyla yazar, iktidarın baskı uygulamak için yal-
nızca polis, asker, mahkeme gibi görünür unsurları kullanmadığını, bireylerin 
kimliklerine müdahale ederek de onlara boyun eğdirdiğini vurgular. Bir yandan 
da iktidara yönelik eleştirisini duyurma fırsatını bulur. İkinci bölüm, Soysal’ın 
tüm romanlarında ön plana çıkan değişim umudunu, Olcay ve Doğan’ın iktidar 
tarafından kendilerine dayatılan öznelik sınırlarını değiştirme çabası üzerinden 
ele alıp iktidarın baskıcılığına karşı bir direniş arayışı çerçevesinde değerlendir-
mektedir. Bu değişimin kolaylıkla gerçekleşememesi, hem iktidarın öznelerin 
içine işleyen dayatmalarından kurtulmanın basit olmadığını, hem de karakter-
lerin gerçekçi bir portreyle sunulduğunu gözler önüne serer. Tüm zorluğuna 
rağmen, Olcay ve Doğan gibi karakterler, kendilerini belirli kimlik kalıplarıyla 
sınırlandıran iktidarın işleyişini sorgulayarak, değişim umudunu ayakta tutar.

Anahtar Kelimeler: özne ve iktidar, değişim, umut, normun eleştirisi, Sevgi 
Soysal
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“The Day Will Come Olcay”: 
Hope for Change in Noontime in Yenişehir

Abstract
This study explores the relationship between subject and power in Sevgi Soysal’s 
Noontime in Yenişehir with a focused examination of four characters. The pro-
cess of subjectification that Hatice Hanım, Mevhibe Hanım, Olcay and Doğan 
undergo are addressed in the study. Through the characterization of Mevhibe 
Hanım and Hatice Hanım, which is discussed in the first section of the paper, 
the author emphasizes that power does not only oppress people by using visible 
means such as the police, the military or the court of law, but interferes with 
their identity to make them comply and conform; this also lets the author po-
int out to her criticism towards power structures. The second section takes the 
hope for transformation, which is prominent in all of Soysal’s novels, as Olcay 
and Doğan’s attempt to change the boundaries of their subjectivities imposed by 
the powers and interprets it as a pursuit of a resistance against power. The fact 
that this transformation cannot take place easily both proves that subjects can-
not simply rid themselves of the power’s oppression they have internalized, and 
points out that the characters are portrayed realistically. Despite all difficulties, 
characters such as Olcay and Doğan question the power mechanisms which put 
boundaries upon them using certain generalized identities, and keep the hope 
for change alive.

Key Words: subject and power, transformation, hope, criticism of the norm, 
Sevgi Soysal

Sevgi Soysal’ın kitaplarını birbiri ardına yayımladığı 60 ve 70’li 
yıllar, Türkiye’de edebiyatın büyük oranda politize olduğu, ülkede 
yaşanan siyasi hareketliliğin edebi metinlerde de kendine yer buldu-
ğu bir dönemdir. Böyle bir ortama, gazete yazıları, cezaevi anıları ve 
öykülerinin yanı sıra üç roman ve bir tamamlanmamış roman sunan 
Soysal, tüm yazdıklarında insanın kendi özneliğinin siyasi bir alan 
olduğuna dikkat çeker. Özellikle romanları Yürümek, Yenişehir’de 
Bir Öğle Vakti ve Şafak’ta, siyasi mücadelenin yalnızca dışarıda, bü-
yük devlet iktidarına karşı çıkmayı değil; öznelerin kendi içinde, 
kendilerine dayatılan sınırlara karşı çıkmayı da içerdiğini hatırlatır. 
Bu romanlardaki ana karakterlerin dikkat çekici bir ortak özelliği, 
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hepsinin kendilerine dayatılan öznelik konumunun içinde kalarak 
yaşamlarını sürdürmekle ilgili bir sorunları olmasıdır. Üç romanda 
da karakterler kendilerine dönüp baktıkça ve kimliklerini çevrele-
yen sınırlar üzerine düşündükçe, bu sınırların kısıtlayıcılığından 
rahatsızlık duymaya başlarlar. Bu rahatsızlıkla birlikte sınırların dı-
şına çıkma arayışı, karakterler için önemli bir mesele haline gelir. 
Roman kişileri, farklı yollarla, kendilerini kimlik sınıflandırmaları-
nın dışına taşıyacak eylemlerin öznesi haline getirmeye çalışırlar. Bu 
bağlamda değişim umudu, her romanda ele alınan önemli bir tema 
haline gelir. İlk roman Yürümek’te (1974) yürüme eyleminin ta ken-
disi, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde (2010) askeri darbenin eşiğin-
de Ankara’da bir apartman bahçesinde devrilmekte olan bir kavak 
ağacı, son roman Şafak’ta (1985) ise yeni doğan günün ilk ışıkları 
bu değişim umudunun simgesidir. Soysal, okurlarını tam da bu sim-
gelerin belirdiği yerde yalnız bırakır: Yürümek’te ana karakter Elâ 
alıştığı hayattan yürüyüp çıkarken, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde 
kavak ağacı devrildiği anda, Şafak’ta polis baskınıyla götürüldükleri 
emniyetten salıverilen bir grup insan, günün ilk ışıklarında yeni ha-
yatlarına doğru yola çıkarken romanlar sonlanır. Böylece bu simge-
ler aracılığıyla kurulan değişim umudu, bir imkân olarak ayakta ka-
lır. Okurlara bu noktaya kadar eşlik eden yazar, umuda açılan eşiğe 
geldiklerinde, onları özgür bırakır. Bu yazı, değişim umuduna açılan 
eşiğin, yazarın en kalabalık kadrolu romanı olan Yenişehir’de bir Öğle 
Vakti’ndeki kuruluşuna odaklanmaktadır.

Yenişehir’de Bir Öğle Vakti 1973 yılında, 12 Mart askeri darbe-
sinden iki yıl sonra yayımlanır ancak darbenin hemen öncesinde-
ki süreci anlatır. Soysal, 12 Mart dönemine damgasını vuran top-
lumdaki köklü değişimleri simgeleyen kavak ağacının devrilişini, 
bu değişimlerden etkilenen toplumun farklı kesiminden insanların 
hikâyeleriyle çevreler: Tezgâhtar Ahmet’ten emekli bir öğretmen 
olan Hatice Hanım’a, dar gelirli bir banka memuru olan Mehtap’tan 
babası Atatürk zamanında vekillik yapmış olan Mevhibe Hanım’a, 
üniversite öğrencileri Ali, Olcay ve Doğan’dan boyacı Necmi’ye, fa-
hişe Aysel’den kapıcı Mevlût’e çeşitli toplumsal sınıflardan gelen bu 
karakterler romanda Michel Foucault’nun deyişiyle çok sayıda “var 
olma biçimi”nin yan yana yer almasını mümkün kılar (Foucault, 
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1994, s.225). Roman, bir yandan bu farklı var olma biçimlerinden 
kesitler sunarken bir yandan da kavak ağacının devrilmesini adım 
adım gösterir. Sözü edilen kesitlerden en genişi, Olcay, Doğan ve 
Ali’ye ayrılmıştır. Hukuk profesörü Salih Bey ile kavağın devrildi-
ği bahçedeki apartmanın sahibi olan Mevhibe Hanım’ın çocukları 
Olcay ve Doğan için hayat, yoksul bir arka plandan gelen Ali’yle 
tanışmalarıyla yön değiştirir. O güne kadar toplumsal normun her 
yönüyle korunduğu Mevhibe Hanım’ın evinde bu normun baskı-
sını üzerinde taşıyan Olcay ve Doğan kardeşler, Ali’nin hayatlarına 
girmesiyle örgütlü sol hareket içinde görev almaya başlarlar; ancak 
alıştıkları ev içi düzen ile bağlarını da koparmazlar. Olcay, Doğan ve 
Ali bu bocalama sürecinde kavak ağacının etrafında toplanmışken, 
itfaiyecilerin halatlarla sararak belli bir yöne devirmeye çalıştıkları 
ağaç kontrolden çıkar, Mevhibe Hanımların kapıcısı Mevlût’ün üze-
rine yıkılır ve roman bu sahneyle kapanır.

Yazıda, romandaki var olma biçimlerinden dört tanesi incele-
nerek bunların iktidar tarafından belirlenme veya sınırlandırılma 
yöntemleri açıklanırken; önce bu sınırlandırmaların içinde kalan ve 
içiyle dışı arasında bocalayan karakterlerin öznelikleri karşılaştırıl-
maktadır. Bu karşılaştırma yapılırken, romanda kavağın devrilme-
siyle simgelenen değişim umudunun, sınırlandırma ve özneleştirme 
pratikleriyle ilişkisi tartışılmaktadır. Yazının ilk bölümünde, Mevhi-
be Hanım ve Hatice Hanım karakterleri odağa alınmaktadır; kendi-
lerine dayatılan öznelik sınırlarını içselleştirerek iktidara tabi olan 
bu karakterler üzerinden, iktidarın kişilerin zihinlerine uzanacak 
kadar yaygınlaşan baskıcılığının eleştirildiği gündeme getirilmekte-
dir. İkinci bölümdeyse Olcay ve Doğan karakterleri ele alınmakta, iki 
kardeşin norma dayalı öznelik konumlarını aşma çabaları ve bu ko-
nuda yaşadıkları bocalamalar vurgulanarak iktidarın dayatmaların-
dan sıyrılmanın zorluğu irdelenmektedir. Böylece, Sevgi Soysal’ın, 
Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde iktidar eleştirisini doğrudan iktidara 
hitap ederek, onun devlet, polis, asker gibi daha görünür kollardan 
işleyen baskıcılığını ortaya koyarak yapmadığını göstermek hedef-
lenmiştir. Bunun yerine eleştirisini, iktidarın toplumun her katma-
nının içine sızan yapısını; ev, aile, okul gibi daha masum kabul edilen 
kurumlardaki işleyişini görünür kılarak ve özneleri çepeçevre saran, 
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ayrıştıran ve dönüştüren gücünü vurgulayarak kurduğu ileri sürül-
mektedir. 

Çemberin İçindekiler: Hatice Hanım ve  
Mevhibe Hanım
Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nin “Hatice Hanım Haklarını Sa-

vunuyor” bölümünde Hatice Hanım karakterinin çizilişi, toplum 
içinde işleyen çeşitli iktidar ilişkilerinin izini sürme konusunda 
önemli ipuçları verir. Emekli öğretmen Hatice Hanım, roman bo-
yunca baskıcılığı ve sınırlandırıcılığıyla öne çıkan, toplumsal norma 
bağlılığı ile kendini tanımlayan bir karakterdir. Hatta kendi yaşantı-
sını toplumsal normun sınırlarının içerisinde kurmakla yetinmez, 
etrafındaki herkesin de bunlara uyacak şekilde davranmasını bek-
ler, uymayanları eleştirir ve cezalandırır. Hatice Hanım’ın emekli bir 
öğretmen olması bu açıdan önemlidir; çünkü okulda da iktidarın 
kollarının öğrencilerin zihinlerinin içine ulaşacak kadar yaygınlaş-
masına aracı olur. 

Romanın ön plana çıkan karakterlerinden Olcay ve Doğan’ın 
annesi Mevhibe Hanım da, tıpkı Hatice Hanım gibi, kendi kimliği-
ni toplumsal normun sınırlarının içerisinde kalarak inşa eder. Vekil 
beybabasının kızı olarak Mevhibe Hanım, devlet ideolojisinin içine 
işlediği bir aile ortamında büyür ve bu işleyişi, evlenip çocuk sahibi 
olduktan sonra kendi evinin içinde de sürdürür. Mevhibe Hanım, 
bu ideolojinin sınırlarını çizdiği iyi annelik, iyi ev hanımlığı ve iyi 
eşlik gibi kalıpların kusursuz bir örneği olmak için çabalarken, bir 
yandan da çocuklarını “iyi özneler” olmaları konusunda baskı altın-
da tutar. Böylece, Hatice Hanım’ın okulda yaptığını Mevhibe Hanım 
evin içinde uygular ve bir anne olarak iktidarın dayattığı norma da-
yalı yapının gelecek kuşaklar tarafından benimsenmesini mümkün 
kılmak için çalışır. 

Bu iki karakteri tanımak için, onların sakıncalı bulduğu kim-
liklerin üzerinde durmak gerekir. Hatice Hanım’ın sakıncalı buldu-
ğu kimlikleri en açık şekliyle Büyük Mağaza’nın girişinde kendisine 
çarpan Ahmet’e sinirlendiği sahnede öğreniriz. Hatice Hanım için 
toplumsal düzlemde olumsuz ve dolayısıyla arzu edilmez kimlikler 
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ve davranışlar, anlama ve tanımlama sınırlarının dışına taşmaktadır; 
demek ki ona göre doğru olan kimlikleri ve davranışları çevreleyen 
bir sınır vardır. Bu sınırın içinde huzur bozmayan, büyüklerinin ya-
nında el ele tutuşmayan, bacak bacak üstüne atmayan gençler yer 
alır; yani okullarda, aile içinde öğretilen davranış biçimlerini uygu-
layanlar, olumlanabilecek kimliklere sahiptirler. Sınırın dışında ise 
bu davranış biçimlerini yok sayan, örneğin gerektiğinde özür dile-
meyen, dar pantolon giyen, saç-bıyık uzatan kimlikler yer alır:

Hatice Hanım da, aslında Ahmet’e sövmüyordu yalnızca. Ahmet, onun 
için, bir yığın edepsizliği, bozgunculuğu, haddini ve yolunu yordamını 
bilmezliği iki ayak üstünde gezdiren, her türlü anlama ve tanımlama 
sınırının dışına taşan gençlerden biriydi. İşte hep bu, yolda adama çar-
pıp özür bile dilemeden geçip gidiverenler, bu dolmuşta cigara içenler, 
büyüklerin karşısında bacak bacak üstüne atanlar, ulu orta yerde el 
ele yürüyüp fuhuş yapanlar, gavur oğlanları gibi saç uzatıp hamal gibi 
bıyık bırakanlar, yüksek sesle kahkaha atanlar, her yanlarını gösteren 
dar pantolon giyenler, sonra boyun damarlarını şişire şişire, iyi, doğru, 
adam gibi ne varsa hepsinin aleyhine ileri geri konuşanlar; işte hep 
bu kendileri başıbozuk oldukları için her bir şeyin de başını sonunu 
bozmaya kalkan sözde gençlerdi bütün sıkıntıların başı ve sonu. Sözde 
gençlerdi bunlar. Hiç mi genç görmemişti Hatice Hanım? Ne iyi, ne 
huzur bozmaz, analarının yanında nişanlılarının bile elini tutmayan, 
büyüklerinin karşısında ayak ayak üstüne atmayan gençler tanımıştı o 
(Soysal, 2010, s.37-38).

Burada hem geleneksel Türk toplumunun hem de kamusal 
alandaki Kemalist kadının temsilcisi olan Hatice Hanım’ın iç sesi 
duyulur. Türkiye’deki modernleşme tarihinin Kemalizm’le birlikte 
radikal bir kültürel değişimi içerdiğini, bu değişimin Kemalist re-
formlar aracılığıyla imparatorluktan “laik, cumhuriyetçi bir ulus-
devlete” dönüşümünden çok daha ileriye gittiğini unutmamak gere-
kir (Göle, 2011, s.26-27). Nilüfer Göle, “Kemalizm, devletin yapısını 
değiştirmenin ötesinde ... gündelik aile yaşamına nüfuz etmekte olan 
medeniyet değiştirmenin en bilinçli ifadesidir” diyerek Kemalizm’in 
insanların yaşam şekilleri, davranış biçimleri ve gündelik alışkanlık-
ları üzerinde belirleyici olduğunu vurgular (s.82-83). Alıntıda Hati-
ce Hanım, bir yandan vatandaşlardan beklediği davranış biçimlerini 
sergilemeyenleri, adabına göre konuşmasını, sokakta yürümesini 
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bilmeyenleri eleştirmektedir; diğer yandan, dar pantolon giymeyi ve 
sokakta el ele gezmeyi müstehcenlikle özdeşleştirerek eleştirisini ge-
leneksel normlara da dayandırmaktadır. Her ne kadar Kemalist ide-
oloji geleneksel normları yıkmaya çalışsa da yer yer bireyi, reform-
lar aracılığıyla yeni üretilen normlara uymaya zorlar. Soysal, Hatice 
Hanım’ın olumsuzladığı davranış biçimleri üzerinden, Kemalizm ile 
geleneksel normun, farklılıklar arz etseler de, aslında baskıcı ve zor-
layıcı olmaları bakımından birbirlerine çok benzediklerini vurgular. 

Bunun yanında, Hatice Hanım olumlu ve olumsuz kimlikler 
arasına bir sınır çekerken, bu sınırın dışında kalan kimlikleri edep-
siz, bozguncu, başıbozuk ve fuhuş yapan kişiler olarak nitelendirir. 
Böylece kendini “öteki”lere karşıtlığıyla, yani “olumlu” olarak ta-
nımlayabilir. Bu tutum Foucault’nun “normalleştirme toplumu”nun 
şekillenmesi hakkındaki düşüncelerini hatırlatır. Foucault (2007c), 
normalleştirme toplumu içinde bazı kimliklerin “olumlu”, bazı kim-
liklerinse “olumsuz”, “sakıncalı” ya da “arzu edilmez” olarak sınıflan-
dırılabileceğini, normun bireyleri bölümlere ayırmanın ölçütü ha-
lini aldığını ileri sürer (s.78). Ona göre doğal toplum olmadığı gibi 
kuralsız toplum da yoktur ve her toplum, norma dayalı kısıtlamalar 
getirerek “bazı bireyleri, bazı tavırları, bazı davranışları, bazı sözle-
ri, bazı durumları, bazı karakterleri kendi alanı ve sistemi dışında” 
bırakır (2007a, s.216). Normalleştirme toplumunun sürekliliği için 
dışarıda bırakılan davranışları sergileyen veya sözleri söyleyenlerin 
cezalandırılması, tecridi veya ıslahı meşru hale gelir. Öyleyse bu top-
lumda tecrit edilmek, cezalandırılmak veya yok edilmek istemeyen 
bir kişi, “olumsuz” kimliklerden kaçınarak kendini kısıtlayabilir. Bu 
sınıflandırmaların doğru olduğuna inanan ve olumsuzlanan kim-
liklerin arzu edilmez olduğunu düşünenler, kendilerini sakıncalı 
buldukları bu kimliklerden uzaklaştırarak, dolaylı olarak dayatılmış 
başka bir kimliğin, olumsuz davranışlardan arındırılmış bir negatif 
kimliğin öznesi haline gelebilirler. Böyle bir özne haline gelme duru-
mu ise dikkate değer sonuçlar doğurur: Bazı başkalarını dışlayarak 
kendilerini dolaylı olarak kurarken kişiler, normalleşme toplumu-
nun denetimine gönüllü olarak boyun eğerler; bir diğer deyişle, öz-
neleşirken iktidara tabi olurlar (Foucault, 2011a, s.107).
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Hatice Hanım romanda, içinde yaşadığı normalleştirme toplu-
munun dayattığı dinsel, ahlaki, yasal normların doğruluğuna inan-
mış, olumsuz ve sakıncalı kimliklerden kendini uzaklaştırmış ve 
böylece iktidara tabi olmuş bir özne örneği sergiler. “Normal” insan 
kimliğinin sınırlarına büyüklere saygı göstermemek, toplum içeri-
sinde el ele tutuşmak, dar pantolon giymek gibi “genel ahlaka aykırı” 
davranışlarda bulunmak, “boyun damarlarını şişire şişire” bağırarak 
iktidarın söylemlerine itiraz etmek dâhil olamaz. Hatice Hanım, bu 
tür davranışları sergileyenleri öteki olarak konumlandırarak, kendi-
ni bunlardan farklılığıyla öne çıkan normal özneye uygun kimlikle 
donatır:

Hatice Hanım, kızını herkesten önce, herkeslerin oğlundan iyi oku-
muş, askerliğini yapmış, eli doğru dürüst ekmek tutan biriyle evlen-
dirmeli; oğluna, kabul günlerinde gelen gelin adaylarının en hanım 
hanımcığını, en bakiresini almalıdır bir an önce. Çünkü hak etmiştir 
bunu o, öyle işte, hak etmiştir (Soysal, 2010, s.39).

Hatice Hanım gibi normlara uyan ve iktidara tabi olmuş birinin 
gelini ve damadı da normalleştirme toplumunun dayattığı sınırla-
ra dâhil olmalı, gelini bakireliğiyle ve hanımlığıyla, damadı da iyi 
okumuşluğu, askerlik hizmetini tamamlamışlığı ve ekonomik faali-
yete katkılarıyla normlara uygun kimliklerle donatılmış olmalıdırlar. 
Onun bunu hak ettiğini düşünmesi ve bu hak talebini bir gerekçe 
göstermeden, “öyle işte” diyerek açıklaması, yazarın bu karakterin 
davranışlarını iğneleyen tonunu belirginleştirir. Hatice Hanım’ın bü-
tün sıkıntıların başı sonu olan, normların ve sınırların dışına taşan 
ve iktidara boyun eğmeyenlerin cezalandırılması, dışlanması veya 
tecrit edilmesi gerektiğini savunması da önemlidir:

[B]unlar, bir de utanmadan, yaptıkları yetmiyormuşçasına adama 
çarpıp çarpıp özür bile dilemeden geçiyorlardı. ... Hepsi ha üniversi-
teye gidiyorum diye meydanlarda bağıran, ha diskoteklerde utanmaz 
hareketler yapan, ha pastanelerin önünde deli gibi babalarının araba-
larının gaz pedalına basan, ha elini kolunu sallaya sallaya, bağıra ça-
ğıra büyüklerine akıl öğretmeye kalkan, hepsi aynı suçun iflah olmaz 
sanıklarıydılar. İşte bu cezalandırılmaları gereken suçluların tümüne, 
sadece “Allah canlarını alsın,” demekle yetinerek hışımla daldı kala-
balığa (s.38).
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Yukarıda da belirttiğim gibi “olumsuz” olarak sınıflandırılan 
kimliklerin tecridi, ıslahı ve cezalandırılması normalleştirme toplu-
munun bekası için meşrudur. Hatice Hanım da norm dışı olanlar ya 
da kendi deyişiyle “kanun bozucular” üzerinde bu pratikleri uygula-
maktan kaçınmaz:

Hatice Hanım her sokağa çıkışında bu kanun bozucularını tespit eder, 
onları kendince cezalandırırdı. ... Unutmazdı Hatice Hanım; suçlular 
unutulmaz, cezalar hiç unutulmaz, unutkanlık düzeltici, yapıcı de-
ğildir. Affetmek sağlıksızdır. Mikroplara karşı ilaç kullanmamak, ka-
nayan yaraya tentürdiyot dökmemek gibi bir şeydir affetmek. Uygar 
insan affetmez ve unutmaz Hatice Hanım’a göre, uygar insan cezalan-
dırır; affetmek ve unutmak barbarlık, ilkelliktir, bu memleket yumu-
şak kalplilikten kalkınamamaktadır (s.43).

Hatice Hanım kendisi gibi “uygar” olanlarla kanun bozucu 
“mikropları” ayrıştırır ve ötekileri cezalandırırken, iktidarın toplu-
mun içinde yayılmasını sağlayan bir aracı haline geldiğini kanıtlar. 
İktidarın özneleri baskı altında tutan aracılarının yalnızca cezalan-
dırma yetkisi görünür olan unsurlar değil, toplumun içinde yaşayan 
sıradan insanlar da olabileceği; onun kollarının bu kadar alışılagel-
miş ve doğal görünen yollarla öznelere ulaşabileceği Hatice Hanım 
karakterinin çizilişinde açık hale gelmiş olur. 

Romanda Hatice Hanım’ın kendini “uygar insan” olarak ta-
nımlaması, onun içinde yaşadığı toplumdaki normun nasıl belir-
lendiğine dair de ipuçları verir. Yukarıda üzerinde durduğum gibi 
Hatice Hanım, Cumhuriyet ile başlayan Kemalist medeniyet pro-
jesinde tanımlanan “medeni insan”ın bir temsilcisi olarak roman-
da okurun karşısına çıkar. Cumhuriyet’le birlikte toplumsal adaba 
uyan, oturup kalkmasını bilen, kentli, eğitimli insan, “medeni insan 
mertebesine erişmiş kişi” olarak tanımlanır (s.84). Hatice Hanım’ın 
da uygar bir insan olarak Kemalist ideoloji tarafından belirlenen bu 
kurallara bağlı kalmaya çalıştığı, davranışlarını bu uygar insan tanı-
mına uyacak şekilde belirlediği görülür; yukarıdaki alıntılarda onun 
toplumsal adabı, oturup kalkmasını, düzgün giyinmesini bilen ki-
şileri olumladığına yer verilmiştir. Bu da romanın Hatice Hanım’ın 
karakterini belirlediği sınırlar ve olumladığı davranışlar üzerinden 
Kemalist ideolojiyi de eleştirdiğini ima eder; medenileştirme projesi 



52

Egem Atik

monograf 2019/12

aracılığıyla belirli kimlik kalıplarının insanlara dayatılmasının, bu 
kalıpların dışında kalan davranışları nasıl ötekileştirdiği ve cezalan-
dırılabilir hale getirdiği gözler önüne serilir. 

Hatice Hanım’ın iktidara boyun eğen bir özne olarak katıldığı 
pratikler, norma uygun davranmakla; uygun davranmayan, boyun 
eğmeyen ve tabi olmayanları dışlamakla ve cezalandırmakla sınır-
lı kalmaz. Emekli bir öğretmen olarak görevlerinden biri, iktidarın 
genç kuşakların da bedenlerini kuşatmasını mümkün kılmak, onla-
rın iktidarın dayattığı kimlikleri benimseyip normlara uygun dav-
ranmasını sağlamak olmuştur. Althusser’in (2010) İdeoloji ve Dev-
letin İdeolojik Aygıtları’nda okul hakkındaki yorumlarına dayanarak 
bu görevin oldukça önemli olduğu söylenebilir: Ona göre okul, ege-
men ideolojiyi çocukların kafasına yerleştiren, böylece onların sınıflı 
toplumda yerine getirmesi gereken role uygun pratikle donatılması-
nı sağlayan en etkili kurumdur (s.180). Benzer şekilde “Tımarhane-
ler, Cinsellik, Hapishaneler” başlıklı söyleşide Foucault da (2007d) 
okulu bir iktidar merkezi olarak tanımlar (s.48). Okul, “disipline 
edici rejimler”in kaynaklarından biridir ve Hatice Hanım gibi öğ-
retmenlerin de bu iktidar merkezi içinde yapması gereken, öğrenci-
lerin norma dayalı sınırlandırmaları kabul etmesine, içselleştirme-
sine ve böylece iktidarın dayatmalarına boyun eğerek özneliklerini 
doğru olarak dayatılan kimliklerle inşa etmesine olanak sağlamaktır. 
Bunlara dayanarak Hatice Hanım’ın “okul koridorlarında çınlayan 
sesi”nin yankılanarak “kabuk bağlamamış çocuk yürekleri[ne]” 
yayıldığını okuduğumuzda, onun kabuk bağlamamış bu yürekleri 
egemen ideolojiyle doldurmak yolunda çalıştığından emin oluruz 
(Soysal, 2010, s.40). Okul gibi masum görünen bir alan bile, ikti-
darın yaygınlaşma alanlarından biridir ve Hatice Hanım’ın burada 
çocukların yüreklerine ulaşan sesi, onun hem yukarıdaki paragrafta 
görüldüğü gibi kanun bozucuları cezalandırarak hem de okuldaki 
öğrencileri disipline ederek iktidarın baskı uygulayıcılarından biri 
haline geldiğini tasdik eder.

Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde Hatice Hanım gibi Mevhibe Ha-
nım da iktidarın toplumun içinde yaygınlaşmasını sağlayan aracı-
lardan biridir. Karakterlerin çoğunluğu romanda bir-iki kez okurun 
karşısına çıkıp ardından kaybolurken, Olcay ve Doğan kardeşler ro-
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manda daha çok alana sahip olan ve daha detaylı ele alınan karakter-
lerdir. Üniversite öğrencisi Olcay, kendinden birkaç yaş büyük ağa-
beyi Doğan, babaları hukuk profesörü Salih Bey ve anneleri Mevhibe 
Hanım, Yenişehir’de kendilerine ait olan apartmanda, iyi bir yaşam 
standardına sahip dört roman kişisi olarak okurun karşısına çıkar-
lar. Bu dört kişilik aile, romandaki iktidar ilişkilerinin işleyişini takip 
etmek açısından da elverişli bir alan açar; çünkü okulu iktidarın be-
deni kuşatmasını sağlayan disipline edici rejimlerin kaynaklarından 
biri sayan Foucault (2007b, s.41), aile kurumunu da bu kaynaklara 
dâhil eder. Romanda önemli bir yer kaplayan bu aile de iktidarın di-
sipline edici rejimlerinin içine işlediği bir ailedir; bu rejimlerin koru-
yuculuğunu da evin annesi olan Mevhibe Hanım üstlenmiştir. Ken-
disi de iyi bir aileden gelen Mevhibe Hanım, hayatı boyunca norma 
dayalı toplum yapısının sınırları içinde kalmıştır. Kendi çocukluğu 
bu sınırlar içinde geçmiştir; böyle evlenmiştir; çevresindekilerle iliş-
kilerini böyle kurmuştur ve şimdi de kendi çocuklarını bu sınırlar 
içinde yetiştirmeye çalışmaktadır. Mevhibe Hanım’ın bu sınırların 
mevcudiyetini korumak konusundaki istikrarlı duruşu, Soysal’ın 
iktidarın toplum içindeki işleyişini eleştirmesi için elverişli ortamı 
hazırlar. Yazarın eleştirisini ayrıntılandırabilmek için önce Mevhibe 
Hanım’ın bir özne olarak inşa sürecinde devlet ideolojisinin belirle-
yiciliğine, ardından da onun bu ideolojiye dayanarak kendi çocukla-
rının hayatlarına çizdiği sınırlara bakmak faydalı olacaktır.

Mevhibe Hanım’ın en belirleyici özelliklerinden biri, Atatürk 
zamanında vekillik yapmış bir babanın kızı olmasıdır. Bunun belir-
leyici bir özellik olmasının nedeni, Mevhibe Hanım’ın bir özne ola-
rak inşasının anlatımında sıklıkla vekil beybabanın etkisine gönder-
me yapılmasıdır:

“Beybaban münasip görürse!”

Bu, Mevhibe’ye her gün söylenen ve onun kuşkusuz kabullendiği bir 
cümleydi. “Vekil beybaba” neyin münasip olup olmadığını bilir. “Ve-
kil beybaba” münasip olanı uygun görür. Çünkü hükümettir, devlettir 
“vekil beybaba”. Mevhibe de hükümetin, devletin kızıdır. Devleti, hü-
kümeti o saymayacak da kim sayacak? Vekil beybabaya karşı çıkmak 
bir anlamda hükümete, devlete karşı çıkmaktır. Mevhibe Hanım daha 
ufak yaşta, devletin, hükümetin dokunulmazlığını, yüceliğini kavrayıp 
yerleştirdi kafasına. Ve zamanla kişiliğini belirleyen başlıca özellikle-
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rinden biri, ağzından hükümete, büyüklere, kanunlara saygı kavram-
larını düşürmemek oldu. Ve herkesin, evde ve dışarıda, kendisine dü-
şen görevleri, beybabasının gümüş çerçeve içindeki resminin tozunu 
alır gibi, sessizce yerine getirmesi gerekirdi (Soysal, 2010, s.130).

Alıntıda görüldüğü üzere Mevhibe Hanım’ın kimliği doğrudan 
devletin ideolojik aygıtının belirlediği sınırlar içerisinde inşa edilir. 
Bu sınırlar, vekil beybabanın bir uzantısı olarak görüldüğü Cumhu-
riyet ideolojisinin sınırlarıdır aslında. Ancak Öznur Şahin’in (2007) 
“Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, Kırk Yedi’liler ve Bir Düğün Gecesi’nde 
Kemalist Anneler, Solcu Kızlar” başlıklı tezinde altını çizdiği gibi, 
Mevhibe Hanım’ın kimliğinin Cumhuriyet ideolojisi tarafından be-
lirlenmesi, onu “sadece Cumhuriyet’in bir piyonu haline getirmez; 
aksine ona sağladığı kimlik imkânı ile özne olmanın kapılarını açar” 
(s.31-32). Dolayısıyla Mevhibe Hanım’ın öznel deneyimleri Cum-
huriyet ideolojisi tarafından belirlenen normlarla uyumlu olarak şe-
killenir; küçük yaştan itibaren büyüklere saygısızlık etmek, yasaları 
çiğnemek, hükümete karşı gelmek bu deneyimlerin içerisinde yer 
almamıştır. Üstelik bu ideoloji yalnızca Mevhibe Hanım’ın bir özne 
olarak inşasıyla sınırlı kalmaz: 

Günümüz toplumlarında devletin yalnızca iktidarın uygulanma biçi-
mi ya da yerlerinden biri –en önemlisi olsa bile- olmadığı, tüm diğer 
iktidar ilişkisi türlerinin bir biçimde devlete gönderme yaptığı bilinen 
bir olgudur. Ancak bunun nedeni, bütün iktidar ilişkilerinin devletten 
türemesi değil; tam tersine, iktidar ilişkilerinin gün geçtikçe daha fazla 
devletleşmesidir (Foucault, 2011b, s.79).

Foucault’nun iktidar ilişkilerinin giderek daha fazla devletleş-
mesi hakkında söyledikleri Mevhibe Hanım’ın kendi kimliğini dev-
let ideolojisinin sınırlarıyla belirlemekle kalmayıp hem kendi evin-
deki hem de dışarıdaki ilişkilerin bu ideolojinin gerektirdiklerine 
uygun olarak ilerlemesi düşüncesini anlamak açısından zaruridir: 
Demek ki ona göre kendisinin kocasıyla, çocuklarıyla, hizmetçisiyle 
kurduğu ilişkilerin yanı sıra dışarıdaki diğer ilişkiler de “beybabası-
nın gümüş çerçeve içindeki resminin tozunu alır gibi”, yani Kemalist 
devlet ideolojisini yeniden üretecek biçimde şekillenmeli, bu saye-
de bu ideolojinin toplumun her katmanı tarafından benimsenmesi, 
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herkesin bu ideolojiye boyun eğmesi ve iktidar ilişkilerinin bir par-
çası haline gelmesi garantilenmelidir.

Mevhibe Hanım kendini vekil beybabasının, dolayısıyla da dev-
let ideolojisinin bir uzantısı olarak gördüğü için çocukluk ve gençlik 
yıllarında ne babasına ne de üvey annesine itiraz eder. Babası ve-
kil olunca öz annesini köyde bırakıp üstüne ikinci bir eş aldığında 
veya üvey annesi ona eziyet ettiğinde ikisine de boyun eğer; çünkü 
onlara karşı gelmek “vatana ihanet gibi akıl dışı bir şey”dir (Soysal, 
2010, s.129). Büyüdükten sonra da devlet ideolojisine boyun eğme-
ye devam etmiş ve buna bağlı normları yerine getirmiştir. Althusser 
(2010) bireylerin bağımlı bulunduğu ideolojik aygıtın bazı düzen-
lenmiş pratiklerine katılmasını, Tanrı’ya inanan bireylerin kiliseye 
gidip dua etmesi, adalete inanan bireylerin hukuk kurallarına boyun 
eğmesi ile örnekler (s.193-193). Mevhibe Hanım da doğrudan dev-
letle iç içe geçen kimliğinin bir uzantısı olarak babasının partisinin 
kadın kollarında çalışır, bu kollara bağlı yardım derneklerindeki 
görevleri çerçevesinde hastanelere, öksüzler yurtlarına yapılan ziya-
retlere katılır. Bunların yanında, aile kurumunun normlara uygun 
olarak işlemesine özen gösterir, “iyi bir ev hanımı,” “iyi bir eş” ve 
“iyi bir anne” kimlik sınıflandırmalarına uymaya çalışır. Ailesinin 
de aynı ideolojinin bir uzantısı olmasını bekler, “devletleşen” iktidar 
ilişkileri evin içinde de işlemelidir. “Normun Toplumsal Yayılımı” 
başlıklı söyleşide Foucault, (2007c) “norma dayalı bir toplum hali-
ne gelmekteyiz,” ifadesiyle bazı insanları şüpheli gören, tecrit eden, 
sorguya çeken iktidar pratiklerinin karşımıza çıkmakta olduğuna 
işaret eder (s.77). Norma dayalı toplumda, normun dayattığı kim-
lik sınırlamaları dışında kalanların sorgulanması ve dışlanması için 
gereken “gözetleme ve kontrol sistemleri”nin, “bitip tükenmeyen bir 
görünürlük, bireylerin sürekli sınıflandırılması, hiyerarşikleştirme, 
nitelendirme, sınırların oluşturulması, teşhis koyma” gibi pratikleri 
kapsadığından bahseder (s.77-78). Mevhibe Hanım’ın evinde ve ai-
lesinde de kendisinin iyi bir ev hanımı, eş ve anne normlarına uyma-
sı ve çocuklarının bu normlara tabi olarak büyümesi için tüm düzen 
bu pratikler üzerine kurulmuştur. 

Mevhibe Hanım’ın bu pratikleri uygulama biçimlerini, çocukla-
rı Olcay ve Doğan ile olan ilişkisinde açıkça görebiliriz. Onun evinin 
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düzeni içerisinde alt sosyo-ekonomik arka plandan gelen insanlarla 
yakın ilişkiler kurmak hoş karşılanamaz, onlarla kurulan ilişki an-
cak disipline edici bir iktidar ilişkisi olabilir. Çocukken kapıcılarına 
sarıldığı için annesinin kendisine söylediklerini hatırlayan Olcay, 
onun “Sen onları anlamazsın, onlar başka dünyaların adamları, 
buna göre davranmazsan sana saygı göstermezler, alaşağı ederler 
seni…” minvalindeki düşüncelerinin değişmediğini şu konuşmayla 
anlar (Soysal, 2010, s.123): “Babam halk adamıydı. Halktan anlardı... 
Halk dediğin çocuk gibidir, derdi. Sana güvenecekler, senin onları 
kolladığını bilecekler. Ama onları disiplin altında tutmaz, pençeni 
gevşetirsen de ne yapacaklarını şaşırırlar. Huzurları kaçar, saldır-
gan, işe yaramaz olurlar” (s.124). Kendisini devlet ideolojisinin bir 
uzantısı olarak konumlandıran Mevhibe Hanım için kendisiyle aynı 
sınıflandırmaya girmeyen, kendi deyimiyle halktan insanlar, ancak 
kendisi gibiler tarafından disipline edilmek için vardırlar, bu nedenle 
de iktidarın kimin elinde olduğu sürekli onlara hatırlatılmalıdır. Bu 
cümlelerle Mevhibe Hanım, Kemalist ideolojinin elitist yaklaşımını 
örneklendirmiş olur. Kemalist medeniyet projesiyle üretilen mede-
ni insan, aslında halktan kendisini ayrıştırmış küçük burjuva sını-
fından başkası değildir. Annesi kendisini böyle bir hiyerarşik ayrım 
üzerinden kurguladığı için Olcay, halktan biri olan Ali’yle ilişkisini 
annesine açıklayamaz, annesinin onu içinde kalması gereken sınır-
lardan dışarı çıkarma riski olan “bu ilişkiyi engellemek için elinden 
geleni ardına koyma[yacağını]” düşünür (s.200). 

Mevhibe Hanım’ın, norma dayalı sınırları Olcay’ın yanında oğ lu 
Doğan için de geçerlidir. Bu sınırların içinde, örneğin, film işiyle uğ-
raşmak yer alamaz, bu nedenle atom fizikçisi olmak için gittiği Fran-
sa’da fikrini değiştirip sinemaya yönelen Doğan’ın kararına karşı çıkar:

Koskoca vekil beybabanın torunu filmci olacakmış. Yok, hiç hazme-
demiyordu bunu. İnsan kendi kendine nasıl ayaktakımı arasına karı-
şırmış? ... Türkiye burası, burada filmcilik söker mi? ... Kimse anlamaz 
burada. Hep eşkıyaların elinde bu işler. Artist dediklerin de hep oros-
pu. Doğan ne bilsin? İyi aile çocuğu o. Sonunda sefil olur, rezil olur 
(s.145-146). 

Ona göre “Elbet güzel şey”dir sanat, ama “öyle rabıtalı ailelere göre 
değil”dir (s.147).
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Mevhibe Hanım, yukarıda örneklenen hiyerarşikleştirme ve 
nitelendirme pratiklerinin yanı sıra çeşitli yollarla, çocuklarını iyi 
ailelerin norma uygun evlatlarından olmaları için gereken kimlik-
lerle donatır. Her gece kızını çok okumaktan gözlerinin bozulacağı 
konusunda uyarmak üzere odasına giderek gözetleme, onun hak-
kında “hep üzülmek, ağlamak için bahane arayan bir çocuk” diye 
kesin yargılara vararak teşhis koyma, oğlunun “serseriler gibi filmci” 
olmaması için Fransa’da sinema tahsili yapmasına müsaade etmeye-
rek sınır oluşturma pratiklerini kullanması örnek olarak verilebilir. 
Olcay’ın tanımıyla Mevhibe Hanım’ın evindeki “her şey, Mevhibe 
Hanım’ın düzeninin bir parçasıydı. Bardaklardan çatallara kadar her 
şeyde Mevhibe Hanım’ın kuralları yürürlükteydi” (s.200). Bu dü-
zendeki tüm iktidar ilişkileri de devletleşmiştir ve Mevhibe Hanım 
bütün düzenini çocuklarının da bu ilişkileri içselleştirmesini sağla-
yacak şekilde inşa etmiştir.

Hatice ve Mevhibe Hanım, Althusser’in (2010) terminolojisiy-
le, koyuldukları yolda kendiliklerinden yürüyen “iyi özneler” olarak 
sınıflı toplumda yerine getirmeleri gereken role uygun ideolojiy-
le donatılmışlardır. Dahası, iktidarın bedeni kuşatmasını sağlayan 
disipline edici rejimin kaynaklarından okul ve aile kurumlarının 
içerisinde üzerlerine düşen rolleri de yerine getirirler. Sevgi Soysal, 
Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde bu iki karakterle, toplumun her üye-
sinin baskı uygulayıcısı haline gelebileceğini ortaya koyar. Kendisine 
baskı sorunuyla ilgili bir soru yöneltildiğinde Foucault (2007d) şu 
yanıtı verir: “İktidarın işleyişinden söz ettiğimde ... bireylerin gün-
delik davranışlarında, bedenlerine varıncaya kadar üzerlerinde iş-
leyen, giderek daha da incelen tüm mikroskobik iktidarlar dizisine 
gönderme yapıyorum. İktidarların siyasi ağına gömülmüş yaşıyoruz; 
tartışma konusu edilen de bu iktidardır” (s.48).

Mevhibe Hanım ve Hatice Hanım örneklerinde gördüğümüz 
gibi, okul ve aile gibi kurumlar da iktidar merkezleridir ve iktidar 
ilişkilerinin gelecek kuşaklar tarafından benimsenmesi için gereken 
sınıflandırmaların içselleştirilmesi için işlerler. Üstelik onların işle-
me biçimleri polis ve askerin şiddet uygulaması, işkence çektirmesi 
gibi fiziksel etkileri doğrudan gözlenebilen yöntemler içermez. Ha-
tice Hanım’ın okul koridorlarında çınlayan sesinin kabuk bağlama-
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mış çocuk yüreklerine yayılması da, Mevhibe Hanım’ın çocuklarına 
halktan insanlarla ancak hiyerarşik bir ilişki kurabileceklerini öğret-
mesi de iktidarın disipline edici rejimlerinin bireylerin özne olarak 
inşa edilmesinin her adımında etkili olduğunu kanıtlar. Bu iki ka-
rakterin aktif olarak şiddet uyguladıklarını görmeyiz; ancak, hem 
kendi özneliklerini kurarken, hem de çocuklarını ve öğrencilerini 
yetiştirirken iktidar ilişkilerinin yayılması amacına hizmet ederler. 
Bu dayatmanın alıcısı da, görüldüğü gibi, toplumun her kademe-
sindeki bireyler olabilir. İkinci bölümde odağı bu alıcılardan ikisi-
ne, Olcay ve Doğan’a çevireceğim. Bu iki karakter bize, normun da-
yatmalarını bir yandan sorgularken diğer yandan sınırları aşmakta 
zorlanan karakterlerin de Soysal’ın kalemine takıldığını hatırlatacak.

Çemberin Sınırındakiler: Olcay ve Doğan
Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nin Olcay ve Doğan’ı, sosyo-ekono-

mik olarak iyi bir ailede yetişmiş ve iyi liselerde okumuş iki kardeştir. 
Öykü şimdisinde üniversite öğrencisi olan bu ikili, aynı çatı altında 
yaşasalar da birbirleriyle çok yakın bir ilişki kurmazlar. Aralarında-
ki mesafenin bir sebebi, ailenin tek oğlu olarak Doğan’ın çocuklu-
ğundan itibaren hep kayırılması; Olcay’ınsa kız çocuk olarak ikinci 
sırada kalmasıdır. İlk göz ağrısı Doğan, liseyi bitirdikten sonra an-
nesinin övgüleriyle sarmalanarak yurtdışına okumaya gider; ancak, 
orada tutunamayıp eğitimine devam etmek üzere Ankara’ya döner. 
Olcay da bu sırada üniversiteye başlamıştır ve hâlâ yemek sofrasında 
bile tabağına Doğan’a konduğu kadar yemek konmamaktadır. Tüm 
bunlar Olcay ile Doğan’ı birbirlerinden uzak düşürse de ikisinin de 
ortak bir derdi vardır: Bardaklardan çatallara kadar her şeyde Mev-
hibe Hanım’ın kurallarının yürürlükte olduğu bir evde büyüyen bu 
gençler, bu kurallara uyacak şekilde, baskı altında tutularak yetişti-
rilirler. Ancak ikisinin de bu kurallarla başı derttedir ve Olcay’da da 
Doğan’da da bunların dışına çıkmaya yönelik bir çaba gözlemlenir. 
İki karakter sınırların dışına adım atmayı deneseler de değişmek çok 
kolay değildir; yine de, tüm zorluğuna rağmen, yazar değişimin ka-
pısını Olcay ve Doğan için aralık bırakarak umudu ayakta tutar. 

Ev içinde Olcay’a verilmeyen öncelik, yazar tarafından verilir 
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ve romanda ona, ağabeyine kıyasla biraz daha geniş bir yer ayrılır. 
“Mevhibe Hanım Duvarlara Bekçilik Ediyor” bölümünde Mevhi-
be Hanım’la ve onun duvarlarıyla tanıştıktan sonra Olcay’ı “Olcay 
Kafdağı’nı Aşmak İstiyor” bölümüyle tanımamız, Olcay’ın roman-
daki temel sıkıntısını daha baştan görmemizi kolaylaştırır. Olcay, 
Mevhibe Hanım’ın vekil beybabasından beri değişmeden muhafaza 
edilen norma dayalı aile yapısının bir üyesidir. Mevhibe Hanım bu 
yapıyı bir saate benzetir ve çocuklarını bu ev içi saatin parçaları gibi 
görür:

Onlar akreple yelkovanın aynı yönde dönebilmesi için yerlerinde dur-
malıdırlar. Kendi başlarına bir şey yapmaları bu gidişi bozar. Çocuklar 
için, bu makinenin içinde, bu makineyi belirli bir biçimde işletmekten 
başka bir durum söz konusu olmayacağına göre, onlar ancak bu ma-
kineden koparak aynı yönde dönmenin aracı olmaktan kurtulabilirler. 
Ama o zaman makinenin çalışmayacağını bilir Mevhibe Hanım. Buna 
göz yummaya da hiç niyeti yoktur (Soysal, 2010, s.134).

Mevhibe Hanım, aile üyelerinin mevcut sınırların dışına çık-
maması konusunda ısrarcıdır; buna rağmen Olcay, küçük yaştan 
itibaren bu saatle tamamen barışık olamamıştır. “Sevgi Soysal’da 
Karar Anları, Eşikler ve Yeni Başlangıçlar” makalesinde Fatih Altuğ 
(2013), Olcay’ın “çocukluğundan beri kendisine zaten böyle olduğu 
söylenen dünyayı olduğu gibi kabul etmeyen, verili dünyanın ötesi-
ne geçmeye çalışan bir hayat telakkisi” olduğundan bahseder (s.186). 
“Olcay Kafdağı’nı Aşmak İstiyor” bölümünde onun kendisiyle aynı 
saatin parçaları olmayan, normun sabit ve değişmez sınırlarının dı-
şında kalan insanlarla ilişki kurma eğiliminde olduğunu görürüz. 
Çocukken bütün çingene çocuklarını, dilencileri içine alacak bir ev 
kurma hayali kurar, yoksul çocukların olumsuz şartlarından kurtul-
maları için onlara balon hediye eder; tüm bunların karşısında an-
nesinin tavrıysa onu “Dünyayı değiştirmek sana mı kaldı akılsız?” 
diye azarlamak olur (Soysal, 2010, s.111). Büyüdüğünde sınırlarını 
aşmak yolunda attığı önemli adımlardan biri, ailesinin çizdiği hiye-
rarşik sınıflandırmanın dışında kalan Ali ile yakınlaşmasıdır. ’68 ku-
şağının öğrenci örgütlemelerinin bir temsilcisi olarak romana dâhil 
olan Ali’nin etkisiyle Olcay, darbe öncesindeki aktif sol hareketinin 
bir parçası haline gelir. Güvenli kabuğunu kırmak için çabalayan bu 
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genç kadın, Ali ile tanıştıktan sonra örgütlü sol içinde rol almaya 
başlayarak, bakışını kendi “makinesinden” dışarıya çevirir ve “halkla 
daha çok ilgili” olmaya yönelir (s.121).

Olcay’la aynı makinenin bir parçası olan Doğan da bu maki-
neden kopmanın yollarını küçük yaştan itibaren aramıştır. Olcay’ın 
normun dışında kalan insanlarla ilişki kurarak gerçekleştirmeye ça-
lıştığı sınır ihlalini Doğan, kendisini aile çemberinin dışına itebile-
cek küçük uğraşlarla sağlamayı dener. Odasını ipekböceği beslediği 
kutularla doldurmaktan okuldaki duvar gazetesinin yöneticiliğine 
kadar birçok farklı uğraşla ilgilenir. Romanda Doğan’ın bu yöndeki 
denemeleri şöyle anlatılır: 

Sanki anasının, o hep bir yönde işleyen saatinden her an dışarı taşmak 
istediği için bu çemberin herhangi bir boşluğundan dışarı çıkabilmek 
umuduyla her yöne doğru uzanmıştı. Hep o sıkıcı, boğucu çemberin 
dışına taşmak istediği için yapmıştı çıkışlarını. Çocukluğundan beri 
türlü meraklar geliştirmişti (s.142).

Doğan için geliştirdiği ipekböcekçiliği, okuldaki duvar gazete-
si gibi meraklar, hiçbir zaman sıradan birer hobi olarak kalmaz; bu 
uğraşlarla kendisini tamamen kaptıracak derecede ilgilenir. Bütün 
odasını ipekböceği kutularıyla doldurur; okul gazetesinin başına 
geçtiğinde “bu işe kendisini öyle kaptır[ır] ki, piyasada satılan bütün 
gazetelerle başka türlü ilgilenmeye, yazı işleri müdürlerini merak et-
meye ve kendisini ilerinin yazı işleri müdürlerinden biri olarak gör-
meye başla[r]” (s.143). Merakını, sanki onu bağlı olduğu makineden 
koparabilsin diye, en uç noktaya kadar götürür. Doğan’ın merakla-
rından sonuncusu sinemadır ve bu ilgi onu Mevhibe Hanım’ın çem-
berinden uzaklaştırdığı için, daha önce de değindiğim gibi, annesi 
tarafından onaylanmaz. 

Doğan ilk kısa filmini, bir toplumcu sinema örneği olarak yok-
sul Altındağ halkının yaşantısı üzerine çekmek ister. Ancak filmin 
gösteriminde Ali’nin de hatırlattığı gibi, Doğan’ın filminin teorideki 
toplumsal dinamizmi artırma göreviyle filmin ekranda gösterilen 
hâli arasında ciddi bir uyumsuzluk vardır: O, kendi çemberinden 
dışarıya bakarken, parçası olduğu makineyle birlikte gelen sınıf-
landırmaların dışına çıkamamıştır. Belgeselde Altındağ halkının 
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“gerçekliğini” yansıtmayı amaçlar; ama kafasında tasarladığı halkla 
filmi çekerken ilişki kurduğu halk aynı değildir, Doğan onları tanı-
mamaktadır. Doğan’ın çekime giderken tekil, homojen, dışarıdan 
izlenerek ulaşılabilir ve sanat aracılığıyla doğrudan yansıtılabilir bir 
halk tahayyülü vardır. Fakat kamerasını eline alıp Altındağ’a gitti-
ğinde, onu görünce “Beni çek ağbi... Onu değil beni çek ağbi...” diye 
bağıran, her biri diğer çocuklardan farklılığını ön plana çıkararak 
dikkati ve kamerayı üzerine çekmeye çalışan çocuklarla karşılaşır 
(s.150). Bu manzarayla Doğan’ın onlara bakışı arasındaki tezat, onun 
Altındağ’ı görmeden önceki halk algısının ne kadar eksik ve sorunlu 
olduğunu ortaya çıkarır. 

Soysal, Doğan’ı tamamen yabancı olduğu bir sınıfın tam ortası-
na yerleştirerek küçük burjuva aydınlarının halkla arasındaki uçuru-
mu gözler önüne serer ve onların toplumun belli bir sınıfını yeterin-
ce tanımadan onlar adına karar alma, onları başkalarına tanıtmaya 
çalışma çabalarına yönelik bir eleştiri getirir. Bütün yabancılığına 
rağmen, Doğan “mahalle halkıyla yakın ilişkiler içinde olmadan” 
filmini çekemeyeceğini kavrar, çünkü oranın insanıyla bir araya gel-
diğinde onlara ne kadar yabancı olduğuyla yüzleşmiştir (s.150-151). 
Doğan, gösterim sırasında Ali’nin filmin Altındağ halkını temsil 
etmekte başarısız olduğu eleştirisi üzerine ona teşekkür edip “Bana 
aslında farkında olduğum bir saçmalığı kabullenme fırsatı verdiniz,” 
der; eve döndüğünde de annesine “Biraz huzurun kaçsın. İyi gelir,” 
sözleriyle çıkışır (s.160, 175). Böylece kendi çemberinin sınırlayıcılı-
ğının farkında olduğunu ve Ali’nin yardımıyla, annesinin huzurunu 
kaçırmak pahasına, onun makinesinden uzaklaşmaya hevesli oldu-
ğunu kanıtlar. Olcay gibi o da, film gösteriminin ardından Ali’yle 
olan dostluğunu ilerleterek kendi güvenli kabuğunun dışına doğru 
adımlar atmaya başlar.

Bütün bunlar romanda Olcay ve Doğan’ın norm makinesini 
belirli bir biçimde işletmekten başka bir seçenek arayışında olduk-
larını gösterir. Mevhibe Hanım ve Hatice Hanım kendilerine dayatı-
lan kimlik sınıflandırmalarını ne kadar sorgulamadan benimsemiş, 
içselleştirmiş ve hayatlarını bu öznelik sınırlarının içinde kurmuşsa; 
Olcay ve Doğan bu sınırların sabitliğini o kadar sorgulamaktadır. 
Bu sorgulamayı sürdürmekle birlikte, iki kardeş, kendilerini birer 
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özne olarak inşa eden yapıyı tamamen reddetmekte güçlük çekerler: 
“[Mevhibe Hanım’ın] çocukları aslında belirli bir makinenin parçası 
olduklarını bildiklerinden, bu makineden kopsalar da tek başlarına 
anlamsız bir parça olarak kalmak ya da beğendikleri makineye uya-
mamak ya da uydukları makinenin yine beğenmedikleri bir makine 
olması korkusuyla olumsuz bir sınırda yaşarlar ”(s.134). Çocukluktan 
itibaren kendi dünyalarının halktan insanların dünyalarından farklı 
olduğunu, o insanlarla ancak disipline edici bir ilişki kurulabileceğini 
öğrenerek büyüyen, evlerinde her gün vekil beybabanın fotoğrafının 
tozu alınan Doğan ve Olcay için, kendi sınıflarının elitizminden vaz-
geçmek, o fotoğrafla birlikte gelen norma dayalı düzenden bir anda 
kurtulup kimliklerinin bir parçası olmuş sınırları, hiyerarşikleştirme-
leri ve nitelendirmeleri alaşağı etmek korkutucudur. Doğan, bu kor-
kuyla mücadele etmenin yolunu, kendi çemberinden çıkıp bir parçası 
olduğu makinede “disiplin altında tutulmazsa işe yaramaz” olarak ta-
nımlanan halktan insanlar ile ilişki kurmak istediğinde sırtını teoriye 
yaslamakta bulur. Yer yer anlatıcının olumladığı sağduyunun sesi ha-
line gelen Ali, Doğan’ın bu tavrını şöyle eleştirir:

[S]enin gibi, sorunlara sadece okuyarak yaklaşanlar katıdır. Olaylar 
karşısında gerekli uyum ve değişim gücü genellikle yoktur onlarda. 
Çünkü aslında suçlu ve korkaktırlar. Kim ki bir şeyi gizlemek ister, du-
var çekmeye meraklı olur. ... Kendilerini değiştirememe korkusu, on-
lara sözde her şeyi bir çırpıda değiştirme ataklığı verir. Bazen teoriyi, 
korkaklık ve suçluluklarını gizleyecek bir duvar gibi kullanırlar (s.161).

Burada Ali aracılığıyla, Doğan’ın teoriye yaslanmasının, söz 
konusu ilişkinin hep yüzeyde kalmasına sebep olduğu vurgulanır. 
Bu durumda Doğan, aslında norma dayalı kimliklerle birlikte gelen 
hiyerarşik ayrımları bir kenara bırakıp halktan insanlarla eşitlikçi 
düzlemde bir ilişki kurmaktansa kendi ayrıcalıklı konumunda kalıp 
bir küçük burjuva aydını olarak onlar üzerine çıkarımlar yapmaya 
çalışmaktadır. 

Olcay da arzuladığı değişimin Doğan’ınki gibi yalnızca yüzey-
de kalmasından endişelidir. Ali’yle kurduğu duygusal yakınlıkla ve 
partide aldığı görevle kendi çemberinin dışına adım atsa da kendini 
donatan kimliklerden tam olarak kopamadığı için kendisini arafta 
hisseder:



63

“Günü Gelecek be Olcay”: Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde Değişim Umudu

monograf 2019/12

[İ]kili bir yaşamı sürdürmekten yorulmak. Giderek birbirinden ko-
pan, yabancılaşan iki parçaya bölünmekten korkmak, parçaları umut-
suzca, boşa bir çabayla yamamaya çalışmak ... Parçalanan kişiliğini, 
gereksiz kum torbalarını atarak daha ileriye götüremediği, yeniden 
bütünleyemediği için. Ali ile Ali’nin düzenini yaşamak. Birkaç saat 
için. Sonra, ayrıldıktan sonra, eve dönmek, sıcak köpüklü banyo yap-
mak, anası babasıyla operaya gitmek, bazen pantolon giymek. Sonra 
operaya giderken saçlarını yaptırmak. Anasıyla birlikte terziye gitmek. 
Bir öyle, bir böyle, berbere gidip pedikür yaptırmak ansızın, öyle kafa-
sına yerleştirilmiş olduğu için; sonra yine, bütün bunlara boş vererek, 
saçlarını arkadan bağlayıvermek. Çat burada, çat kapı arkasında, bir 
süpürge yaşamı sürdürmek (s.199).

Olcay’ı rahatsız eden “kafasına yerleştirilmiş” olan kalıplardan 
tamamen uzaklaşamamasıdır. “Bir düzenden kopmak korkusu”na, 
hatta “toplumun dışına düşmek korkusu”na kapıldığının farkında-
dır (s.205). Ali’nin sunduğu düzenin içinde kendi ev-içi saatinden 
uzaklaşırken dönüp dolaşıp yine onu saatin kollarından biri haline 
getiren kum torbalarından kurtulamadığı için değişiminin yüzey-
de kaldığını düşünür. Fatih Altuğ’un (2013) da ileri sürdüğü gibi, 
“bir yanıyla ‘makine’nin ötesini, daha toplumcu ve hakiki hayatı ar-
zulayan Olcay”ın diğer yanıyla makinenin içindeki yaşam tarzının 
ona sunduğu konforlarla olan bağını koparamaması, onu sıkıntıya 
düşürür (s.189). “Ali’nin dışında, Ali’ye düşman bir çember içinde” 
kalan parçası, “Ali’den ayrılıp evine döndüğü zamanlar” hâlâ eski 
alışkanlıklarını, “düşmanlığı, yabancılığı” sürdürür (Soysal, 2010, 
s.201). Olcay bu çemberden tamamen kopmadıkça “Ali’ye ve toplu-
ma yönelik sevgisinin tamama eremeyeceğinin farkına varmaktadır” 
(Altuğ, 2013, s.189).

Elbette, Olcay ve Doğan, Ali’yle tanışır tanışmaz o güne kadarki 
kimliklerinden sıyrılsalardı hem özneler üzerindeki baskının şiddeti 
hafife alınmış hem de karakterler farklı bir var olma biçimine ikna 
edici olmayacak şekilde geçiş yapmış olurdu. Yaşadıkları bocalama 
süreci, romandaki kişileştirmeyi güçlendiren, karakterleri gerçekçi 
kılan bir etken olarak okurun karşısına çıkar. Buradaki karakterlerin 
gerçekçiliğinden söz ederken 12 Mart romanı başlığı altına giren bir-
çok eserin ve ondan önceki Anadolu romanının toplumcu gerçekçi 
anlayışını Sevgi Soysal’ın da benimsediğini kastetmiyorum. Yazarın 
romanlarının yayınlandığı dönem, Türk edebiyatında toplumcu ger-
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çekçi anlayışın baskın olduğu bir dönemdir. Berna Moran (2005), 
hem 12 Mart romanı hem de onun öncesinde gelen Anadolu romanı 
yazarlarının, köydeki ve kentteki haksız düzene isyanı ve sömürüye 
başkaldırıyı gerçekçi bir yöntemle eserlerine yansıtmayı amaçladık-
larını belirtir (s.11). Ancak gerçekliği bütün çıplaklığıyla okura yan-
sıtma amacının ön planda tutulması, zaman zaman karakterlerin tek 
boyutuyla çizilmesine yol açar. Roman kişileri sömürülen köylü ya 
da 12 Mart öncesinin sömürülen Türk vatandaşı, sömüren toprak 
ağası ya da kapitalist burjuva sınıfı temsilcisi, başkaldıran kurtarıcı 
köylü ya da devrimci genç olarak çizilirken belli bir düşüncenin, ide-
olojinin ya da siyasi sloganın temsilcisi ve taşıyıcısı olmakla kalırlar. 
Murat Belge (2012), az da olsa bu şemanın dışında kalan romanla-
rın da bu dönemde kaleme alındığını, çoğunluğu oluşturan şemaya 
uygun romanlarınsa dönemin gerçeğini yeterince anlatamadığını, 
propaganda değeri nedeniyle bu romanların pratik bir yararı olsa da 
“teorik bilgiyi tamamlayan sanatsal bilgi”yi eksik bıraktıklarını vur-
gular (s.120). Soysal’ın, Moran ve Belge’nin söz ettiği romanlardaki 
gerçekçilik çabasının amacından uzaklaştığı görüşünde olduğu, şu 
yorumundan anlaşılabilir:

Önceki kuşağın yazdıklarına, özlerinden çok biçimlerinin cılızlığı açı-
sından karşı çıkmak istedik... Biçimlerin tekdüzeliği, anlatımlarında 
sadelik adına katlandıkları sığlık, bütün gerçeklik çabalarına karşılık, 
yaşamayan bir örnek kişiler götürüyordu kendilerini. Kişiyi yeniden 
ele alıp yeni baştan yaratmak gerekiyordu bu durumda (Soysal’dan ak-
taran Türkeş, 2013, s.85).

Soysal kendinden önceki toplumcu gerçekçi edebiyat anlayışın-
daki biçimi, anlatımı ve karakterleri yalnızca bu yorumuyla eleştir-
mez. Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde tanımadığı bir sınıfın insanları 
hakkında film yapmak isteyen Doğan karakteri aracılığıyla, eleştiri-
sini dönemin edebiyat ortamına yöneltir: Anadolu halkının gerçek-
liğini ya da sömürülen kesiminin yaşadıklarını okurlarına aktarma 
amacındaki toplumcu gerçekçi yazarların, eserlerinde anlattıkları 
kesimi ne kadar tanıdıklarının sorgulanması gerektiğinin altını çi-
zer. Ayrıca Soysal, romanlarında toplumcu gerçekçi estetik anlayışla 
yüzleşirken ona bir alternatif sunar. Tüm romanlarının çok sayıda 
karakterin kesişen hikâyeleri üzerine kurulu olması, onun biçim 
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anlayışına getirdiği yeniliğin bir örneğidir. Karakterlerinin iç dün-
yalarını okura açarak ve iç seslerini okura duyurarak anlatımın tek-
düzeliğini kırar. Olcay ve Doğan’ın arada kalmış karakterler olarak 
tasvir edilmeleri de kişinin yeniden ele alınıp baştan yaratılmasına 
bir örnek olarak düşünülebilir. Onlar burjuva sınıfından gelseler de 
toplumun diğer sınıflarıyla ilişki kurma, onlara yönelik sorumluluk 
alma çabasıyla sömüren kapitalist burjuva kalıbının dışına düşerler. 
Fakat kendi sınıflarıyla olan bağlarını tek bir hamleyle koparama-
dıkları için kurtarıcı devrimci kalıbına da tam olarak uymazlar. Ya-
zar, roman karakterlerini belli bir ideolojik söylemin taşıyıcısı olarak 
tipleştirmeden, çatışan iki dünyanın arasında kalmış çok boyutlu 
karakterler olarak kurgulayarak, bu çok boyutluluğu da onların iç 
konuşmaları aracılığıyla okurlarına göstererek, onları “yaşamayan 
bir örnek” kişiler olmaktan kurtarır.

Olcay ve Doğan’ın gerçekçi birer karakter olması, alıştıkları 
sınıfsal konfordan bir anda vazgeçememeleriyle ve kendilerine ve 
davranışlarına dair belli bir anlayışın tutsaklığından kolaylıkla kur-
tulamamalarıyla sağlanmıştır. Peki, onlar için normun çemberini 
kırmaya ve bu çemberin dışındakilerle yüzeysel olmayan bir ilişki 
kurmaya dair bir umut yok mudur? Olcay bu konudaki sıkıntılarını 
ağlayarak Ali’ye anlattığında, Ali hem Olcay’ı hem de Doğan’ı kaste-
derek “Sizler nasıl da acelecisiniz,” der ve ekler:

Bir şeyi kavramak, istemek, hemen onun olması demek değildir, an-
lıyor musun? Böylesi güçlü bağlar bir Çarşamba günü kopmaz bacı; 
bunu isteyip de, daha gerçekleştiremiyorsan, henüz günü gelmedi-
ğindendir. ... Günü gelecek be Olcay, yeter ki iste, yeter ki istemesini 
bil. Asıl yalan koparmadan, koparma günü gelmeden, kopardım san-
mak… (Soysal, 2010, s.205)

Ali’ye göre günü geldiğinde Doğan ve Olcay için çemberden 
kopmak mümkün olacak, umut edilen değişim gerçekleşecektir. Öy-
leyse bu zamanın geldiğini, çemberin varlığını mümkün kılan sınıf-
landırmaların ve nitelendirmelerin geçersizliğinin, ömrünün doldu-
ğunun kanıtlanmasıyla anlayabiliriz. Bu noktada, romanda Doğan’ın 
gözünden ömrünü dolduran temel bir öğenin, kavağın tasviri bize 
bazı ipuçları verir:
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Doğan pencereye yanaştı. Dışarı baktı. Bahçedeki kavak ağacına ilk 
kez o gün dikkat etti. Çok yaşlı bir kavaktı bu. Bu apartman yapıl-
madan önce bu bahçeye dikilmiş olmalıydı. ... Bu apartmanı yaptırır-
larken kavağı niçin kesmemişler acaba, diye düşündü Doğan. Mutla-
ka anası kıyamamıştır. Evimin önünde hazır dikili ağaç olur, diye. ... 
Hastalıklı görünüşü, bütün çirkinliğiyle, apartmanın yüzünün tatsız 
görünüşüyle uyum halindeydi. Eski bir bozkır parçasının arta kalan 
güzel bir canlısı değil, çirkin bir yapının hastalıklı bir uzantısıydı sa-
dece (s.176-177).

Doğan’ın bahçedeki kavak ağacının varlığını annesinin düşünce 
biçimine dayandırması dikkatten kaçmamalıdır; çünkü bu yoruma 
göre Mevhibe Hanım’ın, çocuklarının normun dayattığı kimlik sı-
nırlarına boyun eğmeleri için inşa ettiği ev içi düzenin temelleriyle 
kurumak üzere olan cansız görünüşlü kavak aynı kökleri paylaşmak-
tadır. Olcay ve Doğan’ın sınırlandırılmış çemberlerinin kaynağı olan 
bu evle kavağın arasındaki uyum, bu iki öğeyi özdeşleştirir; hatta 
kavak, bu yapının bir uzantısı olarak tarif edilir. 

Kavak ağacı, edebiyatta genel olarak yapraklarının bir tarafının 
koyu, bir tarafınınsa açık yeşil olmasından ötürü pozitif ve negatif 
anlamları bir arada barındıran bipolar semboller içinde kendine yer 
bulur (Cirlot, 2001, s.261). Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nin leitmotifi 
olan kavak da hem mevcut düzenin çürümüşlüğünü hem de yeni 
gelecek düzenin taşıdığı olumlu potansiyeli barındıran bir simge 
olarak düşünülebilir. Ağacın romandaki simgesel rolü ve en son-
daki yıkılışı konusuna farklı eleştirmenler benzer yorumlar getirir. 
Atilla Özkırımlı kavağın devrilişinin “çürümenin doğurduğu bir 
değişim başlangıcı,” Priska Furrer (2004), “devrim ve değişimin bir 
sembolü” olarak algılanabileceğinden bahseder (s.99). Fatih Altuğ 
ise (2013) bu tespitleri bir adım ileriye taşır ve “romanın sonunda es-
kimiş düzenin çürümüşlüğünü temsil eden kavağın devrilmesi tüm 
toplum için doğru zamanın geldiğinin habercisi olarak okunabilir” 
diye yazar (s.190). Kavağın bir değişim umudunun sembolü olarak 
yorumlanması, bu yazıda kavak ve Mevhibe Hanım’ın ev içi düzeni 
arasında kurmaya çalıştığım bağ ile uyumludur. Bununla birlikte, bu 
iddianın biraz daha açılmaya ihtiyacı vardır; çünkü bu yorumlar ge-
nellikle kavağı toplumsal ölçekteki değişimin sembolü olarak okur; 
ancak bu yeterli değildir: Soysal bize, toplumsala bakarken özneyi 



67

“Günü Gelecek be Olcay”: Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde Değişim Umudu

monograf 2019/12

unutmamayı öğretir. Kavak, Olcay ve Doğan’ın birer özne olarak de-
ğişimi üzerinde belirleyici bir rol oynar. Ağacın devrilmesiyle sim-
gelenenin, mevcut toplumsal yapıda gerçekleşecek ciddi değişimler 
olduğu yanlış değildir; fakat bu değişimler aynı zamanda Doğan ve 
Olcay gibi mevcut toplumsal yapıya sinmiş olan normların çembe-
rinde sıkışıp kalan bireyler için özgürleşme umudunu da barındırır. 
Mevhibe Hanım’ın ev içi düzeninin bir uzantısı olan kavağın dev-
rilmesiyle birlikte, belki de Ali’nin bahsettiği güçlü bağların kopma 
günü gelir. Biz bu kırılmanın tümüyle gerçekleştiğine roman içinde 
tanık olamasak da Doğan ve Olcay’ın çemberlerini kırmaları için ge-
reken şartların hazır olduğunu anlarız. 

Soysal’ın burada özgürleşmenin ne pahasına kazanılacağını ha-
tırlatmaktan geri kalmadığı da dikkatlerden kaçmamalıdır: Kavak 
ağacının yıkılışı, Olcay ve Doğan için içine sıkıştıkları düzenden 
kurtulabilmek anlamına gelirken, ağacın altında kalarak ölen kapı-
cı Mevlût için herhangi bir kurtuluş ihtimali kalmamıştır. İşvereni 
Mevhibe Hanım’ın gözünde disiplin altında tutulması gereken hal-
kın bir parçası olan ve bu nedenle onun baskılarına düzenli olarak 
maruz kalan Mevlût, romanın sonunda yine Mevhibe Hanım’dan 
azar işitmiş ve karısının ön bahçeye astığı çamaşırları indirmek üze-
re kavak ağacının yanına gitmiştir. Romanın iktidar uygulayıcıların-
dan Mevhibe Hanım’ın verdiği emri uygularken Mevlût’un kazaya 
kurban gitmesi, okurları yıkılan kavakla simgelenen değişim umu-
dunun kimleri kapsayıp kimleri mağdur edeceği üzerine düşünmeye 
davet eder.

Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nin bu incelemesinin merkezine, 
Mevhibe Hanım, Hatice Hanım, Olcay ve Doğan karakterlerinin ik-
tidar karşısındaki konumlarının sorunsallaştırılmasını yerleştirdim. 
Romanda bu konumları sorunsallaştırılabilecek karakterler bura-
da ele alınanlarla sınırlı değildir; yazar romanını geniş bir karakter 
çeşitliliği üzerine kurar. Bu karakter çeşitliliği konusunda “roman 
karakterlerinin hemen tek ortak noktaları”nın Yenişehir’de herhan-
gi bir öğle saatinde bulunmaları olduğu (İdil, 1990, s.77), kişilerin 
roman içindeki işlevleri üzerinde gereğince durulmadığı, gerekli bir-
takım kişilerin romanda gösterilip gösterilmemesine önem verilme-
diği, bir roman kurgusu için çaba harcanmadığı (Naci, 1990, s.373) 
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yorumları yapılmıştır. Benim okumama göre, Yenişehir’de Bir Öğle 
Vakti, bir öğle saatinde yolu Yenişehir’e düşen çeşitli karakterleri bir 
araya getirir, ancak bu karakterler rastgele seçilmemiştir. Hatice Ha-
nım, Olcay, Ali, bu incelemede yer alan ve almayan karakterler sa-
dece o anda Yenişehir’de oldukları için hikâyeleri anlatılan karakter 
değillerdir. Hepsinin ortak noktası, iktidarın özneleştirme pratikleri 
içinde farklı konumlarda yer almaları, farklı özne ve iktidar ilişkile-
rine dair ipuçları vermeleridir. Bu ipuçları aracılığıyla yazar, özne ve 
iktidar arasındaki dayatmacı, sınırlandırıcı, içselleştirici ve dışsallaş-
tırıcı ilişkileri çeşitli karakterler üzerinden gösterebilmiştir. Değişik 
arka planlardan gelen birçok karakterin hikâyelerini yan yana koya-
rak yetişkinlerle çocuklar arasında, aile üyeleri arasında, hastalarla 
sağlıklılar arasında, normallerle anormaller arasında var olan iktidar 
ilişkilerini görünür kılar ve bu ilişkiler içinden iktidara başkaldırma 
ihtimali, umudun kaynağı olarak değer kazanır.
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Nezihe Meriç’in Öykülerinde Mutluluğa 
ve Umuda Açılan Yollar:  

İlişkiler, Gündelik İşler, Bedensel Sağlık
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Öz
Türkçe öyküde kadının anlatı perspektifine egemen olduğu yeni bir çığırı aç-
mış olan Nezihe Meriç (1925-2009), Sait Faik Abasıyanık’ın izinden giderek 
İstanbul’un sokaklarında gezinen (bu defa kadın) bireylerin psikolojilerini, 
gündelik hayatlarını hem içeriden hem de belli bir anlatı mesafesinden ifade 
edebilmiş ve 1970’lerde Türkçe öyküyü dönüştürecek kadın yazarlar kuşağının 
yolunu açmış önemli bir geçiş dönemi yazarıdır. Yazarın karakterlerinin, birey-
sel ve toplumsal konulardan kaynaklanan kaygı ve iç sıkıntılarına karşın küçük 
mutluluklar yaşayabildikleri, bugüne kadar eleştirmenlerce ifade edilmiştir. Bu 
çalışmada, özellikle yazarın ilk kitabı olan Bozbulanık’ta yer alan öyküleri, mut-
luluk ve umut kavramları ekseninde sistematik bir yakın okumaya tabi tutu-
larak, öykü kişilerinin ilişkiler, gündelik uğraşlar ve bedensel sağlık olarak üç 
başlık altında toplanan mutluluk kaynakları ele alınmıştır. Mutluluk, umut ve 
gündüz düşü kavramları ile ilgili kuramsal bakış açılarını okumaya dâhil eden 
çalışma, aynı zamanda Nezihe Meriç’in yazarlığı ve yaşamı arasındaki bağlantı-
lar hakkında ipuçları vermiştir. 
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Paths Leading to Happiness and Hope 
in the Short Stories of Nezihe Meriç: 

Relationships, Daily Chores and Physical 
Health

Abstract
Giving the upper hand to female characters while building her narrative pers-
pective and delving into the minds of women, Nezihe Meriç (1925-2009) 
opened a new chapter in the modern Turkish short story, inheriting Sait Faik 
Abasıyanık’s endeavor of representing the psychology of individuals through 
their everyday life experiences in the streets of Istanbul. Often regarded as an 
author of transition, Meriç has come to be praised for paving the way for the flo-
urishing of women short story writers who would transform the entire Turkish 
literary scene in the 1970s. Literary critics have agreed that Meriç’s characters 
always find a way to derive happinness from small things, despite their feelings 
of worry and angst underneath. Starting from this point, this article displays 
the findings of a systematic close reading, mostly of the short stories in her first 
book, Bozbulanık, with a view to exploring the pattern, woven by the concepts 
of happiness and hope, which cuts across her literary works. The focus will be 
on how Nezihe Meriç’s characters find sources for hope and happiness basically 
in three areas: relationships, daily chores, and psychical health. This study which 
covers theoretical perspectives about hope, daydreams and happiness, also gives 
hints about the connections between Meriç’s writing and her life. 

Key Words: Nezihe Meriç, happiness, hope, modern Turkish short story, 
everyday life

Giriş
Modern öykücülüğümüzün, Sait Faik Abasıyanık’ın külliyatı ile 

somutlaşan, ilk dönem bireysel ve yenilikçi çizgisini 1950’lerde de-
vam ettiren Nezihe Meriç, 1970’lerde yaşanacak kadın öykücü patla-
masının müjdecisi olarak görülen önemli bir geçiş dönemi yazarıdır. 
Füsun Akatlı (1998), 1970’li yıllarda peş peşe nitelikli ve yenilikçi 
metinler üreterek edebiyat dünyamızı biçimlendiren Tomris Uyar, 
Adalet Ağaoğlu, Nazlı Eray, Tezer Özlü gibi birçok kadın yazarın 

Süreyya Elif Aksoy
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yarattığı hareketi değerlendirirken, bu oluşumun ortaya çıkmasını 
sağlayan kişiler arasında “Nezihe Meriç’in tarihi önemi, önceliği ve 
öncülüğü”ne dikkat çeker (s.10). Akatlı’ya göre bu “kadın yazarlar 
‘çıkartması’ da kökü olan bir harekettir” ve bu kök, “yirmi yıl geriler-
de, Nezihe Meriç’tedir” (s.10). Akatlı, yazısında “çiçeklenme ve taç-
lanma dönemi” olarak da nitelediği 1970’lere gelene kadar Meriç’in, 
“klasik sayılabilecek üç hikâye kitabı ile bir romanını çoktan okuyu-
cuya sunmuş” olduğunu vurgular (s.10). Nezihe Meriç, 1950’lerde 
başlayan yazarlık serüveninde, gelenekselden moderne doğru dönü-
şüm sancıları çeken bir toplumda; değişimi en yoğun hisseden ta-
raf olarak kadınların deneyimlerini, kadın öznelerin dilinden ifade 
etmiş ve böylelikle pek çok feministin birincil meselelerinden biri 
olan kadını dil düzlemine çıkarma hedefine hizmet etmiştir. Bu ba-
şarısında, keskin gözlem gücünün yanı sıra, edebiyatın gittiği yönü 
iyi takip etmiş tutkulu bir okur olmasının payı büyüktür. 

Asım Bezirci (1999) ile yaptığı söyleşide, gençlik yıllarında 
bir çok yerli ve yabancı yazarın kitaplarını ve özellikle Varlık der-
gisinin önerdiği kitapları “emercesine” okuduğunu söyleyen Meriç 
şöyle devam ediyor: “Sait Faik’i yutarcasına okudum. Çok sevdim 
hikâyelerini. Enikonu vurulmuştum. Semaver’i okuduğumda nere-
deyse çıldıracaktım” (s.25-26). O dönemlerde okuduğu başka birçok 
yazarı da saydıktan sonra “ama en çok Sait Faik’i seviyordum” diye 
ekler (s.26). 

Meriç, ilk olarak 1945’te, İstanbul dergisinde, “Ümit” başlıklı 
kısa bir metninin, bir yanlışlık sonucu N. Ufuk adıyla yayımlanma-
sıyla yayın dünyasına adım atar. Daha sonra öyküleri çeşitli dergiler-
de yer bulacak olan yazarın ilk öykü kitabı 1953 tarihli Bozbulanık’tır. 
Bu kitaptaki öyküleriyle sıradan insanları, özgün bir üslupla öykü-
cülüğümüze katmış ve edebiyat çevrelerinden büyük övgüler alarak 
kendisini kabul ettirmiştir. İki öykü dışında hep kadın anlatıcıların 
zihnine odaklı anlatı perspektifi, çabasız görünen bir doğallık ve şi-
irsellik içinde özgün bir kurmaca dili ile çoğunlukla kadın karakter-
lerin yaşadıklarını anlatan Nezihe Meriç, gündelik hayatın içinde, 
orta ve alt sınıf mahallelerde yaşayan sıradan kadınların zihinlerini 
merkeze alan kurmaca evrenini geniş bir okur kitlesine sevdirme-
yi başarmıştır. Doğan Hızlan (2009) Nezihe Meriç’in edebiyat dili 
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için şunları söyler: “Gündelik dili zorlamadan, yapay söz oyunları 
yapmadan bir edebiyat diline dönüştürmek, ancak ona vergiydi. Ki-
şilerinin iç dünyalarını bütün doğallıkla yansıtmasının sırlarından 
biri de budur”. 

Bozbulanık’tan sonra Topal Koşma (1956), Menekşeli Bilinç 
(1965), Dumanaltı (1979), Bir Kara Derin Kuyu (1989), Yandırma 
(1998) adlı öykü kitapları; Korsan Çıkmazı (1961), Alacaceren (2003) 
ve Çisenti (2005) adlı romanları; oyunları ve çok sayıda çocuk kitabı 
yayımlanmıştır. 

Bozbulanık’ın üçüncü baskısı üzerine 1983 yılında Nokta der-
gisinde çıkan yazısında Tomris Uyar (2011), aradan geçen uzun 
süreye karşın Nezihe Meriç’in öykülerinin canlılığını yitirmediğini 
belirterek, özellikle “Özsu” ve “Boşlukta Mavi”nin, “Nezihe Meriç’in 
Türk öykücülüğüne getirdiği pırıl pırıllığın en belirgin örnekleri” 
olduğunu vurgular (s.200). Bu kitapla, toplumsal dönüşümün birey-
lere getirdiklerini sorgulayan aydınların ve üniversite öğrencilerinin 
yanı sıra “şoförler, fotoroman okuyan genç kızlar, geçim derdi çeken 
dullar” ile “alaturka şarkılar, patlıcan kızartmaları, kekik kokuları, 
yıkanan taşlıklar” da öyküye girmiştir (Uyar, s.201). 

Öykülerle Sevinçler Üretmek 
Meriç’in öykü kişileri geleneksel toplum yapısının kurallarını ve 

kendilerine biçilen rolleri bir yandan benimserken diğer yandan—
büyük isyanlara kalkışmadan da olsa—belli belirsiz bir farkındalıkla 
sorgularlar. Kabullenme ile farkındalık ve yer yer sorgulama arasın-
daki gerilim, Meriç’in ilk öykülerinden itibaren edebiyatını kuşatan 
bir durumdur. Bozbulanık’ta sakin bir tonda sergilenmeye başlanan 
bu ikilem, 1956’da yayımlanan ikinci öykü derlemesi Topal Koşma’da 
bireylere iç sıkıntısı ve huzursuzluktan başka bir seçenek bırakmaya-
cak boyutlara varacaktır. 

Birey ile toplum arasındaki, özgürlükler ile gelenekler arasında-
ki gerilimi; ekonomik zorluklar ve kadının kamusal hayatta değişen 
rollerini hayatın doğal akışı içinde canlandırmaya gayret eden yaza-
rın, bunları yaparken bir yandan da zengin bir duygular panoraması 
çizdiği görülür. Meriç’in öykülerinde, huzursuzluk, sıkıntı, çaresiz-
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lik duyguları çoğunlukla hayatı sorgulayan, fazla düşünen eğitimli 
karakterlerin deneyimlediği duygulardır ama bu karamsar kişiler, 
olumsuz duygularından kurtulmanın bir yolunu her zaman bulur-
lar. Bu kişiler, çevrelerindeki, fazla bilinçli olmayan ve toplumsal 
sorunları derinlemesine düşünmeyen birileriyle kurdukları olumlu 
bir temas ile ya da gündelik bir işi yapıp ferahlamak suretiyle dert-
lerini bir süreliğine unuturlar. Neşeli bir komşu veya uzak arkadaş, 
mutluluğunu yanındakine de bulaştırıverir. Yeni yıkanmış bir taşlık, 
yaz sıcağında insanı serinleten taş evleriyle bir eski zaman yokuşu, 
mutfakta yemek hazırlığı ve yağda kızaran puf börekleri, en koyu 
karamsarlığı bile dağıtır. 

Nezihe Meriç’in öykücülüğü üzerine yapılan yorumlarda öne 
çıkan özelliklerinden biri mutluluk ve umut dolu öykü kişileri yarat-
masıdır. Tomris Uyar (2011), Nezihe Meriç’in öykü kişileri için şun-
ları söyler: “Nezihe Meriç’te dünyaya bir şeyler katmaktan gönenen, 
almadan da vermeye razı, dünyayı güzellemeye içi giden unutulmaz 
öykü kişileri buluyoruz” (s.201). Gerçekten de, “Özsu”da Hayriye, 
“Çalgıcı”da çalgıcı ve doğan güneşin tatlı kavun içi rengiyle, bir ço-
cuk kahkahasıyla veya kızaran puf börekleriyle içi birden aydınlanı-
veren birçok Nezihe Meriç karakteri, gündelik hayatın sıradan uğ-
raşlarını neşeli oyunlara çeviren ve bu neşeyi çevresine de bulaştıran 
unutulmaz küçük insan örnekleri olarak yıllar geçse de canlılıklarını 
koruyan figürlerdir. Feridun Andaç (2001), “Nezihe Meriç yaradılışı 
gereği, yaşamayı çok seven, ayrıntılı sevinçler üreten, bunu durma 
çevresindekilere geçiren biriyse, bu öyküsüne de geçiyorsa, ne yap-
sın!” derken benzer bir gözlem yapmaktadır. (s.291). 

Duyguların bireysel ve toplumsal tarihçesini çıkarmak için kur-
maca metinlerin rehberliğine başvurulması seçilebilecek en verimli 
yollardan biri olduğu gibi dünyada son yıllarda bu alanda yapılan 
çalışmalardaki artış da dikkat çekicidir. Tarih ve sosyal bilimler-
de gündelik hayatın ve küçük insanların tarihini ortaya çıkarmayı 
amaçlayan mikro ölçekli çalışmalar öne çıktıkça, edebiyat metinleri-
nin bu alanda ne kadar zengin olanaklar sunduğu da fark edilmeye 
başlamıştır. Bu bağlamda, duyguların tarihi ve toplumsal dinamik-
lerle ilişkilerinin irdelenmesinden sıkça söz edilir olmuş, insan ve 
toplum bilimlerinde, duyguları odağa alan incelemelerde belirgin 
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bir yükseliş yaşanmıştır. 1990’larda Eve Kosofsky Sedgwick; 2000’li 
yıllarda Sara Ahmed, Sianne Ngai, Ann Cvetkovich gibi araştırma-
cılar çeşitli açılardan duyguları odağa alan çalışmalar yapmışlardır. 

Nezihe Meriç de yapıtlarıyla, Türk toplumunun kritik bir döne-
mecinde, modern cumhuriyetin ilk 20 yılı geride kalmışken, İkinci 
Dünya Savaşı sonrası Türkiye’sinde toplumsal ve ekonomik dönüşüm 
hız kazanmışken, özellikle kadınların ev içlerinde, sokakta, kentte 
veya kırda neler yaşadıkları ve hissettikleri ile ilgili olarak ayrıntılı 
bir tablo sunmuştur. Meriç’in öykülerini yazdığı dönemde edebiya-
tımızda, toplumu eğitmek, Anadolu’nun sorunlarına çözümler üret-
mek gibi büyük söylemleri yücelten toplumcu gerçekçi çizgi büyük 
ölçüde üstünlüğünü korumaktadır. Meriç, ilk baskısı 1959’da yapılan 
Aylak Adam romanında kentte boş gezen bir bireyi merkeze alması 
nedeniyle yakın arkadaş çevresince bile onaylanmayan ve romanla-
rının edebî değeri, ilk basım yıllarından çok sonra keşfedilen Yusuf 
Atılgan’dan daha şanslı olacak ve daha ilk öyküleriyle edebiyat çevre-
lerince olumlu karşılanacaktır. Kurmacaya Yusuf Atılgan’ın getirdiği 
yeniliklerin yanı sıra bu dönem, bir yandan, şiiri anlam ağırlıklı, di-
daktik çizgisinden çıkarıp estetik modernizmin kapılarını açan İkin-
ci Yeni şairlerinin bireyin bilinç ve bilinçdışı içeriklerini odağa alan 
ürünler verdiği bir kültür ikliminin de yeşerdiği bir dönemdir. 

İşte Türkçe edebiyatın köklü bir değişim içinde olduğu bir dö-
nemde çeşitli duyguları, bireylere içeriden bakabilen bir perspektif 
ve dille anlatan Nezihe Meriç’in metinleri, yukarıda kısaca değindi-
ğimiz duyguların tarihi çalışmaları kapsamında değerli veriler sun-
maktadır. Nezihe Meriç, Bozbulanık’taki öyküleriyle, edebiyatımıza 
“sulugözlülüğe asla yüz vermeyen yeni bir duygu yükü” kazandır-
mıştır (Uyar, 2001, s.201). Bu makalenin odak noktası, bu duygu 
yükünün, özellikle mutluluk ve umut kavramları ekseninde çözüm-
leyici biçimde ortaya çıkarılmasıdır. 

Makalenin Amacı ve Kapsamı 
Çalışmanın ana omurgasını, Bozbulanık’ta yer alan öykülerinde 

Nezihe Meriç’in karakterlerinin, geçmişte veya yaşanan anda dene-
yimledikleri ferahlık ve iyi hissetme hâlleri ile gelecekte bu duygu-
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ları deneyimleme umutlarının nasıl kurgulandığını ortaya çıkaracak 
olan bir yakın okuma oluşturuyor. Geçmiş, bugün ve olası geleceğin 
nasıl anın içinde eriyip bir mutluluk duygusu, Meriç’in kullandığı 
sözcüklerden biriyle söylersek “erinç” yarattığını göreceğiz. Bu ya-
pıttaki öyküler, her birinde somut olarak görülen sıkıntılara, gerilim-
lere, aydın duyarlığından kaynaklanan iç huzursuzluğuna rağmen 
tüm kitabı kuşatan mutluluk ve umut temalarıyla örülüdür. Daha 
önce eleştirmenlerin yukarıda söz ettiğimiz genel gözlemlerine konu 
olmuş bu durum, burada kapsamlı ve sistematik olarak sergilenecek 
ve kuramsal araçların da yardımıyla tartışılacaktır. 

Makalenin ilk bölümünde, mutluluk kavramına ilişkin çeşitli 
yaklaşımlara kısaca değinilerek özellikle psikoloji disiplini içinden 
üretilen “öznel iyi oluş” kavramıyla elde edilen bulguların ışığında 
insanların mutluluk kaynağı olarak çoğunlukla gösterdikleri “ilişki-
ler” alanının Nezihe Meriç’in öykülerinde nasıl var olduğu üzerinde 
durulacaktır. Karakterlere geçmişte ve şimdiki zamanda mutluluk 
veren ilişkiler ile umut ve gündüz düşü kavramları çevresinde örü-
len mutlu gelecek hayallerinin ilişkiler bağlamında nasıl üretildiği 
üzerinde durulacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde, öykü kişileri-
ne küçük mutluluk anları yaşatan gündelik edimler ve bu edimlerin 
yaşandığı mekânlar ele alınacaktır. Üçüncü bölüm, öykülerde sıkça 
vurgulanan bedensel sağlık ve bunun mutluluk ve umut duygula-
rıyla ilişkisi üzerine gözlemler içerecek; yazarın hastalık ve iyileşme 
durumlarını, mutluluk, umut ve yaşam sevinci örüntüsü içinde na-
sıl kurguladığı irdelenecektir. İncelenen öykülerin büyük bölümü, 
Meriç’in ilk kitabı Bozbulanık’tan olduğu için ayrıca belirtilmediği 
sürece söz edilecek öyküler bu kitaptandır. 

I. İlişkiler ve Dayanışmanın Mutluluk ve  
Umutla İlişkisi
Mutluluk, Antik çağlardan günümüze, felsefeden ekonomiye 

birçok disiplinin ilgisini çekmiş ve çeşitli açılardan tanımı yapılmaya 
çalışılmış disiplinler arası bir kavram. Yunan filozof Aristoppos’tan 
modern faydacı etiğin kurucusu Jeremy Bentham’a kadar uzanan 
hedonik görüş, insanı mutlu edenin hazlar olduğunu vurgulamış 
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ve John Stuart Mill’in, bireyi düşünsel olarak geliştirecek zihinsel 
ve manevi uğraşların yüksek hazlar getireceğini ifade etmesiyle ol-
gunlaşmıştır (Ryan ve Deci, 2001, s.144). Felsefi mutluluk tanımla-
rının diğer kolu, kökleri yine Antik Yunan’a uzanan, mutluluğu bir 
haz meselesi değil, erdem ve ahlak meselesi olarak gören koldur. 
Sokrates’in “İyi yaşam nasıl yaşanır?” sorusunun yanıtını arayan 
Aristoteles, özellikle Nikhomakhus’a Etik adlı eserinde geliştirdiği 
eudaimonia kavramı ile mutluluğu ahlaki bir sorumluluk olarak gö-
rür. Yunancada iyi anlamına gelen “eu” ve ruh anlamına gelen “dai-
mon” birleştiğinde iyi ruh veya iyi karakter gibi anlamlar üstlenmek-
te ve mutluluk sözcüğünün bugünkü çağrışımlarının çok ötesinde 
bir içeriğe işaret etmekte, sadece geçici olumlu bir duyguyu değil, 
kusursuz bir kişiliğe sahip olarak erdemli bir hayat sürenlerin erişe-
bileceği, bütün hayata yayılan bir durumu anlatmaktadır (Haybron, 
2009, s.210). Eudaimonia, hazla sınırlı değildir ama hazdan bütü-
nüyle uzak bir olgu da değildir; insan hayatının amacı iyi yaşamak, 
en iyiye ulaşmaktır ve bu da erdemli ve bize hayatımız boyunca eşlik 
eden “daimon”u iyiye doğru değiştirecek eylemleri gerçekleştirmek-
tir (Richardson- Lear, 2009, s.393). 

Psikoloji penceresinden mutluluğu araştıran kuramcılar, bu ol-
gunun kişiden kişiye, kültürden kültüre değişen doğasına dikkat çe-
kerek, mutluluğun nesnel bir tanımının yapılamayacağı sonucuna 
varmış ve bu terimi bir kenara bırakıp mutluluk yerine ölçülebilir bir 
duygu durumu olarak “öznel iyi oluş” (subjective well-being) kavra-
mını tercih etmişlerdir. Bu kavram, özü itibariyle hedonik, yani haz 
odaklı mutluluk anlayışının uzantısıdır ve bireyin deneyimlediği “ya-
şam tatmini, olumlu ruh hâlinin varlığı ve olumsuz ruh hâlinin yok-
luğu” biçiminde tanımlanmaktadır (Ryan ve Deci, 2001, s.144). Bu 
çalışmada da, çok katmanlı bir kavram olan mutluluğu, psikoloji biri-
kimindeki öznel iyi oluş kavramı ışığında ele alarak bireysel mutluluk 
arayışından yola çıkan bu kavramın da iyi ilişkilerin önemi konusuyla 
ilişkilendiğini psikoloji deneyleri bağlamında saptayacağız. Ancak, 
ilişkilerin dayanışma boyutunun içerdiği etik yansımalarla eudaimo-
nia kavramıyla da eklemlendiğine ilişkin gözlemlerde bulunacağız. 

Avustralya’da yürütülen deneysel bir çalışmada, kendilerini 
mutlu olarak tanımladıkları belirlenen çeşitli mesleklerden yaklaşık 



78

Süreyya Elif Aksoy

monograf 2019/12

200 kişiye, uzun dönemli mutluluk duygularının kaynakları sorul-
muş ve bir anlamda mutluluk reçeteleri ortaya çıkarılmaya çalışılmış 
(Caunt, 2012, s.480). Bu ampirik çalışmanın sonucunda ankete ka-
tılanların çoğunluğu, mutluluklarının ilk sıradaki nedeni olarak ai-
leleri, partnerleri ve arkadaşlarıyla kurdukları yakın sosyal ilişkileri 
göstermiş (Caunt, 2012, s.485). İkinci sırada sağlık, istihdam ve mi-
nimum refah gibi yaşam koşulları yer alırken, üçüncü sırada beden-
sel ve eğlenceyle ilgili eylemler gelmiş (Caunt, 2012, s.485). Sınırlı 
bir örneklem üzerinde yapılan ankete dayalı bir çalışmanın kavram-
sal reçeteler üretmek konusunda sınırlı yol göstericiliği olacağı kabul 
edilmelidir. Ancak, bu çalışmadan elde edilen bulguların, mutluluk 
ve pozitif psikoloji alanındaki araştırmalarla ve özellikle bu alanın 
kurucusu Martin Seligman’ın temel saptamalarıyla da örtüştüğünü 
söylemeliyiz. Seligman (2017), iyi ilişkiler, işbirliği ve fedakârlık gibi 
olumlu özelliklerin, insana evrim sürecinde en az bencillik, savaş-
kanlık ve acımasızlık kadar, belki daha fazla avantaj sağlamış olabi-
leceği düşüncesini, Authentic Happiness adlı kitabının çıkış noktası 
olarak alır (s. xiii). Thomas Hobbes’u yanlışlayan bu görüşe göre 
insan insanın her zaman kurdu değildir. İnsan türü, sadece kişisel 
başarı, rekabet ve çatışma dürtülerine değil; empati ve yardımlaşma 
gibi olumlu dürtülere de sahiptir ve bu hasletler aslında kendi varo-
luşunu destekleyen bir ortam yaratmayı sağlamaktadır. 

Bu ve benzeri bilimsel çalışmaların vardığı noktaya, Nezihe 
Meriç gibi insan ruhunun derinliklerini titiz bir merakla araştıran 
bir öykücü, sıradan hayatlardaki olumsuz ve olumlu olaylar arasında 
kurduğu dengeyle ulaşmış görünmektedir. Nezihe Meriç’in öyküle-
rinde üretilen mutluluklarda ilişkilerin büyük payı vardır. Yazarın, 
topluma ve kendi varoluşuna eleştirel bakan karamsar karakterleri 
bile hayatlarına az ya da çok temas eden biriyle kurdukları ilişki ile 
olumsuz duygularını olumluya dönüştürüyorlar. İlk bölümde, bu 
duygusal değişimin hangi süreçlerle yaşandığı ve yalnızca gerçekte 
var olan ilişkilerin değil, olası ilişkilere dair umut barındıran gündüz 
düşlerinin de aynı etkiyi yaptığı üzerinde durulacaktır. 
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Yakın İlişkiler, Aile ve Arkadaşlar
Bozbulanık’ın ilk öyküsü “Çalgıcı”, kitapta karakterleri sadece 

erkeklerden oluşan iki öyküden biridir. Ahbaplıkları olan iki adam, 
öğretmen ve çalgıcı, yağmurlu bir akşamda, kalabalık caddede kar-
şılaşır, yan yana yürürken konuşurlar—daha çok çalgıcı konuşur, 
öğretmen dinler—sonra ayrılırlar. Bu küçük yaşam kesitinde çal-
gıcının bulaşıcı neşesi, karamsar öğretmene âdeta can verir. Öykü, 
kentin kalabalık caddelerinden birinde otobüs durağına gelen “yor-
gun, bezgin, tatsız” genç adamın (s.9) karamsar düşünceler geçen 
zihnine odaklı bir anlatı perspektifiyle başlar ancak “yükseköğrenim 
görmüş, dar gelirli, akıllı ve kötümser bir öğretmen” olan bu adamın, 
“yarı buçuk okul görmüş, dar gelirli, iyi para kazanan, kısa akıllı, 
iyimser bir çalgıcı” olan tanıdığıyla karşılaşıp bir süre yan yana yü-
rümesinden sonra neşeli bir tonda biter. Neşeli çalgıcıya rastlayana 
kadar sırtının ağrısı ve yağmurun kasvetini derinden duyumsayan, 
eve ulaşabilmekten başka bir düşüncesi olmayan “huzursuz ve sıkın-
tılı” (s.9) öğretmen, öykünün sonunda ağrısını unutmuş, eve gidece-
ğine bir bira içmeye karar vermiş, üstelik orada başka bir arkadaşını, 
Osman’ı görmeyi ummuştur (s.12). Mutsuzluk ve yalnızlık duygula-
rıyla başlayan öykü, yaşama sevinci ve arkadaşlık vurgularıyla biter. 

Kötümser öğretmen ne olmuş da bu değişimi yaşamıştır? Öğ-
retmenin “Etme oğlum! Yorgunum yahu. Yapışma, kerata!” sözleriy-
le konuşmaya isteksiz davranmasına rağmen çalgıcı, çalıştığı gazi-
nodaki hayatla ilgili bazı önemsiz olayları anlatır. Bu anlattıklarına 
öğretmen güler: “Öyle gülüyordu ki, suratı kırış kırış oluyor, göz-
lerinden yaş geliyordu” (s.10). Enerjik, neşeli, hayatından memnun 
çalgıcı, gelecek günlerden de umutludur; yaşlılığında daha rahat 
para kazandıracak bir iş kurma ve bir ev yaptırma planları yapar. 
Bu iyimserliği ile öğretmenin kötümserliğini, en azından o gün için, 
dağıtmayı başarır. Gerçi öğretmen, bu neşeli sohbetin tam ortasın-
da bile toplumsal olguların derinine inen bakışıyla toplumun bozuk 
yönlerinin farkındadır. Ahbabının anlattığı gazinodaki eğlence ha-
yatının gizlediği yaşam savaşını, ekmek kavgasını düşünür ve çalgı-
cıyı, acıları gizleyen yapay neşe üreten bir soytarıya benzetir. Ama 
hemen arkasından da çalgıcının bulaşıcı yaşam sevincine kendisini 
kaptırır: “Ama, gel beriye, dinle çalgıcıyı. Çalgıcı ömür. Şen mi şen. 
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Dünyanın farkında değil çünkü” (s.10). Çalgıcı, gerçeklerin farkın-
da olmadığı için neşelidir. Varoluşçu felsefe, modern aydını, hayatın 
anlamsızlığını ve adaletsizliğini fark edebilen bir çilekeş olarak gö-
rür. Albert Camus (2004), Homeros’un mitsel figürlerinden Sisifos’u 
modern insanı simgeleyen bir figür olarak gösterirken, onun büyük 
bir kayayı sonsuza dek sırtlayıp tepeye çıkarması ve her defasında 
kayanın aşağı düşüşünü izlemesinden çok, bunun nafile bir çaba 
olduğunu biliyor olmasını önemser: “Bu söylen trajikse, kahraman 
bilinçli olduğu içindir” (Camus, s.129). Bu bilincin yükü ağırdır. 
Nezihe Meriç’in öyküsündeki kötümser öğretmen de sorunların far-
kında olmasıyla ve hatta öykünün başında sırtının ağrıyor olmasıyla 
Camus’nün Sisifos’uyla benzeşmektedir. Çalgıcının estirdiği neşe ve 
yaşam sevincinin hayatı değiştirmeyeceğini bildiği hâlde kendisini 
olumlu duygulara bırakır ve bilmenin ağırlığından bir süreliğine ol-
sun kurtulur: “Öğretmen kısa kahkahalarla, içinden gelerek, yüksek 
sesle gülüyordu. Çalgıcı çabuk çabuk konuşarak; kaşı gözü, ağzı bur-
nu oynayarak anlatıyordu” (s.10). 

Çalgıcının öğretmenin duygularını iyileştirici etkisi, çizdiği 
mutlu aile tablosuyla da pekişir. Karısından ve küçük oğlundan öyle 
coşkuyla bahseder ki öğretmen bundan etkilenir: “Karı da iyi karı. 
Oğlan da büyür. Görme oğlanı be abi. Her akşam ben gidince uyanır 
kerata. ‘Ulan tiridine bandığımın deyyusu’ derim, bi güler. Dişleri de 
çıkıyor şimdi” (s.12). Bu sahne, Nezihe Meriç’in öykülerinde tekrar-
lanacak bir örüntünün ilk örneklerinden biridir, bir çocuk kahka-
hası ile içi açılan insanlar, komşunun, arkadaşın veya yoldan geçen 
herhangi birinin çocuğuyla mutlu olanlar, doğal ve içten gülümse-
yen kadınlar: “Öğretmen, çalgıcının, sarı saçlı, mavi gözlü göçmen 
karısını; onun nazlı, sessiz gülüşünü hatırladı. İçi biraz daha ferah-
ladı.” (s.12). 

Peki ya, mutluluğu kendi ailesinde bulan karakterler yok mu? 
Kitaba adını veren “Bozbulanık” öyküsünde, anlatıcı karakter Bil-
ge, bir yandan orta sınıf ahlakını eleştirirken, diğer yandan ailesiyle 
geçmişte kalmış mutlu anlarını düşünür. Aile saadeti geçmişte kal-
mıştır çünkü babasının başka kadınlarla kurduğu ilişkileri affeden 
annesiyle babası arasında bir soğukluk vardır. Bilge için mutlu aile 
tablosu ancak bellekte uzak bir anı olarak kurulabilmektedir: “Ço-
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cukluğumuz, mutlu olduğumuz yıllar 1943’te kaldı demektir” (s.35). 
Bilge, çocukluğunu, ailesi ile mutlu olduğu yıllar olarak tanımlamış-
tır, öznel iyi oluş durumunu, ancak nostalji perdesinin arkasından 
görebilmektedir. 

Epey sorgulayıcı bir karakter olan Bilge, Ankara’da bir apart-
man dairesindeki akşam yemeğinde buluşmuş, “Kolej, Dil Tarih, 
Hukuk, Edebiyat fakülteleri burada” sözleriyle tarif ettiği ve kinayey-
le “Yüksek bir çevre doğrusu!” diye nitelediği bir grup insan üzerin-
den, seçkin orta sınıfın ikiyüzlülüğünü ve yapmacık, film repliğine 
benzeyen konuşmaları ile sahte davranış ve jestlerini eleştirir. Eleş-
tirilerini zihninden yapmakta, evde kendi aralarında eğlenen gru-
ba, ateşli hasta olmanın verdiği ayrıcalığın da yardımıyla, uzaktan 
bakmaktadır. Öykü, görünürdeki pırıltının altındaki bozukluğu gö-
rebildiği için iç sıkıntısı içinde olan Bilge’nin iç monologları ile evde 
konuşulanlar ve Bilge’nin yeğeni ile kısa bir diyalogundan ibarettir. 
“Çalgıcı” öyküsündeki bilen ve bildiği için mutsuz olan öğretmenin 
benzeri bir kişilik, eğitimli Bilge’de karşımıza çıkar. Ama “Bozbula-
nık” gibi toplumun sorunları ve insanların ikiyüzlülüğü karşısında 
duyulan rahatsızlığın yoğun olduğu bir öyküde bile küçük bir şaka, 
tüm kötülüklerin farkında olan karakteri bile—hiç değilse bir süreli-
ğine—neşelendirir. Bilge, salondan odasına yatmaya gitmeden önce 
kendisinden istenen suyu getirmek üzere mutfağa yöneldiğinde genç 
yeğeni Birsen’i görür, Birsen yatağın içinde saçlarını bigudiyle sar-
maktadır. 

“Bilge Abla, Allahaşkına gel.”
Yirmi iki yaşın, bütün çocukluğu içinde gülüyordu: 
“Ne düşünüyorum biliyor musun?”
“Ne?”
“Ne biliyor musun?”
“Hadi üşüdüm…”
“Şey… Bu avukat bey insanı acaba nasıl öper diye düşünüyorum!..”
Gülmekten kırılıyordu. Bilge baktı, baktı: “E… Afferim!” dedi, “pes!” 
ve güldü. Durdu, öksüre öksüre tekrar güldü. Sonra hep öyle başını 
sallayıp gülerek, bölmeyi geçip, su almak için mutbağa girdi. (s.39). 

Meriç’in öykü kişilerinin bunaltıdan ferahlığa geçişlerinde 
ilişkilerin rolü eleştirmenlerin dikkatinden kaçmamıştır. Jale Öza-
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ta Dirlikyapan (2010) “yenileşme yolunda ilk kadın öykücü” (s.87) 
olarak nitelediği Nezihe Meriç’in öykü kişilerinin, sıkıntılı ruh du-
rumundan ilişkiler yoluyla kurtulmalarına ilişkin anlamlı bir göz-
lemde bulunmuştur: “Bozbulanık’ta yer alan öykülerin karakterleri, 
genellikle çevreleriyle uyumsuz ve sıkıntılı olmalarına rağmen, bir 
başkasının varlığıyla olumlu duygular edinirler. Meriç, karakterleri-
ni karamsar duygularla donatsa da çoğu öyküsünün sonunda onları 
feraha çıkarmanın bir yolunu bulur” (s.89). 

Tanımadığımız İnsanlar
Neşe ve mutluluk her zaman aile veya arkadaşlardan değil, hiç 

tanımadığımız veya çok az tanıdığımız insanlardan da kaynaklana-
bilir Nezihe Meriç’in kurmaca evreninde. “Özsu”da Hayriye, sonra-
dan gelip yerleştiği neşesiz ve bakımsız mahalleye kısa sürede yaşam 
sevinci aşılar. Öykünün yine bir genç kadın olan anlatıcı karakteri, 
Hayriye’nin, yaşadıkları sokağı tek başına olumlu duygularla doldu-
rup tüm çehresini değiştirdiğini ısrarla vurgular. Hayriye bu dönü-
şümü iki yolla yapar, olumlu ve dayanışmacı ilişkiler kurarak ve ya-
şadığı evi, bahçesini, sokağını temizleyip çiçeklendirerek. Gündelik 
hayatın en sıradan işlerini bile eğlenerek yapar, şarkılar söyleyerek 
taşlığı yıkar ve pazara gidemeyen komşularının siparişlerini getire-
rek, hasta ve ruhsuz mahalleye neşe ve mutluluk aşısı yapar, bir bit-
kinin özsuyunu verir gibi sokak insanlarını canlandırır. 

Nezihe Meriç’in sık kullandığı mutluluk ve umut pratiklerinin 
tümünü bir araya getiren içeriği ile öykü, bir sokakta yaşayan insan-
ların kolektif ruh durumunun tek bir kişinin yaptıklarıyla kötüden 
iyiye dönüştüğü iki yıllık süreci anlatır. Mahalleye taşındığı güne ka-
dar hiç tanımadıkları Hayriye isimli genç kadının neşesi, canlılığı, 
komşularıyla hemen yakın ilişki ve dayanışma içine girmesiyle şifa 
bulan, hayata bağlanan insanlardan söz edilir. Anlatıcı bu dönüşümü 
“sokağın nesi demeli bilmem ki, galiba ruhu—ruhu değişti. Bu so-
kakta yaşayanlarla, sokak arasındaki anlaşma nasıl oldu anlatılamaz. 
Ama bunu yapanın Hayriye olduğunu biliyorum” der anlatıcı (s.69). 
Hayriye, kişilerle mekân arasında daha önce bozuk olan ilişkiyi sağ-
lıklı biçimde kurar. 
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Hayriye bu sonuca nasıl ulaşır? Bu sorunun yanıtını dört başlık 
altında toplayabiliriz. Sistemli olarak neşeli davranışlar içinde bu-
lunmak, yaşadığı mekânı temizleyip güzelleştirerek ve yemek hazır-
layarak gündelik işler yapmak, insanlarla dayanışma içinde olmak 
ve çocuksu gündüz düşleriyle oyunlar kurarak yaşamı, olduğundan 
daha iyiymiş gibi duyumsamak. 

Hep kahkahalar atarak, ev işi yaparken şarkılar söyleyerek, insan-
larla şakalaşıp yer yer argo sözler kullanarak sürekli canlı tuttuğu bir 
neşesi vardır. Neşeli mizacı ve bu neşenin bulaşıcılığı daha sokağa ta-
şındığı günden bellidir: “Bir gün, sabahın erken saatlerinden birinde, 
insanı en sinirli zamanlarında bile gülümsetebilecek, uzun, çocuksu, 
genç bir kahkaha ile uyanmıştım” (s.68). Sonrasında da sokakta yaşa-
dığı süre boyunca bu gülüş Hayriye’nin alametifarikası olacaktır: “Ah, 
o gülüşü! Bu yediğini, içtiğini, yaşadığını yadsımayan, dünyaya geldi-
ğine deli gibi sevindiğini duyuran bir kahkahaydı…” (s.70-71).

Hayriye’nin çocuksu kahkahalarına hiç durmadan ilgilendi-
ği gündelik işler eşlik eder; sokağa taşındıktan sonra evindeki ilk 
günün anlatımı şöyle devam eder: “Akşama dek temizlik yapmıştı. 
Takunya, kova sesleri, ovulan tahtanın gıcırtısı arasında, ikide bir 
o kahkaha çıkıveriyordu. O gülünce ben tuhaf bir sevinç duygusu 
içinde neşeleniyor, hafifliyor, elimde olmayarak gülümsüyordum” 
(s.68-69). Bütün bunları, kadını, geleneksel toplum yapısı içindeki ev 
içi görevlerine hapseden, hatta bunlardan zevk alıp mutlu olmasını 
öneren bir yazar iradesi olarak görmek ve eleştirmek mümkün. Ama 
bu öyküdeki Hayriye benzeri karakterlerin, geleneksel aile yapısı 
içinde olan, eğitimi ve çalışma hayatı bulunmayan kadınlar olduğu-
nu, başka bir deyişle dünyaları bu işlerle sınırlı olduğu için yaşam se-
vincini de ancak bu dar alanda aradıklarını düşünebiliriz. Nitekim, 
yazarın öykülerindeki okumuş kadınlar, bu kadar çok veya sadece ev 
işi yapan kadınlar değildir. 1950’lerin Türkiye’si, genç Cumhuriyet’in 
modernleşme projesinin ilk meyvelerini vermeye başladığı bir ara 
dönemdir ve diğer alanlarda olduğu gibi kadınların eğitime ve ka-
musal hayata katılmaları bakımından da bir geçiş dönemi özelliği 
göstermektedir. Nezihe Meriç de belki kendi ailesi ve yakın çevresin-
de gözlemlediği, mutfakta börek, patlıcan kızartıp kapısının önünü 
yıkayan kadınları öykülerine taşımıştır.
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Ayrıca günümüzde, depresyon gibi duygu durum bozuklukla-
rında olan ve işlevselliklerini yitirme aşamasındaki kişilerin, iyileş-
meye küçük adımlarla, gündelik işlerden başlayabileceklerinden söz 
eden bir pozitif psikoloji ve davranışçı terapi pratiği olduğu da akla 
gelmektedir. Hayriye de en sıradan ev işlerini bile bir festival havası 
içinde yaparak, taşlıkları yıkayıp küçük evinin bahçesinde saksıda 
çiçek yetiştirerek öyküde anlatılmayan iç sıkıntısını dağıtıyor ola-
bilir. Sokağın kadınları da ondan görüp çiçek yetiştirmeye başlar-
lar. “Sokak tozlu durumundan, süprüntüden kurtulup serin, renkli, 
bahçemsi bir durum” almıştır ve Hayriye yapıp ettikleriyle mahalleyi 
etkilemekte dönüştürmektedir: “Çiçek konusunda olduğu gibi, ek-
mek kızartmak, kapı önü sulamak, tahta silmek de Hayriye’den geçti 
bizim sokağın kadınlarına…”(s.71). Nezihe Meriç karakterlerine bol 
bol kapı önlerini yıkatırken, aslında bu işten kendisinin de zevk al-
dığı anlaşılıyor. Yazar, önce Varlık dergisinde yayımlanıp daha sonra 
Çavlanın İçinde Sessizce adıyla kitaplaşacak olan anılarını yazma fik-
rinin, “durup dururken” doğduğunu, Bodrum’daki evinin bahçesin-
de sıcaktan epeyce bunaldığı ve “[o]rtalık birazcık serinler mi ki diye 
taşlıkları foşur foşur yıkamış” olduğu bir anda, “bir gıdım gönül hoş-
luğu aradığı” bahçesinde aklına geldiğini söyler (Meriç, 2019, s.9). 

Nezihe Meriç ile Hayriye koşutluğu bu kadarla da kalmıyor gi-
bidir. Hayriye sürekli kahkahalar atan; komşularıyla, bir yaşındaki 
kızıyla, kediyle, rüzgârla konuşan, sokağı yeni güne mutlulukla ha-
zırlayan bir iyilik perisi, bir mutluluk tanrıçası gibidir: 

Sokak halkı birer ikişer uyanmaya başlayıp, pencereler açılırken, o da 
mangalı yakmış, çayı demlemiş olurdu. Uyandığımız zaman, sulanmış 
toprak, kızarmış ekmek kokusundan, küçük bir çocuğun yarım, tuhaf, 
neşeli sesine karışan o genç kahkahadan, ayrımına varılmasa da bir 
mutluluk, bir ferahlama, her şeyin yolunda olduğunu sandıran—umu-
da hazırlayan—bir duygu alırdık (s.69-70). 

Nezihe Meriç (2009) de Hayriye gibi insanlara dair biraz naif 
bir iyimserlikle dolu olduğunu şu sözlerle anlatır: “Korkarım ben. 
İncitmek istemem kimseyi. Ne yapayım ben herkesi seviyorum” 
(s.13). Aslında insanların iç yüzünü anladığı hâlde çatışmadan uzak 
durmayı, hoşgörü göstermeyi seçtiğini vurgulayan Meriç, yine de ar-
kadaşlarının herkese karşı fazla iyi niyetli olması nedeniyle kendisini 
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eleştirdiklerini de ekler: “Başar Sabuncu daha delikanlı bir çocukken 
benim bu iyi niyetli hallerime dayanamamış. ‘Nezim sen Balkanların 
en büyük enayisisin’ demişti. –Haylaz!” (s.15). 

Birliktelik: Paylaşma ve Dayanışma
Hayriye’nin mutluluk formülünün önemli bir bileşeni yarattığı 

birliktelik duygusudur, bunu da sahip olduklarını komşularıyla pay-
laşarak ve ihtiyacı olana yardım edip dayanışma içine girerek yaratır. 
Gelir gelmez komşularıyla yakın bağ kurar, konuşur, selam verir: “O, 
iki üç gün içinde hepimizle tanışmış, ahbap olmuş, odasına, sokağı-
na yerleşip komşularına canla başla bağlanıvermişti” (s.69). Mekânla 
ve insanlarla bağ kurmaya, mekânı ve orada yaşayan insanları bağla-
nabileceği hâle getirmeye çalışan Hayriye içindeki yaşam enerjisini 
paylaşmadan duramaz: “Kadında öyle bir canlılık, iyilik, sevecenlik, 
neşe vardı ki, kabına sığamıyor, bunları, gücünün yettiğince hepimi-
ze dağıtıyordu” (s.70). Hayriye bir yandan kendi evinde, çocuğuyla 
ve kocasıyla sağladığı huzurlu yaşamını sergiler; evden dışarı taşan 
kahkahaları, kızarmış ekmek kokusu, bahçesindeki çiçekleriyle çiz-
diği aile tablosu, komşuların ve anlatıcının gözetlediği bir mutluluk 
modeli sunar. Diğer yandan, komşularına doğrudan temas ederek 
onları mutlu etmeye çalışır; hatır sorar, hastalara moral verir, yaş-
lı hanımların alışverişlerine yardım eder. Basit günlük alışverişini 
bayram havasında yapar, “çarşıya değil bayrama gidiyormuş gibi 
sevinçli”dir, komşularını da birlikte gitmeye davet eder ve yürüme 
zorluğu yaşayan ihtiyar bir hanımın siparişlerini alıp getirerek bir-
liktelik ruhu oluşturur (s.70). Dahası, bazen ev işleri yaparken ço-
cuğunu onlara emanet edişinde, bebeğin neşesi ve kahkahasını bile 
komşularıyla paylaşma isteği hissedilir. 

Dolmuştaki Yabancılar
Komşuluk belli bir sürekliliği olan bir ilişki biçimidir, ancak Ne-

zihe Meriç bu kadar bile yakınlığı olmayan, rastlantı eseri yan yana 
olan kişilerin hayatlarını da birbirine yakınlaştırmayı dener. Büyük 
kentler birbirini hiç tanımayan ve tanımayacak olan insanların yol-
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larının, kamusal alanlarda, sokaklarda, toplu taşıma araçlarında te-
sadüfen kesiştiği alanlarla doludur. Bir yerden bir yere gitmek gibi 
geçici bir ortak amacı olan insanlardan oluşan ve aralarında her za-
man nazik bir mesafe bulunan kent insanlarının yaşamları birbiri-
ne karışırsa ne olur? “Aksaray Dolmuş” başlıklı öyküde, Eminönü 
meydanından dolmuşa binen bir genç kadının Aksaray’a kadar yol 
boyunca düşündükleri aktarılır. Karakter dolmuştaki diğer yolcuları 
tek tek inceleyip onların olası hayat hikâyelerini zihninde kurgular, 
hayalinde onlara yakınlarıyla sofralar kurar. Dolmuşa bindiğinde, 
çevresiyle hiç ilgilenemeyecek kadar yorgun ve içe dönük olan ka-
dın, çevresindeki kişilere, görünümleri ve bazılarının anlattıkların-
dan yararlanarak uydurduğu hayat hikâyeleri sayesinde, kimseyle 
tek bir kelime konuşmadığı yolculuğun sonunda dolmuştan yaşam 
sevincini geri kazanmış olarak iner. 

Dolmuşun epey renkli bir şahıslar kadrosu vardır ve anlatıcı 
genç kadın hepsini etraflıca inceler ama ona en zengin hayal malze-
mesini verecek olan, yanına oturan orta yaşlı hanımdır. Bu orta yaşlı 
hanım, anlatıcı karaktere değil de diğer yanındaki kıza anlatır gibi 
konuşmakta; geçmişten tanıdığı bir anne ve kızından söz etmektedir. 
Neşeli, süslü ve toplumun yasaklarını pek umursamayan bir kadı-
nın, annesine pek benzeyen kızı Leylâ’dan bahsetmektedir. Anlatıcı, 
tanımadığı ve dönüp ayrıntılarını soramadığı bu anne kızın hayatıy-
la ilgili boşlukları kendisi doldurur ve kurmaca içinde kurmaca bir 
Leylâ figürü yaratır. Leylâ, pencereden sarkarak sokak satıcısıyla şa-
kalaşan, merdivenlerden “bağıra bağıra bir şarkı tutturarak” inen de-
lişmen bir karakterdir (s.32). Kısa bir dolmuş yolculuğunda, sıradan 
yabancıların hayatları hakkında kurulan hayaller, mutluluk kaynağı 
olurken, kurmacalarına esas olacak malzemeyi, kentte yaşanan bu 
tür kesişmelerde arayan bir yazar merakı ve canlı düş gücü, öyküde 
ortaya çıkar. 

En Karanlık Anda Gelen Umut
Büyük sıkıntılara dayanma gücünü veren umudu, bir yakının-

dan gelen yardımla değil, hiç tanımadığı insanlarla rastlantısal olarak 
gerçekleşen paylaşımlarla ulaşan Nezihe Meriç kişilerinden birini 
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“Umudu, Fakirin Ekmeği” öyküsünde görürüz. Öykünün ilk cüm-
lesi derin bir umutsuzluğu ifade eder: “O halsiz, zayıf kadın, hiçbir 
şey umut etmeden yolun kenarında yürüyordu” (s.40). Kadının ne 
kadar kötü bir durum içinde olduğu, betimlemelerle de vurgulanır: 
“Kızgın ağustos güneşinin bütün ışığı diklemesine tepesine iniyor, 
lastik ayakkabılarının içinde, ayakları, terden, yorgunluktan karın-
calanıyordu. Hiçbir düşe kapılamazdı” (s.40). Bir çorak ülke tablosu 
çizen dış mekân betimlemeleriyle süren anlatıda kadın yoğun sıcak 
altında umutsuzca yürüdüğü yol kenarında bir şerbetçi görür; bu, 
çölde vaha bulmak gibidir. Şerbetçi, parası olmadığından satın ala-
mayan kadına şerbet ikram ettiği gibi yaşama umudu da verir. 

Kocası bir süredir hastanede yattığından hiçbir geliri olma-
yan kadın, kızıyla birlikte büyük yoksulluk ve çaresizlik içindedir. 
Şerbetçi, kadına hemen iş bulamaz ama bir iş bulup az da olsa para 
kazanabileceği umudunu verir, bitişik komşusu avukat Asım Bey’e 
danışacak, kadın için uygun bir iş soracaktır, olmazsa da kendi kızı 
gibi evde terzilere vatka yaparak para kazanabilecektir. Ortada bu-
lunmuş bir iş veya elle tutulur bir iş bulma olasılığı dahi yoktur ama 
bu kadarı bile kadını hayata döndürmeye yeter. “Şerbetçiden sevinç 
içinde ayrılmış, yolda ‘pek kara bir günümüz olursa’ diye koynun-
da sakladığı ikibuçukluğu bozdurmuş, günlerdir kursağına doğru 
dürüst bir şey girmeyen o maviş Semahatçiği, o küçücük kızı için 
kömür, pirinç, salata, yağ almıştı” (s.44). Küçük bir iş bulma umu-
duyla yaşama yeniden sarılan kadın, gelecekte yapacakları şeyler ve 
alacakları güzel giysilerden söz ederek küçük kızını da neşelendirir: 
“Annesi ona beyaz lastik ayakkabı da alacaktı; beyaz kısa çorap da. 
Hatta o küçük aklıyla kendi kendine: ‘Belkileyim bayramda tafta-
dan kurdele bilem alırız’ diyordu” (s.44). “Hiçbir düşe kapılamazdı” 
(s.40) denilen kadın, hiç tanımadığı birinin bir sözüyle umutlanmış 
ve bu umudu, kızına da bulaştırmıştır. 

Allah’tan Umut Kesilmez
Yukarıda söz edilen öyküde, kadının içinde umudu yeşerten 

güçleri anlamak için üzerinde durulması gereken bir nokta daha var-
dır, Allah inancı: “Sen bilirsin Ya Rabbim, sen bilirsin Allahım, sana 
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inandım, sana güvendim Allahım, sen büyüksün Allahım” (s.44). 
Katlanılması zor durumlarda sığınılabilecek son yer olan Tanrı fikri 
başka bir öyküde daha belirgindir. “Allah’ın şu iki garibi, kaderle-
rini yaşıyor” (s.45) sözleriyle tanıtılan, gün doğumunda bir dağın 
yamacında yan yana hiç konuşmadan oturan iki adam, “Uzun Hava” 
öyküsünün odağındadır. Kitabın erkek karakterleri odağa alan ikin-
ci öyküsü olan metinde, arada bir “Allah!” diye iç geçiren demirci 
Fehmi Usta, hayatı ve küçük dünyasını olduğu gibi yaşayan, sorgu-
lamayan biridir: “Allahını, kaderini, dünyayı, demirciliği, safran çi-
çeklerini sever. Vişnelikleri, asfaltı sever. Düşünür, şaşar, şükreder; 
gene düşünür…” (s.46). Diğeri ise, “Deli Sâbir”dir. İsteğini sormadan 
evlendirdikleri 16 yaşında bir köylü kızı olan karısına, acımadan 
başka duygu beslemeyen, âşık olduğu Sofiya’dan kopamayan, kade-
rine razı olamamış, uyumsuz bir kişiliktir. Sâbir’in hikâyesi burada, 
bu çözümsüzlükte kalmayacak, Nezihe Meriç’in Korsan Çıkmazı ro-
manına evrilecektir. 

Elindekilere şükretmek ve umut etmek üç semavi dinin de em-
rettiği bir özelliktir. Kuran-ı Kerim’de, Yûsuf Suresi’nde “Allah’ın rah-
metinden umut kesmeyin; zira kâfir kavimden başkası Allah’ın rah-
metinden umut kesmez!” der (1996, s.245). Eski Ahit, 71. mezmurda 
ise benzer bir düşünce vardır: “Ümidim sensin, ya Rab; Gençliğim-
den beri güvendiğim sensin” (2003, s.579). Tanrı’ya inanan insanın 
ümidini yitirmesi söz konusu değildir ve toplumun büyük bir bölü-
mü için bu tür temel inançlar, gündelik gerçekliğin bir parçasıdır. Bu 
bağlamdaki ifadelerden biri “Alaturka Şarkılar” adlı öyküde karşımı-
za çıkar. Anlatıcı genç kadın, uçsuz bucaksız bir çayırın, her yanını 
saran yeşilliğin ortasında kendisini Allah’a yakın hisseder: “Geniş bir 
soluk alarak ‘Oh!.. Çok şükür Allahım, ya Rabbim’ dedim. O anda, 
Allah bana o kadar yakındı ki… O da benimle birlikte yürüyüşe çık-
mış sanıyordum…” (s.79). İlişkilerin insanı mutlu kıldığından söz 
etmiştik. Güçlü ve şefkatli bir yaratıcı Tanrı ile kurulan bağ, birçok 
insan için güçlüklere katlanmayı olanaklı kılan özel bir ilişki biçimi 
sayılabilir. 

Nezihe Meriç’in 1945’te yayımlanan ilk yazısının başlığının 
“Ümit” olduğundan söz etmiştik; sonraki yıllarda yazacağı öyküler-
de umut temasının yoğunluğunu saptadıktan sonra bu yazının içeri-
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ğini merak etmemiz kaçınılmaz. İstanbul dergisinin “Yeni Kalemler” 
köşesinde çıkan metne, “Kardeş” diye hitap ettiği, ümidini yitirmiş 
bir kişiye seslenerek başlayan anlatıcı, kendisinin her zorluğa karşın 
ümidini koruduğunu vurgular: “Her gelen bahar, seni eskisinden 
daha kederli, daha bitkin; beni canlı ve neşeli buluyor. Sen her nefes 
alışında biraz daha çöküyorsun, ben göğsümü şişiren sevinçle dün-
yalara sığamıyorum. Çünkü sen ümidini kaybettin…” (Meriç, 1945, 
s.13). Kaynaklarda “yazı” olarak geçse de aslında bir öykü deneme-
si veya öykü nüvesi olarak adlandırmayı daha doğru bulduğumuz 
bu kısa metnin devamında anlatıcı, “boz bir âlem” olarak nitelediği 
kırsal bölgede, seslendiği kişiyle yan yana yürüdüğü eski bir zamanı 
hatırlar ve o dönem sevinçle gitmeyi hayal ettiği büyük şehirde daha 
sonra yaşadığı düş kırıklıklarından bahseder. Ama yine de umut-
ludur: “Şimdi o ‘Büyük şehir’de kimsesiz, gözü yaşlı dolaşıyorum. 
Fakat inan ki hayatı her zamanki kadar seviyorum, ‘ümidim var 
ya’ diyorum” (s.13). Yazarın ayrıntılı imgelerle inşa ettiği bütün bir 
kurmaca dünyasının, yazmaya başladığı ilk zamanlarda oluşturduğu 
temel bir düşüncenin ekseninden ayrılmadığını görmek anlamlıdır. 
“Ümit” başlıklı metin, yukarıda değindiğimiz “Umudu, Fakirin Ek-
meği” ve “Uzun Hava” öykülerinde belirlediğimiz umut-inanç ilişki-
sine yapılan bir atıfla biter: “Suçun nedir ki?.. Tanrı sana cezaların en 
büyüğünü verdi?.. Tanrıya yalvar ve ümidini geri iste zavallı dostum” 
(s.13). Belirgin bir dinî gönderme içermeyen bu örüntü, hayatın 
adaletsizliği ve güçlükleri karşısında zorlanan insanın, umut kaynağı 
olarak koruyan ve kollayan aşkın bir güce güvenmesi, inanması biçi-
minde yazarın öykülerinde ifade bulmuştur. 

Nezihe Meriç, umudu, özellikle zor ve sıkıntılı zamanlarda ge-
reksinim duyulan, dolayısıyla özel bir çaba harcayarak inşa edilmesi 
gereken bir duygu olarak gördüğünü anılarında, “bu devran böyle 
gitmez” diye başladığı aşağıdaki sözlerle vurgulamıştır: “Yıllardır 
biriken karanlık, yetişen, değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan 
yeni kuşaklarla aydınlığa çıkma umudu beslemek zorunda. Başka 
türlü dayanma gücü bulamayız. Umut üretmek sözünü bu yüzden 
seviyorum” (Meriç, 2019, s.19).
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Gündüz Düşleri, Umut ve Umutsuzluk
Umudun gündüz düşüne dönüştüğü örnekleri de Meriç’in bazı 

öykülerinde bulabiliyoruz. “Keklik Türküsü” adlı öyküde Oya, va-
purda gördüğü bir genç adama âşık olur, aylarca vapurda denk gelip 
bakışsalar da hiç konuşmadıklarından ismini bilmemektedir ama ilk 
karşılaştıkları gün ikisinin de elinde aynı dergi olduğu için adama 
“Dergi” ismini takar. Dergi de kızın ilgisini karşılıksız bırakmaz ama 
Oya büsbütün âşık olmuş ve uzun zamandır beklediği bir şey olarak 
bunu neşe ile karşılamıştır. Aşk Oya için neşe kaynağı, “pembe akide 
şekerleri” gibi tatlı bir duygudur (s.93). Karşılıklı mimikler, jestler, 
bir gün vapurda göremeyince ertesi gün sorar gözlerle bakmalar 
ve yanlarında arkadaşları varsa onlara söyler gibi yapıp birbirlerine 
gönderdikleri mesajlarla bu sessiz flört sürer gider. 

Bu süreçte Oya, Dergi ile evlenip iki çocuk yapacakları bir düş 
kurmuş ve bunu ayrıntılarla süslemiştir bile. Ev mutluluk düşü ise 
eve varan yol da umuda işaret eder: “İnsanın evi çok güzel olmayabi-
lir diye düşünürdü. Ama evine giden yol, ille güzel bir yol olmalıdır. 
Kendince, kentin dış mahallelerine doğru, kırlara ve dağlara yakın, 
asfalttan ayrılan bir toprak yol düşünürdü. […] Ev yolun sonunda 
kocaman bir bahçenin içinde olmalı, bahçenin toprak duvarlarından 
ille de salkımlar sarkmalıydı.” (s.95). Evinin bahçesini de hayalin-
de ayrıntıyla çizer Oya; ceviz ağacının altındaki yeşil örtülü masa, 
şezlonga uzanmış ve artık kocası olmuş Dergi, biri kız biri oğlan iki 
çocuk, çiçekli fincanlar (s.96). Ancak Oya’nın düşü, Dergi’yi parma-
ğında nişan yüzüğü ve yanında nişanlısıyla yine vapurda gördüğü 
gün darmadağın olur (s.97). 

Ernst Bloch, “fantezi ve ütopya arasındaki ilişkiyi edebi ve fel-
sefi metinler üzerinden yaptığı incelemelerle” ilişkilendirerek ütop-
yacı düşüncenin kökeninde arketiplerin bulunduğunu ve arketiple-
rin ütopyacı düşünceyi beslediği yollardan birinin de umut kavramı 
olduğunu söylemiştir (Ernst Bloch’tan aktaran Tandaçgüneş, 2013, 
s.191). Bloch’a göre umut, arkaik dönemlerden beri süregelen, “ilksel 
bilincin zamanına ait” bir pratiktir ve “ideolojinin de ötesinde işlen-
memiş anlamlar taşıyan arketiplere dair ütopik bir içerik” barındırır 
(Ernst Bloch’tan aktaran Tandaçgüneş, s.191). Gündüz düşleri, Ernst 
Bloch’un bu bağlamdaki değerlendirmelerinde özel bir yere sahiptir. 
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Bloch (2001), gündüz düşlerinin çocuklukla olduğu kadar yetişkin-
likle de ilişkilerinin güçlü olduğunu savunur: 

Freud’un gündüz düşlerinin hep çocuk düşleri olduğunu, hepsinin ye-
tişkin olmayan bir Ben’le bezeli olduğunu söylemesi, bilhassa dardır 
ve temelden yanlıştır. Pekâlâ suistimale uğramış bir çocuk-Ben’e dair 
hatıraların etkisi de—duruma göre—gösterir kendini gündüz düşle-
rinde, çocuksu aşağılık kompleksleri de görülür, ama düşlerin çekir-
değini bunlar belirlemez. Gündüz düşlerinin taşıyıcısı, bilinçli olan ve 
bilinçli kalan ‘daha iyi yaşam’ isteğidir—değişik derecelerde bir istek 
olsa da bu—, gündüz düşlerinin kahramanı da daima insanın kendi 
yetişkin kişiliğidir (s.120). 

Bozbulanık’taki karakterlerin çoğu, çocukluktaki mutlu anla-
rına dönerken ya da gelecek için düşler kurarkan, bunları yetişkin 
Ben’leriyle yaparlar ama gündüz düşlerinin kökleri çocukluktadır. 
Arzulamanın çocukluktan itibaren insanın doğasına içkin bir du-
rum olduğunu şu sözlerle ifade eder Bloch (2001): “Başlangıçtan iti-
baren, arar insan. Son derece haristir, bağırır. İstediğine sahip değil-
dir. […] Fakat beklemeyi de öğreniriz. Çünkü bir çocuğa istediğinin 
vaktinde verildiği pek enderdir. Hatta arzulamanın kendisini bile 
bekler insan” (s.41). Peki insanların arzularının ve düşlerinin ortak 
yönleri, tarihsel-toplumsal koşulların üstünde ve ötesinde evrensel 
boyutları olamaz mı? Bu soruya yanıt aramak, Carl Gustav Jung’un 
çalışmalarının odağında yer almıştır. 

Gündüz düşleri olgusuna, Jung’un arketipler ve kolektif bi-
linçdışı arasında kurduğu ilişki üzerinden yaklaşan Bloch’un de-
ğerlendirmelerine göre kolektif bilinç dışı, “Jung’a bakılırsa insani 
fantezinin bütün temel biçimlerini de içerir: Daha iyi ve daha güzel 
dünya adına her ne vakit her nasıl düş görüldüyse, işte o ırkın ruhu, 
o arketipler çağıdır” (Bloch, 2001, s.89). Böylelikle, kolektif bilinç 
dışı bir anlamda, insanların çağlar boyunca ve farklı coğrafyalarda 
arzuladıkları güzel hayat ögelerini barındıran bir düşler deposu ola-
rak işlev görür. Güvenli ve konforlu bir yuva, bu düşler deposunun 
evrensel ögelerinin başında gelir. 

“Özsu”da Hayriye, kiracı olarak oturduğu eski ve küçük evinin 
büyük bir çiftlik evi olduğuna inanır gibidir. Bahçe kapısına taktığı 
çıngırak, bahçeye kurduğu küçük kümes ve pencereye yerleştirdiği 
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kafeste kanarya, hayalindeki çiftliğin işaretleridir: “ ‘Buyurun bizim 
çiftliğe bir kahve içelim’ deyip kahkahayı koyverirdi. Sahiden de o 
günden sonra sabah uykularımıza horozlu, çıngıraklı, kanaryalı çift-
lik düşleri karıştı” (s.72-73). Ancak Hayriye’nin, gerçeklikle bağını 
tümüyle koparmış, dar gelirli eşinde bulamadıklarını yasak aşklarda 
arayan veya bütçesinin çok üstünde harcamalar yaparak ailesini yı-
kıma sürükleyen bir Emma Bovary olduğunu söylemek de haksızlık 
olacaktır. Hayriye’nin düşleri daha çok maddi olanaksızlıkların da-
ralttığı yaşamı, zihninde genişletmeye yarayan küçük oyunlar olarak 
görülebilir; hayatı katlanılır kılan küçük oyunlar ve gündüz düşleri. 

Hayriye, yarattığı olumlu mahalle iklimini, ev sahibiyle yaşadı-
ğı sebebi bilinmeyen şiddetli tartışmalardan sonra olduğu gibi terk 
edip taşınmaya karar verir ve yeni gideceği evi, benzeri bir hayal 
dünyasının içine yerleştirir: “’Evim pek güzel’ diyordu, ‘deniz der-
ya ayak altı, önümüz bostan. Allahaşkına çıkın çıkın gelin. Sabah-
tan gelin beklerim.’ Yine gülüyordu ama o eski gülüşü gibi değildi” 
(s.74). Gündüz düşüne dönüşmüş olan umut, hayatın gerçeklerine 
çarpar ve Nezihe Meriç’in her şeyi olumlu gören bir safdillik içinden 
bakmadığını, umut ile umutsuzluğun çatışmasını duyumsadığını 
gösterir. Bu çatışmayı çok daha güçlü biçimde hissettiren kişilerden 
biri “Bozbulanık” öyküsündeki kötümser Bilge’dir. Bilge, yeğeni ve 
kardeşinin umutlu olmalarına ve kendi umutsuluğuna şaşar: “Ya 
Zerrin’le Berran? Hâlâ tutar bir yanları var. Hâlâ umutlular. Ben niye 
böyle oldum?”(s.36-37). Genç kuşağın koruduğu umut, fazla bilme-
mekten, derinlemesine düşünmemekten ileri gelir. 

II. Gündelik Hayat: Sokaklar, Evler, Yıkanmış Kapı 
Önleri, Çiçekli Perdeler, Börekler
Nezihe Meriç, kişilerini, bir yandan kuşatıldıkları koşullarla 

diğer yandan bu koşulların oluşturduğu gerçekliğin içinden küçük 
mutluluklar ve umut olanakları yaratma becerileriyle kurgularken 
kurmacada gerçekçilik alanında özenli bir dil işçiliği yapmıştır. Asım 
Bezirci (1999) bu konuda şu gözlemi yapar: 

Hikâyelerinin olaylardan çok izlenimlerle, tasvirlerle, duygularla, çağ-
rışımlarla örüldüklerine ve şiirsel bir duyarlıkla beslendiklerine bakıp 
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da Meriç’e hemen “romantik” damgasını basmak yersiz olur. Gerçi 
onda romantik bir yan yok değil ama gerçekçi yan ağır basıyor. Ko-
nularını çoğunlukla yaşamdan alıyor, kişilerini çoğunlukla çevreden 
seçiyor, tasvirlerini çoğunlukla somut verilere yaslıyor, konuşmalarını 
çoğunlukla kahramanların kimliğine uyduruyor. (s.6)

Nezihe Meriç’in öykü kişileri, hayatın zorlukları ve toplumun 
bozuk düzeni üzerine ne kadar düşünürlerse düşünsünler, kaygı 
ve memnuniyetsizlikleri, gündelik hayatın küçük bir eylemiyle bir 
anda, en azından kısa bir süre için dağılır. Ancak Meriç, anlattığı 
hikâyelerde, dertlerin üstünü örtüp, dünyayı toz pembe gösterme 
gayreti içinde olmaz; sıkıntıyı da ferahlık kadar, mutsuzluğu da mut-
luluk kadar hissettirir ama karakterlerine, tüm olumsuzluklara rağ-
men yaşama sevincini gündelik hayatın içinde bulabilecekleri ayrın-
tıları özenle sunar: Yazlık bir kentin semt pazarından seçilen otlar, 
temizlenmiş bir ev, yıkanmış ve çiçeklerle süslenmiş bir taşlık, mut-
fakta bir akşam yemeği hazırlığı, yağda kızaran sigara börekleri, gü-
zel bir yaz akşamı açık havada bir sofra ve ferahlatıcı bir yeşil salata. 

Kısa ve yalın cümlelerle, yapmacıksız ve sokağın ruhunu yan-
sıtan bir dille ifade edilen bu mutlu anların yaşandığı mekânlarda 
doğanın renkleri ve tüm zenginlikleri, kent dokusunu kuşatır. Ka-
rakterlerin kendilerini mutlu ve umutlu hissettikleri mekânlar, kent 
ve kır dokularının iç içe geçtiği anlatılar oluşturur. Göz alıcı renk-
leriyle insana kucak açan doğa, ev ve aile imgelerinin yanı başında-
dır. “Alaturka Şarkılar” bu anlamda en çarpıcı öykülerinden biridir. 
Öykünün açılışı şöyledir: “Bir de baktım uçsuz bucaksız bir çayırın 
orta yerindeydim. Bir an için dünyada yeşilden başka renk kalmamış 
sandım. Gökyüzü bile yeşile çalar uçuk bir renkteydi. Hafiften hafif-
ten yeşilimsi bir rüzgâr esiyordu. Ağırbaşlı, güvenli ve şifa verici bir 
rüzgâr” (s.79). Şiirsel bir dille çizilen pastoral atmosfer, bir yandan 
karakterin belleğinde çocukluk anılarını canlandırır; çocukluğunun 
geçtiği bu çayırda yürürken dedesini hatırlar, ağlar, karşı tepeye doğ-
ru hızla koşar ve kendisini çimenlere yüzükoyun atar, kent uzaklarda 
kalmıştır (s.79). Bu sahneden hemen sonra yerinden kalkar ve Râna 
Teyzesinin evine doğru ilerlemeye başlar. Yeşilliğin ortasında bildik 
tanıdık bu ev ve insanlar anlatıcıya, aidiyet ve kendi ifadesiyle “gönül 
rahatlığı” yaşatır: 
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Bir kadının boynuna sarılmak, onu kucağa alıp, fırıl fırıl döndürerek 
bağırtmak, ona sevdiklerinden selamlar götürmek, sonra çardaktaki 
kanapenin üzerine yan gelerek: “Râniciğim ben mutlaka sigara böreği 
isterim. Salataları ben koparırım, sen bir patlıcan kızart başka bir şey 
istemem” diye nazlanmak; onun “Yavrum istediğin börek olsun, şimdi 
yaparım” diyen dingin sesini duymak… O zamanlar öyle bir gönül ra-
hatlığı duyarım ki dudaklarım titrer (s.81).

Râna Teyze, anlatıcının teyzesidir, annesinden ve kendisinden 
farklı olarak kırsalda, eski çocukluk evinde yaşamaya devam eder. 
Onu ziyarete gitmek bellekte, zamanda bir yolculuktur aslında. Râna 
Teyze’nin çardağında güzel bir yaz akşamı sofra kurulurken, onun 
“gençliğinden kalan berrak kahkahası”nı duyduğunda (s.81), onunla 
şakalaşıp “çocuklar gibi gülüş[ecekleri]” düşsel diyaloglar kurarak 
radyoda alaturka müzik dinlediğinde yaşadığı duyguyu şöyle anlatır: 
“İçim hiçbir yerde bulamadığım rahatlığı bulur” (s.82). Aile, çocuk-
luk, ev ve doğa ögelerinin hepsinin bir araya geldiği özel bir iyi oluş 
ânı anlatılmaktadır. 

Nezihe Meriç’in ilk öykülerine hâkim olan mutluluk ve umut 
dolu atmosferin, sonraları yerini karamsarlığa bıraktığı gözlemle-
ri yapılmıştır. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi’nin 
Nezihe Meriç maddesinde şöyle bir ifadeye rastlarız: “Özellikle ilk 
yapıtlarında alttan alta sevgiye, iyimserliğe ve umuda yöneliş sezilir 
(son öykü kitaplarından biri olan Bir Kara Derin Kuyu’da ise olabil-
diğince karamsar bir tablo ortaya çıkar)” (2001, s.563). Bu genel göz-
lem, Topal Koşma’daki öykülerden başlayarak birçok geç dönem eseri 
için geçerli olmakla birlikte bunun ilginç istisnaları da vardır. Meriç, 
olgunluk dönemi öykülerinde de—kişisel ve toplumsal meselelerin 
etkisiyle hissedilen huzursuzluğa karşın—küçük mutluluk anlarını 
yakalamaya devam eder. İlk basımı 1989 yılında, Bozbulanık’tan 36 
sene sonra gerçekleşen Bir Kara Derin Kuyu’da yer alan “Bugenvilli 
Başlangıç” bu duruma güzel bir örnektir. Öykünün açılış cümleleri 
şöyledir: “Sabahın bu erken vaktinde, meydanın orta yerinde, dal 
başıma dikiliyorum. Bol büzgülü ince bez giysimin, omuzlarımdan 
aşağı dökülüveren rahatlığına sığınan vücudum, yaza ve sıcağa ka-
vuşmuşluğun (yalnız bunun) keyfini çıkarıyor. Erinç içindeyim (yal-
nız bunun erinci)” (s.278). “Yalnız bunun” diye iki kez vurgulaması, 



95

Nezihe Meriç’in Öykülerinde Mutluluğa ve Umuda Açılan Yollar: 
İlişkiler, Gündelik İşler, Bedensel Sağlık

monograf 2019/12

yazarın hayatında ve ülkede aradan geçen süre içinde yaşananlarla 
ilgili ipuçları vermektedir. Eşi Salim Şengil’in sahibi olduğu Dost 
Yayınevi’nde Nâzım Hikmet’in eserlerinin basılmış olması gerekçe-
siyle komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla açılan davada, 
sanık sandalyesinde Nezihe Meriç vardır ve 1968-1974 arasında, altı 
yıl boyunca İstanbul, Side ve Çeşme’de kızıyla birlikte kaçak hayatı 
yaşamıştır. (Meriç, 2019, s.24). Son dönem öykülerinde bu deneyim-
lerin izleri ve 1971 ile 1980 darbelerinin yarattığı umutsuzluk yoğun 
olarak görülür. 

“Bugenvilli Başlangıç”a dönecek olursak, yaz mevsiminin başı-
dır, tatil sezonu açılmakta, ilk tatilciler otobüslerle bu mavi göğü, 
denizi ve yaz mevsiminin doğal güzellikleriyle betimlenen Akdeniz 
kasabasına gelmektedir. Anlatıcı daha sonra bir kahvede oturup et-
rafı gözlemeye başlar, kahvecinin yabancı bir turistle, olmayan İngi-
lizcesiyle konuşması ve anlaşması anlatıcıyı neşelendirir ama buruk 
bir neşedir bu: 

İçimden neşeli bir yazbaşı gülüşü kopuyor. İçimde kalıyor. Nerede 
o sudaki halkalar gibi peş peşe açılıp yayılan, içi tasasızlıkla, sevinç 
parçacıklarıyla dolu gülmelerimiz! Şimdikiler hemen acışıyor. Anne-
annem de bu duyguyu anımsatan bir şeyler anlatıp dururdu. Demek 
isterdi ki: “Savaşlar bizim gül yüzümüzü soldurdu. Hepimiz genç yaş-
larımızda kucaklarımızda çocuklarımızla dul kaldık. Şehit karısı ol-
duk. Şehit yetimi olduk (s.279).

İçine doğduğu bu zor coğrafyada, önceki kuşakların, “93 Har-
bi, Yunan Harbi” gibi peşi sıra gelen savaşlardan kaynaklanan acılar 
çektiğini sayar Nezihe Meriç ve kendi kuşağının payına düşen acıları 
da bu silsileye ekler: “Bizimkiler değişik. Aylar var bizde. Mayıslar, 
martlar, eylüller” (s.279). Her sabah okudukları gazetelere yansıyan 
memleket haberlerinden yakınır: “Her gün tazelenen, ama hep çö-
küntü, bozukluk, sinir getiren, umut kırıcılığı yapan haberlerle do-
luyoruz. Bu geçmişten gelen acı ipini, yumağa sarmayı sürdürmek 
diye tanımlanabilir. Ne erinci!” (s.279). Ama öykünün anlatıcısı acı 
ipini yumağa sarmaya pek niyetli değildir, yukarıda söylediklerin-
den hemen sonra gündelik hayatın içinde, alışverişte, tanıdıklara 
gülümseyerek bu sıkıntıları nasıl dağıttığını gösterir. Onu en çok 
neşelendiren yer—Hayriye’yi hatırlatırcasına—pazar yeridir: “Di-
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yelim, geçerken pazara uğradım. Yeşillik bolluğu sevinç şaşkını ya-
pıyor beni. ‘Bu nasıl pişirilir? Bu püsküllü ne? Peki şu? Şu ıspanak 
gibi olan? Ya şu pembe köklüler?” diye soruyorum. Pazarcılarla şa-
kalaşıyorum. Gülüyorlar. Ben de gülüyorum. Gözlerimiz pırıl pırıl” 
(s.279). Ancak ilk öykülerinde de görülen benzeri gündelik iyi oluş 
anlarında mutluluğu yakalayabilen tüm Nezihe Meriç anlatıcılarını 
içten içe kemiren tedirginlik artık bir düş kırıklığına dönüşmüştür. 
“Beni yere çalan, günümü karartan yaradılışım” diye isyan eder, “Ge-
çip giden zor yıllar!” der ve “Bizim gençliğimizi, erincimizi, umutla-
rımızı, yaşamımızı alt üst eden, tozumuzu göğe savurmak isteyenler” 
diye seslenir (s.280). Bir gerçek kişi ve yazar olarak Nezihe Meriç ile 
öykülerinin varsayılan yazarı arasında bağlar olduğunu düşünecek 
olursak, küçük mutlulukları paylaşarak çevresine yaymak isteyen 
genç kadının yaş alırken birçok güçlüğe göğüs gerdiğini ve üzücü 
olaylara tanıklık ettiğini tahmin etmemiz yanlış olmaz. 

Sokaklar
Meriç’in öykülerinde insanlarda güzel duygular uyandıran 

mekânların başında sokaklar gelir ama illa ki İstanbul sokakları. 
Öyle ki, hiç tanımadığı bir şehirde ama dünyanın en güzel şehir-
lerinden biri kabul edilen Roma’da dolaşırken bile İstanbul’un arka 
sokaklarını özleyecektir öykünün anlatıcı kişisi. “Dağılış”ta Roma’da 
bir pansiyon odasında İstanbul’u, Mahmutpaşa’yı özlemle anan iki 
kişiden söz edilir. En çok da çiçekli, işlemeli, büzgülü perdeleri; çin-
ko leğenleri, küpe çiçeklerini, balkonlara asılan çamaşırları, tepsi 
böreklerini, “sulanıp süpürülmüş kapı önleri” ile “güneşe karşı kova 
kova sular devrilip yıkanmış mermer merdivenleri” özlemişlerdir 
(s.58-59): Perdeleri, yıkanmış çamaşırları, sulanmış kapı önleri, 
börekleri ve saksıda çiçekleriyle bir Mahmutpaşa sokağını mutlu-
luk mekânı olarak hayallerinde canlandıran iki öykü kişisi, Nezihe 
Meriç’in birçok öyküsünde yinelenen çeşitli mutluluk bileşenlerini 
bir arada bulunduran bir tablo çizer. 

“Aksaray Dolmuş” öyküsünde anlatıcı kadını Eminönü-Aksa-
ray dolmuşunda ilerlerken olumsuz duygu durumundan olumluya 
dönüştüren etkilerden biri, sokakların ona Eskişehir’i, Eskişehir’de 
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bildiği ve onda güzel izler bırakmış olan mekânları hatırlatmış ol-
masıdır (s.30). 

Bir sokağın insanda uyandırabileceği sevinci en güzel anlatan 
parçalardan biri “Madem ki Hayal Kurmak Bedavadır” öyküsünün 
açılış cümlelerinde karşımıza çıkar. Anlatıcı yolda gördüğü bir kıza ha-
yalinde bir yaşam öyküsü giydirmiş ve onu bir sokağa yerleştirmiştir: 

O esmer kızı görür görmez hemen sokağını düşündüm. Bu, taşlarının 
arasından otlar fışkıran  bir eski zaman yokuşuydu. İki yanında yük-
sek, sağlam serin taş duvarlar ve tam karşıda masmavi bir gökyüzü 
parçası vardı. En güzeli yokuştan aşağı, taşların, otların arasından şırıl 
şırıl süzülen sulardı. Onu ilk kez sıcak bir yaz gününde bulmuş, gö-
rür görmez sevincimden uçuyorum sanmıştım. İlk duyduğum istek, 
hemen gidip duvarlarına avuçlarımı, yanağımı dayayarak serinliğin 
tadını duymak olmuştu (s.75). 

İlk anda anlatıcının deneyimlediği bir sokak olduğu yanılsa-
masına rahatça kapılabiliriz ama anlatılan sokak da ev de aslında 
sadece düşlenen mekânlardır: “Günlerce bu sokak için dalgalandım 
durdum. Bana öyle tanımlamalara sığmaz bir sevinç veriyordu ki, 
hemen yaşamakla ilgili düşlerimin en başına onu geçirdim” (s.75). 
Düşsel bir arkadaş edinen küçük bir çocuk gibi düşsel bir sokak 
edinmiştir. Öyküdeki anlatıcının ne cinsiyeti bellidir ne de hayat 
hikâyesi. Sadece gören bir göz ve düşleyen bir zihin olarak hayatın 
içinde, sokaklarda dolanan bir öznedir. Neşe duygusuyla özdeşleş-
tirdiği esmer kıza hayalinden bir isim uydurur, bir kardeş yakıştırır 
ve oturdukları sokağı da yaratır. Öyküde anlatıcı karakter, bütün bu 
ayrıntıların yardımıyla neşe ve iyi oluş duygusunu deneyimlemenin, 
en azından deneyimleyen insanları düşlemenin yolunu bulmuştur. 

Dar Alanlarda Güven ve Aidiyet 
Nezihe Meriç’in doğa sevgisinin edebiyatına da yansıdığı; kur-

maca evreninde, rengârenk çiçekler, yeşil çayırlar ve mavi gökyüzü-
nün ferahlık ve genişlik içinde çizildiği gözlemleri yapılmıştır. Bu 
gözlemler büyük ölçüde doğruluk payı içerir, öykülerinin çoğunda 
pastoral bir manzara veya manzara kesiti, ışıklı bir gün doğumu, ye-
şilin ve daha başka renklerin birçok çeşidi tutkuyla anlatılır.
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Meriç’in edebiyatının henüz incelenmeyi bekleyen yönlerinden 
biri de burada yer veremediğimiz, renklerle yarattığı görsel imgeler 
ve bunların karakterler üzerinde yarattığı değişik duygu ve çağrışım-
lardır. Edebiyatımızda, Servet-i Fünûn döneminden itibaren önemli 
yansımaları olan ve İkinci Yeni şiirinde yeni kalıplara dökülen, re-
sim yapar gibi yazmak anlayışı Nezihe Meriç’i de etkilemiştir. Asım 
Bezirci ile yaptığı söyleşide, okuduğu kitaplar arasında Sabahattin 
Eyuboğlu’nun Avrupa Resminde Gerçek Duygusu da vardır (Bezirci, 
1999, s.25). Nezihe Meriç’in yapıtları, bunun gibi başka birçok özel-
likleriyle, kendilerini gün yüzüne çıkartacak eleştirel incelemeleri 
beklemektedir. 

Yazarın bir öyküsü vardır ki, mavi gökyüzünün pencereden gö-
rünüşüyle başlar, sonunda karakterin, geniş çayırlardan kentin biti-
şik nizam apartmanlarından birindeki küçük odasının dar ufkun-
da son bulur. Öykü kişisinin tercihidir bu. “Boşlukta Mavi”, Nezihe 
Meriç’in, görsel imgelerle örülen şiirsel kurmaca dilinin en güzel 
örneklerinden biridir. Taşrada bir zengin evinin merdiveninin üst 
başına öyle bir yere pencere açılmıştır ki, merdivenin alt başında 
durulduğu zaman, yukarıdaki pencereden yalnız gökyüzü görünür, 
evin daha yakınındaki yerleri görebilmek için basamakları çıkarak 
pencereye abanmak gerekir (s.20). Anlatının zihnine odaklandı-
ğı genç kız, merdivenin altında durup göğe bakmaktadır ama evin 
penceresinin sınırları içinden görünen bir gökyüzüdür bu. 

Anne babası ölünce onu İstanbul’da okutan dayısı Hacı Bey’in 
taşradaki evini ziyarete gelmiştir (s.23). Ancak burada kendisini her-
kese, her şeye yabancı hissetmektedir. Mutfakta hummalı bir yemek 
hazırlığı içinde olan evin kadınlarının neşeyle yemek yapıp iştahla 
yemelerinden duyduğu yadırgama (s.22-23); onlardan uzaklaşıp bi-
raz daha dinlenmek için girdiği büyük tavanlı, aydınlık sofada baş-
layan iç sıkıntısı (s.23); dantelli örtüler, minderler, sürahilerle süslü 
rahat odalarda varlığını duyduğu eksiklik ona acı verir (s.24). Bu acı-
nın görünürdeki kaynağı kır-kent karşıtlığıdır: “O, kente göre ayar-
lanmıştı. Dar odalara, koltuklara, sandalyelere, elektrik düğmelerine, 
musluk suyuna göre daralmış, büzülmüştü bir kez” (s.25). Ama dar 
alanlar sadece kente özgü mekânlar değildir. Ernst Bloch, insanın 
temel güdülerinden birinin korunaklı bir yerde bulunmak olduğunu 
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şöyle vurgular: “Bir yandan da, bizzat görünmez olmanın zevki. Bir 
köşe-bucak aranır, koruyan, saklayan. Dar yerde insan kendini hoş 
hisseder, orada ne isteniyorsa o yapılır, belirgin bir biçimde.” (Bloch 
2001, s.42) 

Öykü kişisi, dar mekânlara kaçmak ister çünkü kendisini da-
yısının konağındaki geniş odalara ve o evi kuşatan doğaya ait his-
sedemez, oradaki insanlara ve mekânlara karşı derin bir yabancılık 
duyar (s.25). Kentli insana yabancı gelen ve belki de tehlikelerle dolu 
sınırsız bir özgürlük alanı sunan doğanın yerine, kendini güvende 
hissettiği, kentteki üç metrekarelik odasına taşıdığı doğa imgelerini 
koyar: “Duvarlarına astığı iki üç resimle, okyanusun sesini, bozkır-
ların yalnızlığını, derede yıkanan iki küçük oğlanın kahkahalarını 
odasına getirivermişti” (s.26). Modern kültürün, doğayı ve tüm can-
lıları, sahici niteliklerinden soyutlayarak birer resme dönüştürmesi ve 
insanın hizmetine sunması, bu şekilde insan ile doğa arasında oluşan 
kapanmaz uçurum, bu öyküde etkili bir yalınlıkla ifade edilmiştir. 

Öyküde İstanbul’daki dar odasına kaçıp güvenlikli bir alan 
arayan kız hem doğaya aşina olmayan bir kentlidir hem de küçük 
bir çocukken anne babasının ölüm haberi kendisine verildiği anda 
başlayan yersiz yurtsuzluk hissiyle kuşatılmıştır. Mavinin “boşlukta” 
olması ve kızın uçsuz bucaksız maviliğe küçük pencereden bakarak 
onu zapt etmeye çalışması, aidiyet duygusu arayışı ile ilişkilidir. 

En Temel İçgüdü: Yemek 
Nezihe Meriç’in öykülerinde mutluluk kaynağı olan gündelik 

hayat edimlerinin arasında yemek yapmak ve yemek önemli bir yer 
tutar, “Özsu” bunlardan biridir: “Hayriye’nin ekmek kızartmasın-
da da ayrı bir tat, bir neşe vardı. […] İş sabahları evin içinde ateşin 
sıcağını, [kızartılan] ekmeğin kokusunu duyup, günlük yaşama, o 
anlatamadığım sağlam duyguyla başlamaktaydı. Hayriye bunu iç-
güdüsüyle yapıyordu kuşkusuz” (s.71). Sadece yemek değil, yemek 
için yakılan ateş de insana, milyonlarca yıl öncesinden miras kalmış 
ilksel bir haz ve güvenlik duygusu veriyor olmalı.

“Aksaray Dolmuş” adlı öyküde anlatıcı karakter, yanında oturan 
yolcunun anlattığı yaşanmış olaylar ve insanların arasından çekip al-
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dığı küçük Leylâ’yı, gözünde büyümüş, genç kız olmuş olarak canlan-
dırırken, Leylâ’nın neşesi ve yaşam sevincini bütünleyen sahnelerden 
birisini mutfağa yerleştirir. Mutfakta mangal yanmış, çaydanlık kay-
namıştır. Anneannesi, küçük kardeşine kahvaltı yaptırmaktadır. Leylâ 
bu sırada çay içerken düşünür: “İşte, ekmek böyle köz ateşte evire çe-
vire nar gibi kızartılmalıdır. […] İnsanın evinde her sabah ille bir çay-
danlık, böyle fıkır fıkır kaynamalıdır” (s.32). Jung’un arketipler üzeri-
ne düşüncelerini izleyen Ernst Bloch (2001), mitik bir karışım olarak 
adlandırdığı bugünkü insanın zihninin, arketipler içinden konuşan 
“kadim insan-hayvanın güdüsel imgelerle kaplı hayatıyla” sürekli bir 
alışveriş içinde bulunduğunu çünkü arketiplerin bilinçdışında yer et-
miş olduğunu söyleyerek şu örnekleri verir: “Yılan, mutfak, ateş, ateşte 
tencere, derin su, toprak ana” (s.89). Ateşte kaynayan çay veya yemek, 
insanlığın ortak bir geçmişine dayanan canlandırıcı imgelerdir. Ocak-
ta kaynayan çay, Nezihe Meriç için de vazgeçilmez olmalıdır ki Asım 
Bezirci (1999) ile yaptığı söyleşide her sabah yataktan fırlayıp yaptığı 
ilk işin çay suyunu ocağa koymak olduğunu söylemiştir (s.6). 

“Alaturka Şarkılar” öyküsünde anlatıcıyı ailesiyle geçirdiği güzel 
çocukluk yıllarına götüren Râna Teyze’nin çardağında kurulan sofra, 
yağda kızaran sigara börekleri ve patlıcanlar, yemek yemenin verdiği 
haz ve mutluluğa örnek oluşturur. Kısa bir öykü olan “Çalgıcı”da kö-
tümser öğretmen, çalgıcının neşesine kendini kaptırdığında birden 
iştahı da açılır, önceden bildiği bir yere gidip bira içip sosis yemek 
ister (s.12). Burada aynı zamanda bir arkadaşa rastlama olasılığı da 
ona sevinç vermektedir; yemek, içmek ve arkadaşla sohbet, hayatın 
küçük ama etkili mutluluk sebepleridir. 

Bir Kara Derin Kuyu’daki öykülerden olan “Bugenvilli Başlan-
gıç”ta (1989), ülkenin sorunlarından bunalmış anlatıcının, yaz mev-
siminin başlarında güzel bir Akdeniz kasabasında olmaktan kaynak-
lanan iyi hissetme duygusu, pazardan aldığı yeşilliklerle yapacağı 
yemekler, salata ve kuracağı sofra ile pekişir (s.280). Pazarcılardan 
otları nasıl pişireceğine ilişkin tarifi alır, önce elbette ki soğanlar 
pembeleşene kadar kavurulacaktır. Sonrası şöyle anlatılır: “Haşladı-
ğımız otların suyunu sıkıp, onları da ekliyoruz bu soğanlara. Biraz 
acı kırmızı biber koyup, iki yumurta kırıyoruz. Yanında da domate-
si, soğanı bol, sirkeli bir bahar salatası! ‘De gari. Durma çal gaşığı.’ 
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Ne demek bu be! Karakuş bile iner tüm görkemiyle yükseklerden 
bu yemeğin kokusuna. Bir kanadında, bir tutam ekşi mavi, öbür ka-
nadında güneş balı” (s.280). Yemeğin güzelliğine göksel varlıkların 
hayran kalması imgesi, bu salata tarifinden 36 yıl önce yayımlanan 
Bozbulanık’taki öykülerden olan “Alaturka Şarkılar”da, çobanın ya-
şadığı duygunun uzantısı gibidir. “Alaturka Şarkılar”da anlatıcı, çok 
güzel peynir helvası yapan ve herkese, hatta Tanrı’ya bile helvasın-
dan yedirmek isteyen bir çobandan söz eder: “ ‘Te be Allahım’ der-
miş. ‘Gelmezsin ki sana bu piynir helvacığından yidireyim.’ (s.79). 

Öte yandan, şu soru da akla takılmaktadır: Tekil bir örnek olan 
bu çoban bir yana, neden mutluluk veren yemekleri öykülerde hep 
kadınlar yapmaktadır veya kadınlar neden hep harıl harıl ev işi yap-
maktadır? Ataerkil toplumsal yapının kadına yüklediği geleneksel 
rolün, Nezihe Meriç’in öykülerinde bu kadar yaygın bir örüntü oluş-
turması sorunlu değil midir? Meriç bu yapıyı hiç mi sorgulamaz? 
Aslında Meriç’in öykü kişileri arasında kendisini, kadın kimlikleri-
nin ev işleriyle tanımlandığı dünyaya çok yabancı gören karakterler 
de vardır. “Boşlukta Mavi” öyküsünde, eğitimli İstanbullu genç kız, 
misafir olarak geldiği taşradaki konağın mutfağındaki canlı hayata 
epey dışarlıklı bir gözlemci, bir yabancı olarak bakar. Çalışanlarla 
beraber evin büyük hanımı ve yeni gelini, yemek ve ekmek yapma iş-
lerini, kan ter içinde ama birbirleriyle şakalaşarak neşeyle sürdürür-
lerken, ev işlerini güle oynaya yapan bu iştahlı ve toplu kadınlarla, 
yemek pişirmeyen, pek de fazla yemeyen bu okumuş kızın arasında 
büyük bir sosyal ve kültürel uçurum olduğu açıktır: “Sabire Hala, 
soğandan yaşaran gözlerini yemenisinin ucuyla silerek ona takı-
lıyordu: ‘Sen boşla o kitapları neyi, bak hele solucana dönmüşsün. 
Bu kış gel, burda seni gözlemeyle, kaymakla bir besleyelim, işe yara 
barim kız, bak Esmâ’ya” (s.23). Buradaki “işe yaramak” iki anlam 
içerir; evlenmek ve ev işlerinde yardım etmek zira Esmâ hem yeni 
gelindir, hem de mutfakta yemeğe yardım etmektedir. Sabire Hala, 
İstanbul’da okumuş anlatıcı karakteri de Esmâ’nın örneklediği kalıba 
sokmak isterse de bunu başaramayacak, kız hızla o ortamdan kaçıp 
İstanbul’daki evine ve yalıtılmış hayatına sığınacaktır. 

Ev işlerini yadırgayan kadın karakterlerden biri, “Keklik 
Türküsü”nün odak kişisidir. Kurduğu gündüz düşünde kendisini va-
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purdan âşina olduğu genç adamla evlendirip iki de çocuk yapan aka-
demi öğrencisi Oya, bu düşün içinde kendisini hep mutfakta gördü-
ğünü bir noktada fark eder: “Oya kendini daima bir şey kızartırken 
düşünürdü. Örneğin, kızgın yağa atılır atılmaz hemen pembeleşip 
kabaran puf börekleri. Küçük bir mutbak iskemlesine oturmuş, mal-
tızın karşısında, yanakları ateş gibi ve sıkıntıdan bağırdı bağıracak 
bir hali vardır” (s.96). Kendini kaptırdığı düşlerde, gerçekte hedefle-
diği yüksek eğitimli, kariyer sahibi kadın kimliğinden uzakta, belki 
de annesinde gördüğü bir kadın modeli içindedir ve bunu fark etti-
ğinde rahatsız olacaktır. Adalet Ağaoğlu’nun, düşünde profesörlük 
tezi yerine jüriye bir tencere dolma sunduğunu gören Aysel karak-
terini yaratacağı Ölmeye Yatmak (1973) romanına tam 20 yıl vardır 
ama Nezihe Meriç’in Oya’sı da yüksek öğrenimine devam edeceğine 
ocağın başında yemek yaptığını gördüğü düşünde pek de hâlinden 
memnun değildir. 

Nezihe Meriç’in öykülerinde kadınların çoklukla ev işleri yapı-
yor olmaları, mutfakta yemek pişirip temizlik yapıyor ve üstelik bun-
lardan mutluluk duyuyor olmaları sorunsallaştırılmıştır. Jale Özata 
Dirlikyapan (2010), “özellikle Bozbulanık’taki öykülerin geleneksel 
anlayıştaki kadın imgesiyle çatıştığı, bu imgeyi ‘sarsma’ cesaretini 
gösterdiği söylenemez” saptamasını yapmıştır (s.93-94). Mutluluğun 
bedelini, evi temiz tutmak ve her daim sofrayı donatmak zorunlu-
luğu ile kadınlar mı ödemelidir? Buna benzer sorulara yanıt aradığı 
Mutluluk Vaadi adlı kitabında Sara Ahmed (2012), mutluluğun ge-
leneksel toplumlarda özellikle kadınların omuzlarına yüklenen bir 
yük ve masum görünüşlü bir toplumsal baskı aracı olarak işlev gör-
düğünü dile getirmiştir. 

Özata Dirlikyapan yine de, aynı öykülerde hayatı sorgulayan 
kadın karakterlerin varlığını da kabul ederek, Meriç’in “kadına yük-
lenen toplumsal rolleri bütünüyle olumlayan bir duruş” sergilemedi-
ğini gözlemlerine ekler (s.94). Sahiden de Nezihe Meriç’in, toplum-
sal cinsiyet rollerini sorgulayan kadın karakterleri çoktur. Bunlardan 
en belirgini, yukarıda söz ettiğimiz, “Boşlukta Mavi” öyküsünün 
İstanbullu, okumuş genç kadın karakteridir. Burada kadın, toplum 
içindeki konumunun, taşra ile kent arasındaki farklılıkların ayırdı-
na varır ve geleneksel konak hayatında mutfakta çalışan kadınlarla 
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arasındaki mesafeyi derinden duyumsar. Kadının toplumsal rolüne 
ilişkin gelenekleri “sarsmak” gibi bir iddiası olmasa da Nezihe Meriç, 
her yönden geçiş dönemi özellikleri sergileyen 1940’lar ve 1950’lerin 
Türkiye’sinde bireylerin yaşadıklarından ve hissettiklerinden seçtiği 
kesitleri, kadın anlatıcılarının merceğinden süzerek dile döken usta 
bir hikâye anlatıcısıdır. Meriç, gözlemlediği yaşamları olabildiğince 
gerçeğe uygun olarak temsil etmek gayreti içindedir ve o gerçeğin 
içinde süregiden geleneksel aile yaşantıları ve bunlardaki dönüşüm 
belirtilerini kuşatan bir duyarlıkla yazar. Nitekim Nil Sakman (2018), 
Nezihe Meriç’in kadınlarının çoğunlukla “geçiş dönemi kadınları” 
olduğunu vurgulayarak, Meriç’in öykülerinde, geleneksel toplum 
yapısındaki “rollerini büyük ölçüde kanıksamış, sadece yüzeysel bir 
modernleşme deneyimleyen anneler ile bu annelerin eğitim görmüş, 
kendini ve yaşamı el yordamıyla da olsa sorgulama gayretindeki kız-
ları arasındaki gerilimli ilişki”nin önemli bir yer kapladığını belirtir 
(s.5). Gerçi anneler ile kızları arasında “gerilim”den çok bunaldıkça 
annesine veya anne figürüne koşan kızlardan söz etmek daha doğru 
olsa da Sakman’ın geçiş dönemi vurgusu ve bu dönemde farklı kül-
türel kimliklere bürünmüş iki kuşak kadının bir arada bulunduğu 
saptaması önemlidir. Bütün bunlar, Nezihe Meriç’in, bir kadın ve bir 
yazar olarak kritik bir geçiş döneminde yaşadığının ve bu döneme 
ilişkin tanıklıklarını edebiyatıyla yaptığının kanıtıdır. 

III. Beden: Sağlık, Hastalık
Mutluluk, umut gibi olumlu duygular için öncelikle sağlıklı bir 

bedene sahip olmak gerektiği, psikologların veri analizlerine gerek 
olmadan sağduyuyla da söylenebilecek bir saptama olsa gerektir. Ne-
zihe Meriç de birçok öyküsünde bu en temel iyi olma duygusunu 
ifade eder. “Boşlukta Mavi” öyküsünün iki yerinde bedenin sağlığı-
na yapılan vurgu dikkat çeker. Öykünün açılış sahnesinde, genç kız, 
konuk olduğu taşra evinde sabah saatlerindedir: “Bir an, merdivenin 
alt başında durup—Bol geceliğinin içinde vücudunun sıcaklığını, 
kendi kokusunu, yüreğinin sessizce çarpışını, kanın düzgün dolaşı-
mını duyarak, her şeyin yolunda olduğunu haber veren hafiflendi-
rici duyguyla—yukarı doğru baktı” (s.20). Yukarı doğru baktığında 
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öyküye ismini verecek olan pencereyi ve pencereden sanki boşlukta 
asılı gibi duran mavi gökyüzünü görecektir. Aynı karakter, evin ka-
dınlarının çalıştığı mutfağa bir bakış atıp odasına dönmeden önce 
yine sağlıklı olduğunu duyumsar: “Kız, mutbak kapısının önünde 
uzun uzun gerinmiş, kendini sağlıklı bulmanın, hiçbir ağrı sızı duy-
madan rahatça gerinebilmenin tadıyla elini yüzünü yıkamış, ‘Ben 
gidiyorum’ demişti.” (s.23). 

Bedensel sağlık, mutluluk veya iyi oluş duygusuyla ilişkilen-
dirildiği gibi hastalık da içe kapanma ile özdeşleşebilmektedir. 
“Bozbulanık”ta Bilge, Ankara’nın yüksek eğitimli çevrelerinden 
oluşan küçük grupla evde akşam yemeği sonrasında beraber vakit 
geçirirken, riyakâr ve çelişkilerle dolu bir toplumsal zümre olarak 
gördüğünü anladığımız insanlarla arasında gördüğü düşünsel me-
safeyi, geçirmekte olduğu ateşli gribin arkasına gizlemekte, oyuna ve 
sohbete katılmadan kenarda radyodan klasik müzik dinleyerek dü-
şüncelere dalmaktadır. İnsanlardan, toplumdan, kendinden nefreti 
hastalıkla birleşir ve öyküye adını veren cümleye dönüşür: “Uyku-
suna, vücuduna, insanların arasına, kente, dünyaya…sinsi, bulanık, 
iğrenç, terli, adi, sancılı bir şey yayılıyor, bunaltıyor, soluksuz koyu-
yordu onu” (s.38). 

Hastalık, yaşlılık ve ölüme yakın olmak durumları, “Kurumak” 
öyküsünde, bu defa başka bir Bilge’nin yaşadığı dönüşümün kilit 
kavramlarıdır. Bilge, komşusu Sâfinaz Teyze’nin, hasta ve yatağa ba-
ğımlı kocası Cemil Bey’in başında, iki üç saatliğine beklemekle gö-
revlidir. Hava kararmıştır, yatakta yaşlı ve hasta bir adam vardır ve 
Bilge karanlık düşünceler içinde kalkıp ışığı açmak veya sobayı yak-
mak için bile kendinde istek bulamamaktadır. Okumuş, öğretmen 
olmuş, nişanlı bir genç kızdır ve geleceğini böylece az çok çizmiştir. 
Ama içinde bir huzursuzluk vardır. Ancak, kısa bir süre eşlik ettiği 
yaşlı ve hasta Cemil Bey, sanki orada bulunduğu sürece Bilge’nin ka-
ranlık düşüncelerini hissetmiş gibi konuşmaya başlar ve kendi kuşa-
ğının zamanında çektiği toplumsal sıkıntılardan söz edip “Ama sizler 
bir şeyler yapmalısınız evladım. Siz bizden daha talihli bir döneme 
yetiştiniz. Istırap ve can sıkıntısı size göre değil” diyerek bir konuş-
maya başlar (s.90). Cemil Bey geçmişten tanıdığı neşeli bir arkadaşı-
nın, Ahmet Sâmi Bey’in maceralarını anlatır ve Bilge dinlediklerin-
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den “Her şeye rağmen, bulunduğunuz şartlar dahilinde memnun ve 
mes’ut olmaya çalışmalısınız” dersini çıkarır (s.90). Ölüm döşeğinde 
yaşlı bir adamın, genç ve sağlıklı bir insanı neşelendirmeye ve umut 
vermeye çalışması, Bilge’yi şifalandırır: “Bilge bir ara içinin ısındığı-
nı, içinden neşeli, sıcak bir şeyler geçtiğini ayırt etti. Cemil Bey anla-
tıyor, o, Ahmet Sâmi Beyin, o mutlu olmasını bilen kalender adamın 
tuhaflıklarına içinden gelerek gülüyordu” (s.90). Çok az tanıdığı bir 
adamın anlattığı hiç görmediği başka bir adamın mutlu tavırları iyi 
gelmiştir Bilge’ye ama bu iyileşmenin topyekûn, kalıcı bir iyileşme 
olmadığı da not edilir; o an için geçmiş olsa da Bilge’nin içinde o 
tedirginlik varlığını sürdürecektir (s.91). 

Sağlığını yitirmiş bir insanın gözünden diğer sorunlar nasıl kü-
çük görünürse, ağır bir hastalıktan sonra iyileşmeye başlamış biri 
için de küçük mutluluklar çok büyük olarak algılanabilir. “Özsu”da 
hastalık, Hayriye’nin çevresine mutluluk dağıtan rolünün vurgulan-
ması için bir anlatım stratejisi olarak işlev görür. Hayriye’yi ve ma-
hallede yarattığı değişimi, uzun süren ciddi bir hastalıktan iyileşme-
ye çalışan, nekahet evresinde yataktan kalkamayan bir anlatıcıdan 
öğreniriz. Öykünün sonunda anlatıcı iyileşecek ve “Ben iyileşmeye 
onun neşesiyle başladım” diyecektir (s.72). Hayriye, şifacılığı ile so-
kağın ve insanlarının ruhunu iyileştirecek ve sonra sokağı terk edip 
gidecektir. Ama iyileşme bir kez başlamıştır. Hem ağaçlara, hem 
de insanlara ve hayvanlara, hasta olmasınlar diye yapılan “aşı” bir 
metafor olarak anlatıcı tarafından açıkça dile getirilir: “Aşı tuttu bir 
kere… Artık Hayriye olmasa da sokak bizim. Günlük dertlerimize, 
sıkıntılarımıza, kederlerimize, ancak kendimizi ilgilendiren, dünya-
mızla kendimiz arasındaki didişmeye karşın, sabahları, temiz, serin, 
çiçekli, insanlarıyla anlaşmış, sevilmiş bir sokakta uyumak, akşamla-
rı böyle bir sokağa dönmek—madem ki buna zorunluyuz—bizi hep 
bir yanımızdan tutuyor” (s.74). 

“Özsu”nun anlatıcısı, hayatın sorunsuz ve pür neşe içinde bir 
yer olduğu gibi safdil bir inanca kapılmış değildir; insanların, bütün 
güçlüklerine rağmen yaşamaya zorunlu olduğu düşüncesinden ha-
reketle, zor zamanlarda bile hayata bir yerinden tutunmak için diğer 
insanlarla ve yaşadığı mekânlarla barış içinde neşe üreterek yaşama-
nın mümkün olduğuna ilişkin kendi deneyimini paylaşmaktadır. 
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Belki de böylelikle Nezihe Meriç, dünyayı daha âdil ve yaşanılır bir 
yere dönüştürmek gibi büyük hedefler ve bunlara yönelik toplumsal 
mücadeleler yerine, işe kendi sokağımızı süpürerek, yakın çevremiz-
deki insanlarla dayanışmacı, olumlu ilişkiler kurarak, elimizdekilere 
şükretmesini bilip küçük mutluluklar yaratarak başlanabileceğinden 
söz etmektedir.

Sonuç
Mutluluğun iki ana felsefi kavramsallaştırması olan hazcı ve 

ahlakçı ekoller, çeşitli ögeleriyle Nezihe Meriç’in öykülerinde belir-
mektedir. Nezihe Meriç’in öykü kişileri, ferahlatıcı mekânları arayıp 
bulan, kent ve doğanın sunduğu olanakları, mutlu anlar yaratmak ve 
bunları bellekte yaşatmak için değiştirip güzelleştiren; ayrıca beden-
sel sağlık, yemek gibi fiziksel hazların farkında olan kişiler. Nezihe 
Meriç’in öykü kişileri aynı zamanda, erdemli davranışlar sergileyen; 
yardım ederek, neşesini paylaşarak, güç durumda olanlara elinden 
geldiği kadarıyla bir umut ışığı yakarak dayanışma içinde olan; şük-
redip Tanrı’ya sığınarak huzur ve umudu manevi duygularla yaşata-
bilen kişiler. Sıradan insanların küçük hayatlarını, kendi dillerinden 
anlatan hikâyelerinde Meriç, mutluluğun ve umudun, yüzyıllar bo-
yunca özellikle felsefe ve psikoloji disiplinleri içinde çeşitli kavram-
larla ifade edilmiş başlıca yönlerini kavrayabilmiş. 

Kırlardan, evlerden, sokaklardan mutluluğa ve umuda çıkan 
yollar açan; içlerinde sıkıntı barındırsalar da dışarıya karşı neşeli ve 
ümitli olabilen karakterler, yazarın kendi kişiliğinden izler taşıyor 
olabilir mi? 1989’da yayımladığı ve kendisine 1990 Sait Faik Öykü 
Ödülü’nü getiren Bir Kara Derin Kuyu’nun girişine “Öykülerden 
Önce” başlığıyla yazdığı giriş yazısında Meriç, ülkeyle birlikte aydın-
ların da geçtiği zor süreçlerin etkisiyle öykü yazmaya verdiği uzun 
aranın nedenleri üzerine düşünüyor ve hassas yaradılışı hakkında 
anlamlı bir ipucu veriyor: “Çocukluğumdan bu yana, çok dışa dö-
nük, canlı, sıcak, sevgiyle dolu (çok) yaşamı ayrıntılarına dek tadı-
nı çıkararak yaşayan, gülen, sevinen bir yaradılış olarak görünen şu 
Ben’in, nasıl da içine dönük, aşırı duyarlı, alıngan, çekingen (çok) 
biri olduğu. ‘Ah canım benim!’ diyorum. Kendimi nazlandırıyorum” 
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(Meriç, 2015, s.217). Benzeri bir ifadeyi Asım Bezirci ile yaptığı söy-
leşide dile getirirken, içinde barındırdığı olumsuz duyguları, ilişkiler 
ve mekânlardan beslenerek nasıl olumluya dönüştürebildiği hak-
kında fikir veriyor: “Çocukluğumdan beri hep dışa dönük görünen, 
aslında çekingen, içe dönük, huysuz, alıngan yalnız bir kişiliğim ol-
masına karşın, hep kalabalıklarda yaşamayı sevdim. Yollar, çarşılar, 
caddeler, pazar yerleri, vapurlar, otobüsler, tiyatrolar, sinemalar… 
Hep baktım, izledim, düşündüm, ürettim, anlattım. İnsanların iç 
dünyaları beni hep ilgilendirdi” (Bezirci, 1999, s.16). 

Nezihe Meriç’in birçok karakterini olduğu gibi kendisini de 
ayakta tutan küçük mutluluklar ve umutlardır. Ama onun en önemli 
mutluluk kaynağı yazmaktır. Bütün büyük yazarlar için olduğu gibi 
Nezihe Meriç için de yaşamak, yazmakla o kadar özdeşleşmiştir ki, Bir 
Kara Derin Kuyu’da yer alan ve otobiyografik ögeler içeren öykülerin-
de, siyasi sürgün olarak, eşi Salim Şengil’den ayrı, kızı Aslı ile baş başa 
geçirdiği zor zamanların ve bu dönemde ara verdiği yazmaya, sonra-
dan tekrar başlamaktan duyduğu mutluluğun izlerini görüyoruz. 

Cumhuriyet’in ilk dönem aydınlanmacı kuşakları, bürokrat ve 
eğitimcileri, kız çocuklarının eğitim görerek kamusal hayatta yer al-
maları için özel çaba harcamıştır ve Nezihe Meriç’in öykülerini yaz-
dığı 1950’li yıllar, bu çabaların ilk meyvelerinin alınmaya başlandığı 
yıllardır. Dolayısıyla Nezihe Meriç’in öncüleri arasında olduğu, daha 
sonra 1970’lerde olgunlaşacak edebiyatçı kadınlar patlamasında, 
Cumhuriyet’in ilk kuşak babalarının kız çocuklarını eğitime ve ev dı-
şında da üretken olmaya teşvik etmelerinin rolü büyüktür. Bu geçiş 
dönemini bizzat yaşamış bir aydın ve edebiyatçı kadının, kendi dene-
yimleri ve gözlemlerinin izlerini taşıyan yapıtları, hem edebiyat tarihi 
açısından hem zihniyet ve duyguların tarihi bakımlarından çok değer-
lidir. İçinde bulunduğu durumları ve kendi duygularını da sorgulayan 
huzursuz ve uyumsuz Ben ile vapurdaki adamla yuva kurma hayalin-
den, yıkanmış taşlıklardan, patlıcan kızartmasından, çiçekli fincanlar-
dan yaşama sevinci yakalayan mutlu Ben arasındaki gelgitler, Nezihe 
Meriç’in bir yandan karakterlerinin diğer yandan okurunun ruhuna 
fark ettirmeden nüfuz eden usta dili ile can bulmuştur. İyi edebiyatı iyi 
yapan da bu “fark ettirmeden” derine işlemek değil midir? 
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Öz
Bu çalışmanın amacı, Tezer Özlü’nün Çocukluğun Soğuk Geceleri ve Yaşamın 
Ucuna Yolculuk anlatılarındaki umutlu varoluşu ve kadın öznenin inşasında 
umut kavramının işlevini incelemektir. Tezer Özlü’de tasarı ve eyleme kaynaklık 
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gibi izlekler benliğin parçalara ayrılma ve yeniden kurulma süreçlerini belirle-
mektedir. Varoluşçuluk, Özlü’nün edebiyatını etkileyen bir felsefe olarak özne 
olma talebinin çerçevesini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Özlü’nün insan 
anlayışı, toplumun yaşadığı krizlere tanıklığı ve sisteme getirdiği eleştirilerde 
varoluşçu olduğu kadar feminist bir söylem kurduğu görülmektedir. Yazar, ka-
dın kimliğini geleneksel rollerden bağımsız olarak inşa ederken erkek egemen 
toplumla hesaplaşma içindedir. Bu bakımdan Simone de Beauvoir’ın kavram-
sallaştırdığı varoluşçu feminizm, Özlü’nün metinlerindeki kadınlık durumu ve 
umutlu varoluş ilişkisini açıklamada önemli bir kaynaktır. Tezer Özlü metinleri-
ne bu gözle bakıldığında kendilik arayışının bir umut potansiyeli olarak anlam-
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Femininity and the Subject’s Hope for 
Existence in Tezer Özlü’s Literature

Abstract
The aim of this paper is to study hopeful existence and the function of hope in 
the construction of the female subject in Tezer Özlü’s narratives Çocukluğun 
Soğuk Geceleri and Yaşamın Ucuna Yolculuk. Hope which is a source of planning 
and action for Tezer Özlü reflects the subject’s willingness to question the rela-
tions of domination and to overcome the limits. Themes such as emancipation, 
resistance and recovery, which are prominent in the representation of hope, de-
termine the processes of self-disintegration and reconstruction. Existentialism 
constitutes the framework of demand for being a subject as a philosophy that 
affects Özlü’s literature. Moreover, it is seen that Özlü has formed a feminist 
discourse as much as an existentialist one in her understanding of humanity, 
her witness to crises experienced by society and the criticisms she brings to the 
system. The author expresses her grievances against the male-dominated soci-
ety while constructing the female identity independently of traditional roles. In 
this respect, existentialist feminism conceptualized by Simone de Beauvoir is an 
important source in explaining the relationship between femininity and hopeful 
existence in Tezer Özlü’s texts. When Tezer Özlü’s literature is considered from 
this perspective, the search for self can be interpreted as a potential for hope.

Key Words: Tezer Özlü, hope, subject, existentialism, feminism

Tezer Özlü, 1963’ten sonra Yeni İnsan, Yeni Ufuklar ve Yeni Der-
gi gibi dergilerde yayımladığı öyküleriyle edebiyat dünyasında yer 
edinmeye başlar. 1950 kuşağı kanalıyla tanıyıp benimsediği varoluş-
çu edebiyat onun yazın serüveninde önemli bir kaynaktır. Yusuf Atıl-
gan, Orhan Duru, Ferit Edgü, Leylâ Erbil, Demir Özlü gibi isimlerin 
dahil olduğu 1950 kuşağı yazarları o dönem dünyada yaygınlaşan 
bir düşünce akımı olan varoluşçuluğun etkisiyle çağın insanının iç 
gerçekliğine odaklanan ve öznelliği öne çıkaran anlatımlara ağırlık 
vermişlerdir. Türk edebiyatında öznenin doğuş süreci ile edebiyatçı-
ların varoluşçuluğa ilgi duymaları arasında bir koşutluk bulunduğu 
söylenebilir (Direk, 2007, s.442). Yazarlar; öznellik ve birey kavramı 
ile birlikte iç sıkıntısı, yalnızlık ve kaçış temalarına yönelmiş; bu ne-
denle bunalım edebiyatı nitelemesiyle eleştirilmişlerdir. Dolayısıyla 

Hazel Melek Akdik



112 monograf 2019/12

Hazel Melek Akdik

bu kuşak edebiyatının tartışma konularının başında “edebiyatta kıs-
men varoluşçuluğun etkisiyle ortaya çıktığı söylenebilecek karam-
sarlık veya umutsuzluk” olduğu görülür (Özata, 2007, s.55). Bireyin 
varlığını tehdit eden totaliter toplumlarda varoluşçuluk hayatın da 
varlığın da zenginliğini yitirdiği bir “umutsuzluk felsefesi” olarak 
tanımlanır (Direk, 2007, s.442). Kuramın Türkiye’deki yorumlanma 
biçiminde de genellikle bu tür bir algı söz konusudur. 

Tezer Özlü’de ise varoluşçuluğun umutlu bir felsefe olarak yeni-
den yorumlandığını söylemek mümkündür. Özlü’nün metinlerinde 
özgürleşme, direnme ve iyileşme gibi izlekler çerçevesinde düşüne-
bileceğimiz umut meselesi kadın özne olmanın yolunu açan bir va-
roluşçuluk çizgisinde ilerlemektedir. Bütün olumsuzluklara rağmen 
kadın öznenin kendini gerçekleştirme umudu olarak okunabilecek 
bu yaklaşım varoluşçu feminizm ile ilişkilendirilebilir. Özlü’de ben-
liğin parçalara ayrılma ve yeniden kurulma süreçleri, kadın olarak 
kendini var etme konusu ile birlikte düşünüldüğünde anlam kazanır. 
Onun insan anlayışı, toplumun yaşadığı krizlere tanıklığı ve sisteme 
getirdiği eleştirilerde varoluşçu olduğu kadar feminist bir söylem 
kurduğu gözden kaçmaz. Kendisiyle aynı dönemde yaşamış ve yaz-
mış olan Sevim Burak, Leyla Erbil ve Sevgi Soysal gibi o da kadın 
bedenini temsil eden dil ve temalara yer verir, bu bakımdan yapıtla-
rında feminist bir duruş sergiler (Timuroğlu, 2017). Kadın kimliğini 
toplumsal kabullerden bağımsız olarak yaşama, ataerkil toplumun 
çizdiği sınırları sorgulama ve aşmanın peşindedir. Bu bakımdan 
Simone de Beauvoir’ın kavramsallaştırdığı varoluşçu feminizm, 
Özlü’nün metinlerindeki kadınlık durumu ve benlik inşasını açıkla-
mada çıkış noktası olabilir. Tezer Özlü metinlerine bu gözle bakıldı-
ğında kendilik arayışının bir umut potansiyeli olarak okunabileceği 
görülecektir. Bu noktaya değinmeden önce umut kavramından ve 
varoluşçu felsefenin umutla ilişkisinden söz etmek yerinde olacaktır. 

Umut etmek, öncelikle bir var olma durumudur. Erich 
Fromm’un (1990) ifadesiyle umut “yoğun, ancak henüz harcanma-
mış bulunan etkin olma durumunun içsel olarak hazır olmasıdır” 
(s.26). Umut, kişinin kafasındaki tasarının yürürlükte olacağına 
duyduğu güvendir; “belli bir amacın arzulanabilir ve gerçekleştiri-
lebilir olduğu konusundaki aktif kararlılıktır” (Eagleton, 2016, s.63). 
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Bununla birlikte umut, edilgin bir bekleyişten ziyade eylem halinde 
olmayı telkin eder; Touraine’in (2014) ifadesiyle “sevincin olanaksız 
değil de zor olan mutluluğa doğru somut hareketidir” (s.370). Bu ta-
nımlar üzerinden varoluşçuluğa baktığımızda kuramın umudu dış-
layan, insanı bütünüyle kötümser bir açıdan gösteren bir bakış getir-
diğini söylemek güçleşir. Aslında umut kavramı varoluşçu felsefenin 
önemli bir bileşenidir. Umudun kavramsal çerçevesini oluşturan ta-
sarı ve eylem, varoluşçuluk felsefesinin temel öncüllerindendir. Va-
roluşçu felsefe insanın yazgısının kendinde olduğu fikrine dayanan 
bir “eylem ve bağlanma ahlakı” getirir (Sartre, 1985, s.83). Sartre’a 
göre, “gerçek varoluşçuluk umudun ancak eylemde bulunduğunu, 
kişiyi yaşatacak tek şeyin edimleri olduğunu öne sürer” (s.83). Sartre 
ayrıca insanın kendi tasarısından başka bir şey olmadığını; kendini 
yaptığı, gerçekleştirdiği ölçüde var olduğunu söyler. Yani insan, ha-
yatının, edimlerinin (fiillerinin) toplamıdır (s.79). 

Varoluşçu felsefenin ilkelerine koşut şekilde; Tezer Özlü’de ta-
sarı ve eylem, özne olma talebine yönelik olup, umut etmek varo-
luşun temel prensibi haline gelmektedir. Peki, bu durumda yazarın 
anlatılarındaki karamsarlık ya da bedbinlik çağrışımı yapan temaları 
nasıl konumlandırmak gerekir? Birçok yazar gibi Özlü de edebiya-
tın kötümserlikle doğal bir bağı olduğuna inanır. “Yazım kötümser-
likten doğar” (Özlü, 2018b, s.104) sözü onun bu inancının açık bir 
ifadesidir. Ancak bu söylemi, yazarın hep kötüyü beklediğini veya 
olanları olumsuz açıdan yorumlamaya eğilimli olduğunu göster-
mez. Umudun kötümserlikten soyutlanabilir olup olmadığı sorusu 
bu noktada önem kazanmaktadır. Pascal’a göre (2016) kötümserlik, 
umutlu olmanın karşıtı olmayabilir ve bu iki kavram birbiriyle çeliş-
meyebilir çünkü “içinde bulunduğumuz durumun korkunçluğu iro-
nik bir biçimde umuda kaynaklık eder” (Eagleton, s.167). Zira umut 
yaşanılandan daha kötüsünün olamayacağı inancını dayanak alır, 
yani “artık kişinin daha fazla dibe batamayacağının teminatını verir” 
(Eagleton, s.167). Bu nedenle Tezer Özlü’de umut, kötümser olma 
hâlinin karşısında yer almaz, aksine kötümserlikten kaynaklanmak-
tadır. Varlığını yaşanan ânın biricikliğine sabitlerken olup bitenler-
den duyulan derin kaygı ve acıyı hatırlatan bir umuttur bu. Yazarın, 
toplumun yaşadığı yıkıma tanıklık ediyor olmanın bilinciyle yazıyor 
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olması onu hem kaygılı hem umutlu kılmaktadır. Çünkü umudunu 
besleyen de karamsarlığıdır bir bakıma. Fakat odağına karamsar-
lığını değil şimdi’nin umutlu varoluşunu alır; karanlık günlerden, 
kötülükten söz ederken ayrıntılardan, öyküleştirmelerden kaçınarak 
olabildiğince dolaysız bir anlatım izler. Bu tavrının açık bir örneği 
Çocukluğun Soğuk Geceleri’nde görülür. Romanın sevme, iyileşme ve 
hayatı kucaklama istenci ile noktalanan son bölümü, aynı zamanda 
12 Mart döneminin bunalımlı günlerinin gölgesinde yazılmıştır: 

Sanki herkes daha güzel bir yaşamın gelip bizi bulmasını bekliyor. 12 
Mart dönemi geçti. Ama bu dönemin acısı içimize kaya gibi oturmuş, 
varlığımızla bütünleşmişti. (…) Sonra arkadaşlarımızdan birkaçı arka 
arkaya ölüyor. Henüz kırk yaşlarında insanlar. Daha güzel yaşamlara 
duyulan özlem ve bekleyişi onlarla birlikte gömüyoruz. Daha güzel ya-
şam diye bir şey yok. Daha güzel yaşamlar ötelerde değil. Güzel yaşam 
burada. (Özlü, 2018a, s.61)

Özlü’nün yaşamın olumsuzlukları üzerine düşünürken vurgu-
ladığı bir diğer konu değişim istencidir. Ona göre değişim öncelikle 
insan ilişkilerinden başlayacaktır, insan varoluşuna ket vuran, onu 
sınırlandıran ve yalnızlaştıran kuralların geride kalacağı bir çağa 
inanmaktadır:

İnsan ilişkilerini değiştirmek için yaşıyorum. Hiçbir şeyin değişmeye-
ceği umutsuzluğuna kapıldığım kısa anlar kadar korkunç ve umutsuz 
anlar tanımıyorum. Değişecek. (…) İnsandan, içgüdüleri ile bağdaş-
mayan uğraşların beklenmediği bir dönem de olacak. Kurallar doğrul-
tusundaki bir yaşam yalnız ve yalnız durgunluktur. (Özlü, 2018b, s.59) 

Tezer Özlü’de umut, öznenin eylem ve tasarıları ile tahakküm 
ilişkilerini sorgulama ve aşma istenci olarak karşımıza çıkar. Özne 
olmak, “hem bireyin toplumsal düzenle arasına mesafe koyması, 
hem de yaşanmış dolaysız deneyim olarak algılanmalıdır” (Toura-
ine, s.370). Yazar, metinlerinde her ne kadar varoluşçu edebiyata 
özgü bunalımı ifade eden intihar, delilik, ölüm gibi temalara yer ver-
se de bu temaları yaşamı önceleyen bir perspektifle buluşturmakta 
ısrarcıdır. “Kaybediş üslubu” ile sistemle hesaplaşırken, birey olabil-
menin, yaşamı sevebilmenin yollarını keşfeder, bu anlamda onun 
yazını “kendine has bir umut da telkin eder” (İplikçi, 2012, s.5). Bir 
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varoluşçu olarak Tezer Özlü, “her daim uyumsuzdur, hep yabancı-
dır, dik başlıdır, durmadan kendisiyle hesaplaşır, toplumsal baskı-
ların ve varoluşsal sorunların dayanılmaz yükünü hissettirir okura” 
(Sönmez, 2016, s.106). 

Leyla Erbil (2015), yalnızlık, acı çekme, varoluş, sonsuzluk ve 
ölüm kavramlarının Özlü’nün sanatının en belirgin odakları olduğu-
na değinirken yaşama duyduğu derin arzunun yine bu kavramların 
yarattığı tedirginlikten ve en çok da ölüm korkusundan güç aldığını 
vurgular: “Tezer’deki bu ölüm korkusu, yaşamı en uç, en pervasız 
yerlere kadar sürüklemekten alıkoyamaz onu; tam tersine! Zıtlarıy-
la birlikte, varolma tutkusu, çılgınca eğlenme, aşk yapma çokluğu, 
gençlik sevgisi, yaşam coşkusu ve sonsuzluk, canlılık ve dirilikle 
birlikte oluşur.” (s.94) Özlü’nün yaşama duyduğu bu yoğun arzu, 
Yaşamın Ucuna Yolculuk’ta sıkça geçen “doyumsuzluk” söyleminde 
belirginleşir: “Yaşama karşı olan doyumsuz açlığımı bu yolculukta 
bırakmamayı diliyorum kendi kendime. Böyle sürdürmek istiyorum 
yaşamımı” (Özlü, 2018b, s.79). Anlatıcının bu söylemi, dış dünyayı 
algılama biçiminde de tekrarlanır. Benliğindeki “doyumsuz açlığın” 
aktarım alanlarından biri yolculukları boyunca sık sık seyre daldığı 
manzaradır. Manzaranın anlatımında engin ve cömert bir dış dünya 
tasavvuru ile birlikte yine doyumsuzluğa vurgu yapılır:

İşte dün böylesine oturdum yeni otelin terasında. Doyumsuz dünya-
nın güneşi altında ısındım. Doyumsuz ışıklarına baktım. Geniş bir 
ağaçlık alan üzerindeki bulutları. Gri rengin tüm çeşitlerini, koyu ve 
açık tonlarını içeren, kış mevsimini yaklaştıran yoğun bulutları. Bu-
lutlar arasındaki küçük boşlukların derinliğindeki maviliği. Bu boş-
luklardan sızan ve rüzgarla birlikte batıya doğru yürüyen ışık yollarını. 
Doyumsuz bulutların sonsuzluğunu. (Özlü, 2018, s.59)

Yaşamın Ucuna Yolculuk’ta sıkça geçen yaşam açlığı ya da do-
yumsuzluğun kaynağını çocukluk ve gençlik döneminin anlatıldığı 
Çocukluğun Soğuk Geceleri’nde aramak yerinde olacaktır. Yaşamın 
Ucuna Yolculuk ile mukayese edildiğinde “ilk romandaki kendi ken-
dine ölme isteğinin ikinci romanda kendi kendine yaşama isteğine 
evrildiği” anlaşılmaktadır (Çerkeşli, 2013, s.741). Çocukluğun Soğuk 
Geceleri’nde anlatıcı yaşamı salt içinde bulunduğu anda kavramak ve 
içselleştirmek peşindedir. Ancak aile, okul gibi mekanizmaların ge-
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tirdiği kural ve pratikler gerçek yaşamı sürekli erteler. İdealizme sıkı 
sıkıya bağlı öğretmen bir anne babanın, özellikle de babanın güdü-
münde tüm yaşantı bir okula, bir “öğrenme merkezi”ne (s.22) dönüş-
müştür. Diğer taraftan sadece kızların gittiği ve eğitimin rahibelerce 
verildiği kilise okulunda eğitim gören anlatıcı, kendini yabancı hisset-
tiği bu ortamda evdeki iktidara benzer şekilde buradaki iktidarın da 
tek tipleştiren, denetleyici ve yasaklayıcı uygulamalarına maruz kalır. 
Çocukluk ve ergenlik dönemi toplumun yasakladığı duygulara karşı 
derin bir özlem ve merak duygusu içinde geçer: “Hepimiz erkeklerle 
duyacağımız boşalmanın çok daha başka, çok daha erişilmez bir duy-
gu olduğunu düşlüyoruz. Bunu bekliyoruz. Sıkıntılarımızın özünde, 
bu yasaklanan duygunun özlemi yatıyor.” (s.24) Anlatıcının intihar 
girişiminde de gerçek hayatı yaşayamamanın yarattığı bunalım etki-
lidir. Bunalım, aynı zamanda bir yoksunluk hâlidir. Yasak ve engel-
lemeler ile gerçek hayat sürekli ertelenirken zihinsel veya bedensel 
hazlardan soyutlanan, farklı varoluş biçimlerinden mahrum kalan 
öznenin yaşadığı yoksunluk, doyumsuzluğunu besler. Özlü’nün do-
yumsuzluğu ya da yaşam açlığı bastırılmış arzuların dışavurumudur 
bir yönüyle. Bu noktada, arzu-umut ilişkisi üzerinden yazarın yaşama 
duyduğu yoğun arzunun umudun inşasında nasıl konumlandığı üze-
rine düşünmekte fayda vardır. Eagleton’a (2016) göre, umut arzuyu 
içermekle birlikte ondan daha olumlu bir eğilimdir. Arzu, bir eksiklik 
hissi etrafında dönme eğilimindeyken umuda gerilimli bir beklenti 
eşlik eder (s.77). Umut arzudan kaynaklanır ancak nesnesine huzur-
suzlukla değil, canlılık ve neşe ile uzanan bir hareketlenmedir (s.78). 
Arzuda neşe hâli yoktur, çünkü hüsrana uğramış olmak söz konu-
sudur. Umutta ise hüsran ancak hayaller suya düştüğünde hasıl olur 
(s.78). Dolayısıyla Özlü’nün anlatılarında bunalımdan umutlu varo-
luşa açılmak şiddetli arzunun yarattığı yoksunluk ve doyumsuzlukla 
başa çıkma değeri taşımaktadır. 

Gitmek: Umut Evden Uzakta
Tezer Özlü’nün anlatılarında varoluşsal bunalımın çözüldüğü 

ve umutlu varoluşa doğru açılmanın gerçekleştiği noktalarda yolcu-
luk izleği önem kazanmaktadır. Karin Karakaşlı’nın (2012) değin-
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diği üzere “Onun yaşama sevinci, gelecek umudu çokça ölümden 
geçerek edindiği bir iç kaynaktır, kendini üretir. Ve yazmayı da hep 
yol metaforu üzerinden kurar.” (s.19) Yolculuğu, içsel bir deneyim 
olarak algılarken odağına gitme eylemini alır. Benliğini keşfetmek 
için gider ve yolda olma halini sürdürür: “Her gidiş, her yolculuk, 
kendi ‘benimin’ bilinmeyenine doğru, bilmek için bir iniştir” (s.79). 
Onun için asıl olan gitmektir: “Kalıplardan kaçmak için gidiyorum. 
Gitmekten yılmayacağım. Kentlerden gitmek, kocalara gitmek, geri 
dönmek, ülkelere gitmek, tımarhaneye gitmek, gene gitmek, gene 
gelmek, hiçbir şey yıldırmayacak beni. Yaşamı, GİTMEK olarak al-
gılıyorum.” (Özlü, 2018, s.52) 

Yazar, bu gibi anlatımlar ile okuru gitme eyleminin anlamı üze-
rine bir kere daha düşünmeye çağırmaktadır. Farklı yaşantıları ben-
liğinde keşfetmek onun gitme eylemine yüklediği anlamın odağında 
yer alır. Fakat bunun yanı sıra tek bir varoluşa hapsolma endişesi 
duymaktadır. Buna karşılık gitmek, kalıplaşan her tür ilişki ve de-
neyimi geride bırakabilmek demektir. Nancy’nin (2012) değindiği 
üzere gitmek “daima aşina olanın bir parçasını; yabancı olan, aşi-
na olmayan ve önceden kesinlikle bilmediğimiz bir parça için, bir 
yer için, yaşamın bir parçası için terk etmektir” (s.23). Özlü’nün hep 
şimdi’de yaşayan anlatıcı karakteri, gitmenin ve yolda olmanın ya-
rattığı geride bırakma hissi ile kendini yeni deneyimlere hazırlamak-
tadır. Geride bırakmak belli düzeylerde acılı olabildiği gibi acısız ve 
hatta özgürleştirici bir süreç de olabilir. Anlatıcı, kendini “Her gün 
yeniden başlayan” ve “geçmişini ve başlangıcını anında taşıyan bir 
kadın” (2018, s.108) olarak tanımlarken geride bıraktığı parçalardan 
pişmanlık duymaz. Onun benliğinde acılı olan kalmak, gidememek, 
bir yere sabitlenmektir. Yolculuk izleği bağlamında tekrar tekrar vur-
guladığı gitme arzusunun temelinde yaşama duyduğu açlıkla birlikte 
sınırlardan, yargılardan ve tahakküm kuran her tür iktidar ilişkisin-
den bağımsızlaşma istenci bulunur. Bu bakımdan onun anlatıları te-
melde bir özgürleşme umudundan yola çıkar. 

Tezer Özlü, Çocukluğun Soğuk Geceleri ve Yaşamın Ucuna 
Yolculuk’u çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinden gelen de-
neyim ve izlenimleri üzerine kurgulamıştır. Her iki eser de yazarın 
çocukluğundan itibaren yaşadıklarına, geçirdiği dönüşüme ve bu dö-
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nüşümde edebiyatla kurduğu bağın önemine dair veriler sunar. Söz 
konusu bağın somutlandığı yazma eylemi, tıpkı gitme ve yolda olma 
hâli gibi kendiliğin inşasında belirleyici bir rol üstlenmiştir. Çocuk-
luğun Soğuk Geceleri’nin ilk satırlarında, gitme eyleminin bir ifadesi 
olarak dünyayı tanıma hayali ve umudu dile getirilir: “‘Bir gün uzak 
dünyaları ben de tanıyacağım,’ diye geçiyor içimden” (2018, s.8). 

Çocukluğun Soğuk Geceleri ve Yaşamın Ucuna Yolculuk’ta her 
şeyden önce benliğini özgürce yaşamak adına aile, toplum ve ilişki-
lerin dayattığı sınırları sorgulayan, sınırlara direnen bir kadın imgesi 
oluşturur yazar. Bu nedenle kişisel tarihin anlatımına önce evi, bi-
reysel yaşantının köklendiği bu en küçük yapıyı bozarak başlar. Te-
zer Özlü’de ev, “bir türlü içselleştirilemeyen, bir mutluluk mekânına 
dönüştürülemeyen bir yer”dir (Gürbilek, 2014, s.64). Anne baba ise 
sevgi ya da öfkenin yöneldiği ruhsal içeriklerden çok “kamusal bir 
dünyanın, ideolojik bir aygıtın temsilcileri” (Gürbilek, s.68) olarak 
anlatıya dahil olmuşlardır. Bunalımın derinlemesine hissedildiği 
sahnelerde ev imgesi sıkıntı ile özdeşleşir. Yazar, evi özgürleşme adı-
na kopulması gereken bir mekân olarak olumsuzlarken bütün cazi-
besiyle gerçek hayatın dışarıda akmakta olduğunu dile getirir: “Biz 
üç kardeş de bu evden hemen kopabilmek için büyük çaba harcıyo-
ruz. Dışarıda, yaşamın gürültüsü içinde, ya da başka evlerde, başka 
insanlarla yaşam her zaman daha güzel geliyor bize” (Özlü, 2018a, 
s.15). Evin, sınırlayıcı, yer yer baskı kurucu bir otorite mekânı olarak 
tahayyül edilmesi akla Jale Parla’nın kadın yazarlarda özgürlük ve 
yaratıcılık bağlantısının sunumunda mekânın rolü üzerine tespitini 
getirir. Kadınların yazıyla ilişkisinin düzene karşı durmayı gerektir-
diğine değinen Parla (2004), “ev, oda, yatak gibi mekânların kadın 
yazarların romanlarında hep engellenmeyi, hapsolmayı, tutsaklığı 
simgelediklerini, buna karşın çatılardan kaçan, duvarları yıkan yazı-
nın bu romancıların kişisel tarihleriyle hesaplaşmalarının bir ürünü 
olduğu”nu belirtir (s.192). Bu bağlamda Tezer Özlü’de uzak dünya-
ları tanıma isteğinden yaşamın gitmek olarak algılanmasına kadar 
uzanan çizgide evin dışına çıkmak, engellenmişlikler ile baş etme-
nin, kişisel tarihle hesaplaşmanın simgesi haline gelir: “Önümde 
uzayan, gri mavi Marmara Denizi’ne uzun süre bakıyorum. İçimdeki 
kıpırdanışları dinliyorum. Bir şeylere açılmak, bir yerlere koşmak, 
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dünyayı kavramak istiyorum. Dünyanın bize yaşatılandan, öğreti-
lenden daha başka olduğunu seziyorum.” (Özlü, 2018a, s.25) Bunun 
yanı sıra yazarın gitme izleğini intihar ile özdeşleştirerek yorumla-
dığı görülür. Çocukluğun Soğuk Geceleri’nde genç kızlık çağındaki 
anlatıcı, toplumun temelde bedeni üzerinde kurduğu otoriteye yine 
bedeniyle cevap verme isteği ile hayatına son vermeyi dener: 

Karanlık bir gecenin geç vaktinde kalkıyorum. Herkes geceki uyku-
sunu uyuyor. Ev soğuk. Çok sessiz davranmaya özen gösteriyorum. 
Günlerdir biriktirdiğim ilaçları avuç avuç yutuyorum. Kusmamak için 
üzerine reçelli ekmek yiyorum. Genç bir kızım. Ölü gövdemin güzel 
görünmesi için gün boyu hazırlık yapıyorum. Sanki güzel bir ölü göv-
deyle öç almak istediğim insanlar var. Karşı çıkmak istediğim evler, 
koltuklar, halılar, müzikler, öğretmenler var. Karşı çıkmak istediğim 
kurallar var. Bir haykırış! Küçük dünyanız sizin olsun. Bir haykırış! 
Sessizce yatağa dönüyorum. Ölümü ve yokluğu uzun süre düşünmeye 
zaman kalmıyor. Şimdi gözümün önündeki görüntüler renkli kırları 
andırıyor. (2018a, s.12)

Anlatıcının, intihara bakışı ile gitmek üzerine düşünceleri bir-
birine yakındır. Tıpkı gitmek gibi hayatına kendi eliyle son verme 
edimini de bir sınır aşma, uzlaşmama ve hesaplaşma olarak görmek-
tedir. Bu açıdan, intiharı başka bir gitme biçimi olarak tasavvur ettiği 
söylenebilir.

Eve koşut biçimde engellenmenin, hapsolmanın bir diğer sim-
gesi olarak odalar, akıl hastanelerinin anlatımında dikkat çeker. İn-
tihar girişiminin ardından gönderildiği akıl hastanesinde fiziksel ve 
cinsel şiddete maruz kalan anlatıcı karakter, kilitlendiği klinik odala-
rında kendisine yapılanları anlatırken parçalanan benliğini yeniden 
inşa etme çabasındadır: “Benim. Hastayım. Narkozdan uyandım. 
İğneden çürüyen kollarımı görüyorum. Sonra yavaş yavaş anımsıyo-
rum. Ben: benim. Yirmi beş yaşındayım. Kadınım. Coşkuyla gelen 
deliliğin ikinci bölümünü yaşıyorum” (2018a, s.46). 

Varoluşçu Feminizmde Özne ve Umudun Üretimi
Bilindiği üzere de Beauvoir, varoluşçuluğun “varoluş özden 

önce gelir” savına paralel biçimde “kadın olarak doğulmaz, zamanla 
kadın olunur” der (1993a, s.231). De Beauvoir kuramında Sartre’ın 
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varoluşçuluk üzerine çalışmaları başta olmak üzere Heidegger, Hus-
serl ve Hegel gibi düşünürlerin görüşlerinden yararlanmıştır. Ona 
göre kadının özgürlük sorunu aşkın bir özne olarak var olma soru-
nudur. Kadının özgürlüğünün veya doyumunun, “yaratıcı planlarıy-
la kendi geleceğini kuran aşkın bir özne olarak varolmayı seçmekle 
başlayacağını ileri sürer” (Donovan, 2001, s.237). De Beauvoir kadı-
nın erkek egemen dünya düzeni içindeki ikincil konumunu tartıştı-
ğı İkinci Cins kitabında kadını, “dünya kurulalı beri içinde taşıdığı 
niteliklerin, içkinliğin kurbanı” (1993b, s.7) olan özne olamamış bir 
varlık olarak tanımlar. Kadın, erkek dünyası tarafından kuşatılmış; 
“etine, evine kapanmış”, “edilgin bir varlık”tır (Beauvoir, s.8). De Be-
auvoir, değindiği bu meseleler üzerinden kadının öteki konumun-
da olduğunun altını çizer. Ancak bu noktada özgürleşme açısından 
engel teşkil eden husus kadının da kendini edilgin bir varlık gibi 
hissetmesi yani ötekiliğini içselleştirmiş olmasıdır. “Ötekiliğin içsel-
leştirilmesi, kişinin kendini toplumdaki egemen grubun gözleriyle 
tanımlamaya hazır olması anlamına gelir” (Donovan, s.257). Bu 
çerçevede düşünüldüğünde kadın, erkek egemen toplum tarafından 
oluşturulan bir nesne düzeyine kendini sabitler. Dolayısıyla kendisi-
nin öteki olarak kodlandığı cinsiyetçi erkek görüşünü kabul etmiş ve 
içselleştirmiş olur. Kadınları öteki olarak inşa eden cinsiyetçi erkek 
görüşünü kabul etmek, Beauvoir’ın ve varoluşçuların tarif ettiği üze-
re özerk ve yaratıcı olan özne-beni inkâr etmek demektir (Donovan, 
s.257). Bu bağlamda Özlü’nün anlatılarında ötekiliğin içselleştiril-
mesine karşı kadın kimliği üzerinden bir direniş söz konusudur. Ka-
dın karakter, edilgin konuma itilmeye ve sınırlı bir varoluşa direnir; 
annelik, evlilik, aşk, cinsellik gibi kavramları benliğini merkeze ko-
yarak deneyimler. Erkek egemen dünya tarafından kurgulanan nes-
ne-benin reddi ile, yaratıcı özne-ben açığa çıkacaktır. Çocukluğun 
Soğuk Geceleri ve Yaşamın Ucuna Yolculuk’ta kadın karakterin yaz-
ma edimine ve edebiyata yüklediği varoluşsal anlam, Beauvoir’ın söz 
ettiği bağlamda özerk ve yaratıcı bir benlik kurgusunu işaret eder. 
Yaşamın Ucuna Yolculuk’ta edebiyat yaşamını etkileyen çok sevdiği 
üç yazar Franz Kafka, Italio Svevo ve Cesare Pavese’in hayatlarının 
izini sürdüğü bir yolculuk anlatısı oluştururken yazarlara dair anı ve 
izlenimleri öz yaşam öyküsü ile ilişkilendirerek kurgular. Anlatının 
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yaratıcı bir eylem olan yazma eylemi üzerine kurulması bu bakım-
dan ayrıca önemlidir. Yaşamın Ucuna Yolculuk, karakterin kendini 
yazarak var etmesinin hikâyesi olarak aşkın özne olma istencine vur-
gu yapan bir metindir. Kendini toplumdaki egemen grubun gözüyle 
tanımlamaya karşı çıkan bir varoluşçu feminist bilinç söz konusudur 
bu noktada: “Kimseyle değil, ama yalnız kendi kendiyle kadın olan, 
kadın kalabilen insanı gözetledim” (Özlü, 2018b, s.15).

Tezer Özlü, evi olumsuzlarken sokaklarda olma arzusunu can-
lı tutar, parkları, bulvarları, kafeteryaları, meydanları ile şehri so-
lur, hep hareket halindedir. Eve dönmek istemez, “kentin uğultuyla 
yaklaşan akşamında herhangi bir yerde olmak” ister. (Özlü, 2018a, 
s.25). Bu bakımdan, kadın olarak kamusal alanda varlık gösterme-
nin, tek başına istediği biçimde gezintiler yapmanın ve bunu içsel 
bir deneyime dönüştürmenin önemine değinen Beauvoir’ın dü-
şüncelerini izler. Anlatıcının yaratıcılığını ve yazma tutkusunu diri 
tutan da hareket halinde olma düşkünlüğüdür. De Beauvoir, özgür 
hareketin sanatsal yaratıcılık için önemli bir ön koşul olduğunu be-
lirtir. Tek başına gezebilme, gidip gelebilme özgürlüğü aşkınlığın 
kavranmasında önemli bir etken olmakla birlikte kişi, “yeryüzünü 
kendi yurtluğu(malikanesi) gibi görmeye başlar” (Beauvoir, s.151). 
Nitekim Yaşamın Ucuna Yolculuk’ta anlatıcının “Kendi bağımsızlı-
ğım. Başıma buyrukluğum” (2018b, s.26) diye nitelendirdiği sınır-
sızlık istenci bütün ülkeleri yeryüzünün herhangi bir parçası olarak 
görmesine, böylece aynı düzlemde algılamasında etkili olmaktadır: 
“Ülke derken hem kendi ülkemi hem de üzerinde var olduğumuz bu 
kahredilmiş yeryüzünü anlıyorum” (2018b, s.26). Çocukluğun Soğuk 
Geceleri’nde özgürce hareket edilen şehir ve sokaklar, anlatıcıyı ya-
şamın bütün genişliğiyle duyumsandığı bir aşkınlığa götürmektedir: 

Bu semtte sokaklar çok sessiz. Yazmak istiyorum. Ama her zaman 
yaşamın günlük hareketliliklerini yeğliyorum. Caddelere çıkmak, 
doymak bilmediğim sokaklara bakmak, yeni köşeler keşfetmek, ya-
bancı insanları seyretmek, doyumsuz yaşamı gözlerimden yüreğime 
indirmek istiyorum. Kısacık anlarda insan varoluşunun özünü, zaman 
ve duyguları sınırsızlık içinde derinliğine düşünen insanlar çok mu? 
(Özlü, 2018a, s.33)
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Aşk ve Cinsellik
Tezer Özlü’deki umutlu varoluşun de Beauvoir’ın varoluşçu fe-

minizmi ile buluştuğu bir diğer nokta, sıklıkla dile getirdiği özgür 
aşk meselesidir. Ötekiliğin içselleştirildiği sınırlı kadınlık durumu 
içinde aşk bir bağımlılık ilişkisine dönüşür ki bu da kadının tüm 
varlığından vazgeçmesi anlamına gelir (Direk, 2009, s.32). Kadının 
varlığının hiçleştiği edilgin aşk anlayışını eleştiren Beauvoir’a göre 
(1993b) “sahici aşk, iki ayrı özgürlüğün karşılıklı tanınması teme-
line oturmak zorundadır” (s.96). Seven kadın ve erkeğin karşılıklı 
olarak birbirlerinin varlığını duyduğu, hiçbirinin aşkınlığından vaz-
geçmediği bir aşk modelini savunur. Sahici aşkta asıl olan benliğini 
tanımak ve kendi varoluşunu sakatlamamaktır (s.96). Kadın, “güç-
süzlüğü değil, güçlülüğü içinde; kendinden kaçmak değil, kendini 
bulabilmek; var olmaktan istifa etmek değil, varlığını olumlamak 
üzere sevebil[melidir]” (s.98). Dolayısıyla Beauvoir’da özgür aşk ön-
celikle “içkinliğe mahkum kadınlık durumunun aşılmasıyla birlikte 
yaşanacaktır”(Direk, s.32). Özgür aşkın aynı zamanda eşit bir aşk 
olduğu bu yaklaşıma göre “eşitlik içindeki aşkta taraflardan hiçbiri 
diğeri için kendi varoluşundan vazgeçmez. Özgürlük içinde aşk ka-
dının eşitliğe inanmasını ve gerçekten de erkeğe eşit olmasını gerek-
tirir” (Direk, s.32). Çocukluğun Soğuk Geceleri’nde aşk ve cinsellik 
iki ayrı özgürlüğün karşılıklı tanındığı, varoluşun bütün sınırsızlı-
ğıyla olumlandığı bir birleşmeyi işaret eder:

Beni bekleyen ve bedenimi uyuşturan sıcaklığını tüm ıslaklığım-
da duyduğum insan. Yaşamın en güzel anı. Denizlerle, kumsallarla, 
rüzgârla, yeryüzü ve gökyüzüyle birlikte varoluşu derinden duyduğum 
an. İki insanın birleşmesiyle kutsallaşan bu an. Sonsuzluk. Varoluşun 
tüm zamanlarını uzlaştıran bu an. İki insanın birleşmesindeki sonsuz-
luk özü olmalı insan yaşamının. (Özlü, 2018a, s.64)

Çocukluğun Soğuk Geceleri’nde, akıl hastanesindeki acılı zaman-
ları geride bırakan anlatıcının aşkı deneyimleme sürecinde sevme edi-
mi, hayata yeniden başlayabilmenin işaretidir: “Sonra yeniden sevmek 
istiyorum. Masmavi gözleri var. Onu sevmeyi bir tutku haline dönüş-
türüyorum. Bu sevgide tüm sevgilerim, sevebilme gücüm var. Gele-
cekteki sevgileri de yaşar gibiyim. Geçmiştekileri de” (2018a, s.60). 
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Yaşamın Ucuna Yolculuk’ta ise yazar cinsellikle deneyimlenen 
bedensel hazların ölüm ve yaşamla ilişkisini sorgular. Burada sevgiyi 
yaşama geçirmek için artık bir başka bedene ihtiyaç olmadığı dü-
şüncesine varmaktadır: “Sevgi, istenilen bir olguya da aktarılır, ak-
tarılabilir. Çeşitli anlara, çeşitli insanlara, çeşitli kentlere, caddelere, 
tepelere aktarılabilir. İnsan ne denli derin düşünebiliyorsa, sevgisi 
o denli derindir. O denli doyumsuzdur. Ve acısı da o denli büyük. 
Yaşam acısı.” (2018b, s.22)

 Anlatıcı-karakter, seyahati boyunca bağlanmaya ihtiyaç duy-
madığı ve özgürce arkasında bırakabildiği ilişkiler yaşar. Yolculuğun-
da öncelikle kendine eğilmiş, içselliğini keşfe çıkmıştır: “Yabancısı 
olmadığım bir tek olgu var. O da kendi varoluşum. Belki tek mutlu-
luğum bu. Tek bağlantım. Kendimi kavrayamazsam, tüm varoluşum 
yitmiş demektir” (s.60). Yazar, varlığının edilginleştiği ilişkilerden 
vazgeçme konusuna da yine bu bağlamda yer vermektedir. Ona göre 
ayrılık bütünüyle olumsuz bir durum değildir. Biten evliliklerini, 
yaşadığı ayrılıkları dramatikleştirmez, terk etme eylemini varlığını 
hiçleştiren bir yaşantıdan kurtuluş olarak görür. Yaşadığı her ilişki-
yi kendi varoluşunu yeniden deneyimlediği bir yolculuk olarak al-
gılar. Beauvoir’ın söylemlerini hatırlatırcasına varlığını tanımak ve 
olumlamak koşuluyla sevebilen, bağımlılık ilişkisine dönüşen aşkı 
reddettiği bir kadınlık durumuna yönelmiştir. Tezer Özlü’de aşk, bu 
çerçevede düşünüldüğünde özne olma bilincinin ifade biçimlerin-
den biridir. Bağımlılığın, kendinden vazgeçmenin bilinçli olarak 
olumsuzlandığı, özgür ve aşkın bir ben yaratımı ile ilişkilenmektedir. 

Sonuç
Kadın karakterin özgürleşme, direnme ve iyileşme süreçlerini 

anlatan Çocukluğun Soğuk Geceleri ve Yaşamın Ucuna Yolculuk’ta 
umut kavramı kurucu bir işleve sahiptir. Gitmek, yolda olmak, dura-
ğanlığı, kalıpları reddetmek Tezer Özlü’nün anlatılarında umutlu va-
roluşa açılmayı imler. Sıklıkla yer verdiği bunalım ve intihar izlekleri 
onun yaşamında her tür sınırlandırmaya karşı çıkışı ve yeni bir yol 
arayışını ifade eden eşiklerdir. Kendi varoluşuna odaklanırken umu-
dunu uzak ve belirsiz bir geleceğe ertelemekten kaçınır, şimdi’yi ve 
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benliğini yaşanan an içinde kurmayı önceler. Umut, Özlü’nün edebi-
yatında öncelikle özne olma talebidir. Öznenin söylem ve deneyim-
leri bir kadın olarak özgürleşme istencini somutlar. Özlü’de öznenin 
aşkın bir varoluşa yönelmesinde belirleyici olan bilinç Beauvoir’ın 
kuramı ile ortak bir zeminde buluşmaktadır. Bu açıdan varoluşçu fe-
minizmin özne kurgusu Tezer Özlü’nün anlatılarında kadın öznenin 
kendini var etme umudu olarak okunabilmektedir. 

Tezer Özlü, bir taraftan varoluşçu feminizm üzerinden Beau-
voir ile yoldaşlık kurarken diğer taraftan çağdaşı kadın yazarlarla 
ilişkilenerek Türkiye’deki kadın yazınına eklemlenir. Özlü’nün anla-
tılarındaki umutlu var olma hâli, dayanağını toplumsal cinsiyetle ve 
erkek egemen dünya ile girdiği hesaplaşmadan alır. Onun bugünkü 
feminist yazın ve çalışmalar içinde kalıcı bir yer edinmesinde, kadın 
özne olma umudunu yeniden üreten ve kendi anlatısını kurma isten-
cini çoğaltan bir kaynak sunması önemli ölçüde etkilidir. 
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Öz
Bu çalışmanın amacı mükemmellik sorunsalı çerçevesinde Eski Ustalar’ı incele-
yerek Thomas Bernhard yazınına yaklaşmaktır. Bernhard’ın evreninde mükem-
mellik neden ölüm-kalım eşiğinden okunması gereken ve tahammül edilemez 
bir şeydir sorusu bu metinde yönelttiğim temel sorudur. Mutlağa erişme umu-
dunu kaybeden ve bu konudaki çaresizliğini kabul eden XX. yüzyıl bireylerin-
den olan Thomas Bernhard da elindeki parçalı ve çoğul yeni dünya bilgisiyle 
eserlerini yaratmıştır. Görme edimi üzerine bir tefekkür olan Eski Ustalar’ın 
başkişisi Reger, bütünlüğe dayanamayan, yaşamsal enerjisini sadece parçalılık-
tan alan bir kişidir. Dünyanın belirsiz yapısı ve varoluşun kusurluluğu karşı-
sında kafası karışan Reger, bir sevgi-nefret ilişkisi çerçevesinde sanata sığınır; 
ancak sanatın da varoluşu okuyabilmemiz için bize hiçbir ipucu vermediğini 
fark ederek öykünmeci klasik sanat imgesini yıkmaya çalışır. Kendimizin yan-
sıması olan bir dünyayı betimleyen eski ustalarla ilişkilendirdiğimiz mükem-
mellik fikri, Reger üzerinden mimesis eleştirisi yapan Thomas Bernhard’a göre 
yanılsamalı bir bütünlük fikridir. Oysa, daimî olarak mükemmele ulaşmanın 
imkânsızlığı ve parçalılıktan beslense de Bernhard yazını bütüne yaratıcılık yo-
luyla ulaşabilme umudunu hep barındırır. 
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Thomas Bernhard’s Old Masters as  
Art of Survival

Abstract
The aim of this study is to approach to the literature of Thomas Bernhard by analy-
zing his novel Old Masters within the framework of the question of perfection. The 
fundamental questions raised in this paper is why should perfection in Bernhard’s 
literary works be understood as a state in between life and death and why is it so 
unbearable. Like the contemporaries of the 20th century, Thomas Bernhard had 
lost his hope of reaching what is absolute and accepted the despair resulting from 
it, creating his works with the knowledge of this new, fragmented and pluralistic 
world. In Old Masters, which is a work on the act of seeing, the protagonist Reger 
cannot bear wholeness and draws his vital energy only from fragments. Confused 
by the world’s uncertain nature and the imperfection of existence, Reger seeks 
refuge in art with which he has a love-hate relationship. When he realizes, howe-
ver, that art does not provide us a clue on how to understand existence, he tries to 
destroy the image of mimetic classical representation. The concept of perfection, 
associated with old masters depicting the world as a reflection of ourselves, is an 
illusionary idea of wholeness which Thomas Bernhard shows by criticizing imita-
tion through his protagonist Reger. Although his literature is constantly nourished 
by the impossibility of reaching perfection and by fragmentation, it implicates the 
hope of approaching wholeness through the act of creation. 

Key Words: Thomas Bernhard, Old Masters, act of seeing, perfection/wholeness, 
fragmentation

Ötede bir yer varsa, yazının içindeydi bu, ama yazıda bulduğunu yazının dışında, 
hayatta aramanın boşuna olduğuna karar vermişti. Çünkü dünya da, en azından yazı 

kadar sınırsız, kusurlu ve eksikti.
Orhan Pamuk, Yeni Hayat

Eğer hiçbir resim resmi tamamlamıyorsa, hatta hiçbir yapıt mutlak olarak tamam-
lanmıyorsa, her yaratı bütün diğerlerini değiştirir, bozar, aydınlatır, derinleştirir, doğrular, 
yüceltir, yeniden yaratır ya da önceden yaratır. Eğer yaratılar bir “elde edilmiş” değilse, bu, 

her şey gibi, geçtiklerinden değildir yalnızca, neredeyse bütün yaşamlarının kendi önlerinde 
olmasındandır da.

Maurice Merlau-Ponty, Göz ve Tin

Giriş
Avusturyalı yazar Thomas Bernhard için yazın ölmemek için 

yazmak gerekliliğinden doğmuştur. Bir dünya uyumsuzluğu ve varo-

Yeşim Vesper
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luşsal umutsuzluktur onun edebiyatının kaynağı: bir yandan insanın 
hiçbir zaman varamayacağı mutlağa erişme çabası, diğer yandan bir 
başarısızlık olarak yaşam. Bir taraftan tüm varlığıyla edebiyata sığın-
mak, ancak diğer taraftan umudu edebiyatta aramayı dahi yanılgı 
olarak görmek. (Bernhard, 2010) Bu çalışmanın amacı, hayatını dai-
ma yaşamın kıyısında sürdürmüş Thomas Bernhard’ın edebi dünya-
sına yazarın öncelikli meselelerinden olan mükemmellik sorunsalı 
çerçevesinde Eski Ustalar’ı (2013) inceleyerek yaklaşmak. 

XX. yüzyıl başının bilimsel gelişmeleri doğrultusunda, zamanın 
çizgisel akmadığının ve maddenin belirsizliğinin farkına varan insan, 
bir de kendi zihninin efendisi olmadığını öğrenince, içinde yaşadığı 
uzam iyice şüpheli olmaya başladı. Tüm güvenirliğini ve bütünlüğü-
nü kaybeden bu dünya tasavvuru doğal olarak XX. yüzyılın sanatında 
da yansımasını buldu. Mutlağa erişme umudunu kaybeden ve bu ko-
nudaki çaresizliğini kabul eden yazar da artık elindeki bu yeni dünya 
bilgisiyle eserlerini yaratmaya başladı. Thomas Bernhard da bu par-
çalı ve çoğul dünyayı kendi hayat hikâyesiyle birleştirdiğinde, yeni 
evren anlayışı içindeki kayboluşu çok daha şiddetli deneyimleyen-
lerden oldu. Ancak, her ne kadar eseri daimî olarak bütüne varmanın 
imkânsızlığı ve parçalılık üzerine kurulu olsa da Bernhard’da bütüne 
yaratıcılık yoluyla ulaşma çabasını gözlemlemek mümkündür. 

1931 yılında doğan Thomas Bernhard, XX. yüzyıl Alman ede-
biyatının en güçlü seslerindendir. Hayatı birkaç satırla özetleneme-
yecek bu büyük yazarın kısaca da olsa yaşamına değinmeden ese-
rini anlamak pek mümkün değildir. Bernhard’ın çocukluğu önemli 
oranda yazarın dünya görüşünü ve eserinin başlıca meselelerini 
belirlemiştir. İstenmeden dünyaya getirilen Bernhard’ın çocukluğu 
boyunca annesiyle gerilimli bir ilişkisi olur ve onun tarafından sessiz 
bir şiddete maruz kalır. Öte yandan, bir yazar olan büyükbabası Jo-
hannes Freumbichler ise Thomas Bernhard’ın hayatındaki en önem-
li kişidir. Salzburg’da keman ve şan eğitimiyle ilk gençliğe adım atan 
Bernhard, daha sonra müzikbilim eğitimi alır, ancak sağlık durumu 
bu alanda kariyer yapmasına izin vermez. On altı yaşında ağır bir ak-
ciğer rahatsızlığına yakalanan Bernhard, gerçi bir sanatoryumda te-
davi görerek iyileşir ama ömrü boyunca sağlığı kırılganlığını korur. 
Sanatoryumda yaşamla ölüm arasında salınarak geçirdiği süre, aynı 
zamanda çevresindeki pek çok hastanın ölümüne tanıklık ettiği bir 
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dönem olur. Oradaki tedavisi sırasında, önce hayatta en değer verdi-
ği kişi ve yegâne ustası olan büyükbabasının, ardından da annesinin 
ölümünü haber alır. Tüm bu deneyimlerin ve varoluşsal çaresizliğin 
ardından Bernhard, hayattaki tek sığınağı olan yazıya kapanır. Bun-
dan böyle ölüm izleği Bernhard edebiyatının yapıtaşlarından olur. 
Hastalık ve ölüme teslimiyet yerine, ölümü yaşamının kaynağına 
dönüştürür. Artık sadece yazarak ölümden kaçabilecektir. Yaşama 
tutunabilmek için kendi cehennemine inen Bernhard, bundan böyle 
en azından alacakaranlıkta var olabilmek için gecesini kâğıdın be-
yazına akıtır. Şiirlerinden oluşan ilk seçkisi 1957’de, ilk romanı Don 
ise 1963’de yayımlanır ve Bernhard, Avusturya’da iki önemli edebiyat 
ödülünü aldıktan sonra, 1970’de Almanya’da Georg Büchner ödülü-
ne layık görülür. 1985’de yayımlanan Eski Ustalar 2002 yılında Sezer 
Duru çevirisiyle Türkçeye kazandırılır. Edebiyatı bir hayatta kalma 
mücadelesi olarak gören Thomas Bernhard, 1989’da aramızdan ay-
rıldığında başlıca izlekleri intihar, ölüm, yalıtılmışlık, terk edilme, 
başarısızlık, umutsuzluk, öz yıkım, hastalık ve delilik olan büyük bir 
külliyat bırakır arkasında. 

Görme edimi üzerine bir tefekkür olan Eski Ustalar, aynı za-
manda sanata, sanatçıya ve yaratım sürecine dair geniş bir düşün-
ce açılımı sunar. Bu eserde, resim sanatı üzerine derin düşünceye 
dalma, aslında mükemmellik/kusur, bütün/parça, özgün/kopya 
gibi kavramların metaforu olur. Daimî bir görme edimi hâkimdir 
romana. Bu göz, kendini ve çevresini belli bir mesafeden izleyen 
gözdür aynı zamanda. Romanın başkişisi seksen iki yaşındaki Reger, 
Times’a yazan büyük bir müzikbilimcidir. Dünyadan elini eteğini 
çekmiş olan Reger, otuz yılı aşkın bir süredir Viyana Sanat Tarihi 
Müzesi’nin Bordone salonundaki bir bankın üzerinde geçirir za-
manını. Reger, düşüncesini besleyen koşulları ancak ve ancak bu 
mekânda, Tintoretto’nun Beyaz Sakallı Adam’ının karşısında bula-
bilmektedir. Okur ise Reger’in düşüncelerine onun arkadaşı olan an-
latıcı Atzbacher ve müze bekçisi Irrsigler üzerinden ulaşabilmekte-
dir. Bütünlüğe, mükemmelliğe tahammülü olmayan Reger, yaşamsal 
enerjisini sadece parçalılıktan devşirebilmektedir. Müzede eski us-
taların kusursuz kabul edilen tablolarına tahammül edememekte ve 
her birinde kendini ele verecek bir kusur, sanatçının bir başarısızlı-
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ğını aramaktadır. Böylece insan varoluşunu yıkımdan kurtaracaktır. 
Reger’e göre, ancak mükemmelliğin olmadığını gördüğümüz anda 
yaşamımızı devam ettirmemiz mümkündür. 

Eski Ustalar’ın alt başlığı olan Komedi’ye1 gelince... Beckett (2007) 
Oyun Sonu’nda “Hiçbir şey mutsuzluktan daha gülünç değildir” 
diye yazmıştır. Beckett’inki kadar kara ve kıyıcı olan Bernhard mi-
zahı, bunu varoluşsal acımıza bir katlanma yolu olarak görmektedir. 
1968 yılında Avusturya Devlet Ödülü töreninde yaptığı konuşma-
da vurguladığı üzere, “ölümü düşününce her şey gülünç geliyor”. 
Bernhard’da mizah, ölümlü ve insan halimizden doğmaktadır. Ko-
medi alt başlığı, her şeyden önce etrafımızı çevreleyen bu fâniliği ha-
tırlatmaktadır bizlere. 

Thomas Bernhard’ın evreninde mükemmellik neden tahammül 
edilemez bir şeydir sorusu bu çalışmada yönelttiğim temel sorudur. 
Bu bağlamda, romandan yapacağım bir alıntı incelememin çıkış 
noktasını oluşturacak. Dünyanın belirsiz yapısı karşısında kafası 
karışan Reger, bir sevgi-nefret ilişkisi çerçevesinde sanata sığınır ve 
metnin ilerleyen bölümünde göreceğimiz üzere, öykünmeci klasik 
sanat imgesini yıkmak için büyük çaba harcar. İnsan-merkezci Rö-
nesans düşüncesinde sanat eserinden beklenen, görünen dünyayı 
aslına en sadık biçimde yansıtmaktı. Yani sabit bir noktadan insa-
nın gördüğü biçimde, kendi sonluluğunda ve perspektif tekniğinin 
tüm incelikleri kullanılarak. Oysa, kaynağı Aristoteles’e uzanan ve 
Alman Romantizmine kadar gerçeğe benzerlik temelinde inşa edi-
len bu “klasik temsil” Romantiklerle beraber artık sanatsal bir ideal 
sayılmamaya ve sorgulanmaya başladı. Biz Reger’in neden imgeyi 
yıkmak istediğini anlamaya çalışacağız. Temelini Alman Romantiz-
minden alan bütünlük ve parçalılık bu analizde başvurduğum kav-
ramlar olacak. Yazarın özgünlük sorunsalı üzerine yaptığı bir karşı-
laştırmayı ele aldığım son kısım ise romanın çarpıcı bir bölümüne 
işaret etmekte: her ne kadar varılmasını bir hayal olarak görse de bu 
epizodu yazarın parçalı bir dünyadaki bütünlük arayışı, tüm umut-

1 Romanın Türkçe basımında yer almayan bu alt başlık, eserin Almanca özgün baskısında 
Komödie olarak geçer ve roman diğer dillere de aynen bu alt başlıkla çevrilir. Thomas 
Bernhard’ın yazınsal dünyasının kavranmasında önemli bir rolü olduğunu düşündüğüm 
için, eserin özgün adına eklenen bu alt başlığı vurgulamak istedim. 
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suzluğunun içinde belki de umuda bir kapı aralama çabası olarak 
okuyabiliriz.

Şimdi sırasıyla yukarıda değindiğim konuları ele alalım.

Yıkma Sanatı
Eski Ustalar’da Reger’in aşağıda yer alan düşünceleri okumamız 

boyunca bize eşlik edecek ve bu incelemenin ana eksenini oluşturacak:

En büyük zevki de zaten parçalardan alırız, yaşama da bir parça olarak 
baktığımızda en büyük zevki aldığımız gibi ve bütün, aslında tamam-
lanmış bir bütünlük, ne kadar da korkunçtur bizim için. Bir bütünü, 
bir bitmişi, hatta bir tamamlanmışı parçalara ayırma şansımız oldu-
ğunda, ancak onu okumaya başladığımızda bundan yüksek, hatta en 
yüksek zevki alırız. Bizim çağımız bir bütün olarak çok uzun zaman-
dan beri dayanılır değil, dedi, bir tek parçaları gördüğümüz yer bizim 
için dayanılabilirdir. Bütün ve tamamlanmış olan, bizim için dayanıl-
maz, dedi. İşte böylece benim için burada, Sanat Tarihi Müzesi’ndeki 
resimlerin hepsi dayanılmaz, eğer doğruyu söyleyecek olursam, bence 
korkunçlar. Bunlara dayanabilmek için hepsinde teker teker, denildiği 
üzere ağır bir hata arıyorum, şimdiye kadar hep hedefe ulaştıran bir 
eylem biçimi, yani bu tamamlanmış denilen sanat yapıtlarının her bi-
rinden bir parça almak, dedi. Tamamlanmış olan, durmadan bizi yok 
etmekle tehdit etmiyor, bizi yok ediyor da, burada başyapıtlar rumuzu 
altında duvarlarda asılı olan her şey, dedi. Ben, tamamlanmış olanın, 
bütünün var olmadığından yola çıkıyorum, burada duvarda asılı olan, 
tamamlanmış denilen bir sanat yapıtından bir parça alıp bu sanat ya-
pıtında onu yapan sanatçının ağır bir hatasını, sanatçının başarısız ol-
duğu noktayı buluncaya kadar aradığımda bir adım öteye gidiyorum. 
Başyapıt denilen bu resimlerin hemen hepsinde ağır bir hata, onu ya-
ratanın başarısızlığını buldum ve ortaya çıkarttım (Bernhard, 2013, s. 
23-24).

Mükemmelin arayışındaki Reger, yıllarını Tintoretto’nun Beyaz 
Sakallı Adam’ının karşısında geçirir. Reger’in varoluşu kavraması, 
anlamlandırması imkânsızlaştıkça görme edimi güç kazanır. Böy-
lece, yaşamının otuz altı yılını bir müzede, bütünlüğün/tamamlan-
mışlığın sembolleri olan büyük başyapıtları incelemeye adar. Zaman 
ilerledikçe, Beyaz Sakallı Adam vasıtasıyla sadece mükemmelliğin 
olanaksızlığını değil, onun da ötesinde hem varoluşun kusurluluğu-
nu hem de sanatın varoluşu okuyabilmemiz için bize hiçbir ipucu 
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vermediğini fark eder. Bernhard’ın en değer verdiği filozoflardan 
olan Schopenhauer’e göre sanat bize sadece geçici bir teselli verir, sa-
nat eserlerini üretmek ya da onlar üzerine tefekküre dalmak ne yazık 
ki bize daimî bir kurtuluş bahşetmez. Sanat eseri, kişiyi sadece geçi-
ci bir süre için bireyliğin sancısından uzaklaştırabilir. (Weischedel, 
1975, s. 227) Eski Ustalar, Reger’i sanatla sevgi-nefret ilişkisi içine 
sokarak roman boyunca Schopenhauer’in bu söylemini teyit etmek-
tedir. Reger, varoluşun ağırlığından kaçtıkça sanata sığınır: “Sanata 
sığınarak kaçtım” (Bernhard, 2013, s.94), der. Her ne kadar sana-
tın insan ruhunu özgürleştirici gücünden kuşkuya düşse de sanat, 
Reger’in ayakta kalabilmesi için yine de bir vazgeçilmezdir: 

Gerçekten de Sanat Tarihi Müzesi’nin bana kalan tek kaçış yeri ol-
duğunu düşünüyorum, dedi Reger, eski ustalara gitmeliyim varlığımı 
sürdürebilmek için, tam anlamıyla eski ustalar diye anılanlara, çok 
uzun süredir ve onlarca yıldır nefret ettiklerime, çünkü Sanat Tarihi 
Müzesi’ndeki bu eski ustalar denilenlerden nefret ettiğim kadar hiçbir 
şeyden nefret etmedim ve de genel olarak eski ustaların hepsinden, 
isimleri ne olursa olsun, nasıl resim yapmış olurlarsa olsunlar, dedi 
Reger, ve her şeye rağmen onlar beni hayatta tutan (s.103). [...] Ömür 
boyu kendimizi büyük beyinler ve eski ustalar diye anılanların eline 
bırakırız, dedi Reger ve sonradan ölesiye düş kırıklığına uğrarız onlar-
dan, gerektiği anda amaçlarını yerine getiremedikleri için (s.140-141). 
[...] Bütün bu resimler, ayrıca insanın kendisi ve onu yaşam boyu sa-
ran kesin çaresizlikle başa çıkabilmenin anlatımları. Bütün bu resimler 
bunu, bir yandan kafayı utandıran, öte yandan aynı kafayı şaşkına çe-
viren ve ölesiye dokunaklı olan çaresizliği anlatıyor, dedi Reger (s.148). 

Böylesine kafa karıştırıcı bir dünyada sanat bile güçten düşer. 
Yaşamın tekinsizliği karşısında, XX. yüzyıl insanı Bernhard yazı-
nında korunmasız kalır: “bugünün insanı teslim olmuş, korunmasız 
bir insandır” (s.146), der Reger modern dünyanın karmaşıklığı kar-
şısında. Bu şartlar altında yaşamak, hatta ayakta kalmak birey için 
giderek zorlaşır:

[...] insanlar bugün her yerde aynı, nerede olurlarsa olsunlar, stresli 
ve kışkırtılmış ve göçüyor ve kaçıyorlar ve hiçbir delik bulamıyorlar 
kaçabilecekleri, ölüme gidiş dışında, gerçek bu, dedi Reger, endişe ve-
rici olan da bu, çünkü dünya artık [...] yalnızca endişe verici bir yer 
(s.146).
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Varoluş ve sanat üzerine oldukça eleştirel bir bakış açısı taşı-
yan Reger, sanatı yıkma sanatını geliştirir. Sanat eserindeki imge, 
edebiyattaki temsilin sorgulanma alanına dönüşür Reger’de. Bir de-
nemesinde Aldo Giorgio Gargani Bernhard’ın evreninde imge üre-
tebileceğimiz bir dünyadan yoksun olduğumuzdan ve tarafı olabile-
ceğimiz hiçbir kesinlik bulunmadığından, geriye kalan tek olasılığın 
imge yıkımı olduğunu söyler. Hatta sadece sanatın mutlağı kabul 
edilen eski ustaların resimlerinin değil, dünyanın imgesinin ve dahi 
imge kavramının kendisinin yıkımıdır söz konusu edilen. (Gargani, 
2002, s.191) 

Bir sonraki bölüm, Eski Ustalar’ın bir “klasik temsil” eleştirisi 
olarak okunmasını öneriyor.2

Parçalama Sanatı 
Bir eserin bütün değil de her şeyden önce derinlemesine ince-

lenmesi gereken bir parça olduğu, Bernhard’ın romanlarındaki baş-
kişiler tarafından dile getirilen temel düşüncelerden biridir. “Sanat, 
tümden seyir ve tümden dinleme ve tümden okuma için yapılmaz” 
(s.37), der Reger. Ebedi bir tamamlanmamışlıktan mustarip Bern-
hard karakterleri hayatlarının eserlerini gerçekleştirmek uğruna bi-
tap düşerler. Ancak, bu görev ya sadece düşünce düzeyinde kalır ya 
da yalnızca bunun bir parçasını gerçekleştirebilirler. Örneğin Atz-
bacher, yıllardır bir türlü yayımlayamadığı bir eseri kaleme almak-

2 Bilindiği üzere, Viyana Sanat Tarihi Müzesi’nde Tintoretto’nun Beyaz Sakallı Adam’ı 
değil, XVII. yüzyıl Flaman resminin büyük ustalarından Vermeer’in Resim Sanatı adlı 
tablosu yer almaktadır. Vermeer’in en tanınmış değil ama belki de en önemli yapıtı sayılan 
bu tablo, sanat tarihçileri tarafından resim alanında bir geleneksel temsil eleştirisi olarak 
kabul edilir. Mitolojik ve dini anlatıdan beslenen ve klasik resmin temsili sayılan tarihsel 
İtalyan resmi XVII. yüzyılda günlük hayatın anlarına gönderme yapan, hikâyesel değil, 
tanımsal ve duyumsal olan Flaman resmine bırakmıştır öncelikli yerini. İşte Vermeer’in 
Resim Sanatı, geçmişi artık arkasında bırakan ve resim sanatındaki bu yeni dönemi ta-
lep eden bir eserdir: 1. Tarihsel esin perisi Kleio’nun tablo içindeki tabloda, üstelik de 
tacından başlayarak tuvaldeki sanatçı tarafından resmedilmesi 2. Kıyafetinin demodeli-
ği ile Vermeer çağının gerisindeki bir dönemi işaretleyen tuvaldeki sanatçı 3. Duvardaki 
haritanın güncel olmayan bir coğrafyayı betimlemesi 4. Haritanın üzerinde seçilebilen 
Latince iki sözcük olan “yeni tasvir” gibi göndermeler artık bundan böyle resim sanatının 
belirleyicisinin anlatısal İtalyan resim geleneği olmayacağını gösterir. Dolayısıyla, Tho-
mas Bernhard’ın Eski Ustalar’daki klasik temsil eleştirisine esin veren belki de gerçekte 
Vermeer’in Viyana Sanat Tarihi Müzesi’ndeki Resim Sanatı tablosudur.



134

Yeşim Vesper

monograf 2019/12

tadır: “Onlarca yıl aynı yapıt üzerinde çalışmanız ve bunun en az 
bir bölümünü bile yayımlamamanız” (s.88), yorumunu yapar Reger 
kendisine. Ve şöyle devam eder: 

Siz hiç çalışmanızdan ufacık bir bölümü yayımlamayı düşünmediniz 
mi? dedi, herhangi bir parçayı, sezdirdiğiniz şeylerin hepsi ne kadar 
da mükemmel görünüyor, çalışmanızla ilgili olarak, öte yandan da hiç-
bir şey yayımlamamak olağanüstü bir keyif, hiçbir şey, dedi. […] ömür 
boyu süren bir çalışmayı ömür boyu ortaya çıkarmamak ve yayımla-
mamak olağanüstü bir şey [...] (s.88).

Böylece, Thomas Bernhard roman karakterleri aracılığıyla ge-
leneksel/klasik sanatın tümleyici, dolayısıyla tamamlanmış, yani 
“ölü” dünya görüşünü reddeder. Eski ustalardan birinin tablosunun 
temsilin mükemmelliğinden ötürü izleyicide hayranlık uyandırma-
sı, gerçeğe benzerlik üzerine kurulu klasik sanatın işlevi gereği bir 
tahakküm ilişkisi kurmasına yol açar. Ancak, Alman Romantizmin-
den beri “klasik temsil”in artık sanatsal bir ideal sayılmaması ve sor-
gulanmaya başlaması, Alman Romantizmiyle bir bağı olan3 Thomas 
Bernhard’ı da Reger aracılığıyla mimesis eleştirisi yapmaya yöneltir: 
“Ressamlar aslında neden resim yaparlar doğa dururken? diye bir 
kez daha sordu dün Reger. En olağanüstü sanat yapıtı bile doğayı 
taklit etmenin, evet maymunluğun yalnızca zavallı, tamamen an-
lamsız ve amaçsız bir çabasıdır, dedi” (s. 34). 

Romantiklere göre, bir eser hiçbir zaman tamamlanmamalıydı, 
çünkü tamamlanma aynı zamanda bir kapanma ve sonlanma de-
mekti. Alman Romantizminin öncülerinden kabul edilen Friedrich 
Schlegel’in “oluşumsal evrensel yazın” düşüncesinde vurguladığı üze-
re, okurun da eserin yaratım sürecine katkıda bulunduğu bir yapıt 

3 Bu konuda daha detaylı bilgi için Sylvia Kaufmann’ın aşağıdaki çalışmalarına başvuru-
labilir: 1. Romantische Aspekte im Werk Thomas Bernhards, Thomas Bernhard, Beiträge 
zur Fiktion der Postmoderne (Haz. Schmidt-Dengler, W., Stevens, A., Wagner F.) içinde, 
Frankfurt am Main: Institute of Germanic Studies, 1997, (s.93-109); 2. Das literarische 
Subjekt der Gegenwart und seine romantische Herkunft: Thomas Bernhards Roman Aus-
löschung. Ein Zerfall. Asiatische Germanistentagung 1997. Literatur im multimedialen 
Zeitalter. Neue Perspektiven der Germanistik in Asien içinde, Kwanak-KuSeoul, 1998, Bd. 
2, (s.61-367); 3. The Importance of Romantic Aesthetics for the Interpretation of Thomas 
Bernhard’s Auslöschung. Ein Zerfall and Alte Meister. Komödie, Stuttgarter Arbeiten zur 
Germanistik, Stuttgart: H.-D. Heinz, 1998. 
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fikridir bu. Schlegel bize bir sanat eserinin hiçbir zaman tamamlan-
madığını, dolayısıyla parçalı olduğunu, hem yazarın hem de okurun 
yaratım sürecinin vazgeçilmez tarafları olduğunu söyler. Romantik-
lerde tamamlanma kavramının bizzat kendisi eser fikrinin karşıtıy-
dı, çünkü bir yapıt her zaman için kişinin imgeleminde de devam 
etmeliydi. Sanat eseri, kavranamaz ve aşkın bir şey olmalıydı. Bütün-
lenmiş bir eser, mükemmeli temsil etmekle birlikte bu aynı zamanda 
onun ölümü de demekti. Dolayısıyla Romantikler her ne kadar daima 
mutlak bütünlüğün arayışında olsalar da çelişkili bir biçimde bütün-
lenemezlik ve parçalılık poetikasını izlemişlerdir. Edebiyat kuramcısı 
Jean Starobinski (2001) Romantiklerin bu ikilemini şöyle dile getirir: 

Mükemmellik bir klasik dönem hayali olarak değerlendiriliyor. Özel-
likle de Romantik düşünce, eleştirmek ya da yasını tutmak adına bu 
ideali klasiklere atfediyor. Gerçekte ise Romantiklerin büyük bir bölü-
mü mükemmellik fikrine bağlıdırlar. Hatta bu fikri bir aşkınlık ideali 
olarak görürler. (s.471)4 

Romantikler için söz konusu olan mutlak bir başyapıt değil, 
parçalı, dolayısıyla açık bir yapıt ortaya çıkarmaktı. Parça, hem ken-
dini çevreleyen uzamdan bağımsız olabilmeli hem de bir kirpi gibi, 
parçalılığından hiçbir şey kaybetmeden kendi bütünlüğü içinde 
mükemmellik taşımalıydı. Böylece parça, bitmemişliği, tümlenme-
mişliği dolayısıyla sınırsız düşüncelere kapı açar. Schlegel’e göre “Ro-
mantik sanatçının eseri, olma sürecindeki bir eserdir, özü itibariyle 
mükemmele erişemez, daimî olarak yeni kalır, hiçbir kuram tarafın-
dan tüketilemez, sınırsızdır, özgürdür”. (Blanchot, 1969, s.522)5

Thomas Bernhard’ın yüzyılında bu özgürlük yıkma, bozma, 
parçalama yoluyla ifadesini bulur. Onun eserinde mükemmele eriş-
mek yönündeki her çaba bir türlü tamamına eremez. Mükemme-
liyet ise bireyi ya deliliğe ya da ölüme götürür. Aynı şekilde, Eski 
Ustalar’da da Bernhard mükemmeliyet fikrini alaşağı etmeye çalı-
şıyor. Temsilin, dolayısıyla hayatın kusurluluğuna inanarak yazıya 
sığınıyor. İşte tam da bu sığınmadan bir sanat eseri ortaya çıkarıyor. 
Mükemmeliyetin çağrıştırdığı ölüme direnebilmek için de Şehrazat 

4 Çeviri bana ait.
5 Çeviri bana ait.
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gibi anlatı sanatına yaslanıyor; anlattıkça hayata tutunabilmek, ayak-
ta kalabilmek için. Bir anlatısı bittiğinde hemen bir diğerine geçiyor. 
Böylece, edebiyat sayesinde ölümü askıda tutabiliyor. Bu bitimsizliği 
Bernhard edebiyatının biçimselliğine de yansıtıyor ve saplantılı tek-
rarlardan oluşan, duraksız, kesintisiz bir anlatı üslubunu benimsiyor. 
Sadece Reger değil, tamamlanmışlık ve sessizlik endişesi taşıyan tüm 
Bernhard karakterleri sürekli konuşurlar. Öyle ki, yazarın Türkçeye 
Sarsıntı adıyla (Verstörung, 1996a) kazandırılan romanına, Pascal’ın 
Düşünceler’inden seçtiği epigraf şöyledir: “bu sınırsız uzamın ebedi 
sessizliği dehşete düşürüyor beni”.(s.5)6 Eski Ustalar’da dilin yanı sıra 
göz de bu bitimsizliğe katılır ve iç içe geçmiş aynalar biçiminde yayı-
lır: Beyaz Sakallı Adam’a bakan Reger’in gözü, Reger’e bakan Irrsig-
ler ve Atzbacher’in gözü, Atzbacher’e bakan Irrsigler’in gözü ve niha-
yetinde tüm bu çevrimi takip eden okurun gözü bu sürece dahil olur. 

Belirgin bir başlangıç ve son içermeyen, ancak kendi içlerinde 
bütünlük taşıyan Bernhard romanları, aslında aynı anda hem par-
çalılığın hem de yazarının yazınsal yetkinliğiyle tamamlanmışlığın 
iyi birer örneğini oluştururlar. Maurice Merlau-Ponty’nin (1996) 
ressama dair dile getirdiği aşağıdaki düşüncesi, kanımca Thomas 
Bernhard’ın edebiyatı için de bir o kadar geçerlidir: “ressamın dün-
yası [...] neredeyse çılgın bir dünya, çünkü tamdır, ancak kısmi ol-
makla beraber”. (s. 38)7 

Karşılaştırma Sanatı
Yukarıda Thomas Bernhard’ın mimesise eleştirel bakışına de-

ğindik. Bu bölümde ise yazarın, mükemmeliyet kavramıyla ilin-
tilendirilen öykünmeci klasik temsilin görünen dünyayı aslına 
uygun olarak yansıtmasını oldukça ironik bir şekilde ele alışını ve 
onu parçalı alana çekişini izleriz. Eski Ustalar’da, gerçekliğin birebir 
temsili büyük bir yaratıcı edim olarak nitelendirilmez.8 Ancak, bir 
sanat eserinin gerçeğinden ayırt edilemeyen “mükemmel kopya[sı]” 

6 Çeviri bana ait.
7 Özgün metin için bkz: Merleau-Ponty, M. (1964). L’œil et l’esprit, Paris: Gallimard, s. 
26 : […] le monde du peintre est […] un monde presque fou, puisqu’il est complet n’étant 
cependant que partiel. 
8 Bkz. 133. sayfanın sonundaki alıntı.
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(Bernhard, 2013, s.80) olağanüstü bir sanatsal başarı olarak görü-
lür. Bu bakış açısı romanda Reger’in İngiliz ile karşılaşması sıra-
sında, İngiliz’in “[s]anki aynı değil de tıpatıp aynı gibi” (s.78) bir 
Tintoretto’ya sahip olmasıyla ortaya konur.9 Bir sanat eseri, tanımı 
gereği biriciktir, eşi benzeri yoktur. Ancak burada, her ikisi de bir-
birinin aynıdır. Hangisinin gerçek, hangisinin kopya olduğu ayırt 
edilemez. Onları şaşırtan ortada bir kopyanın olması değil, kopya-
nın mükemmelliğidir: “Ancak Tintoretto gibi son derece büyük bir 
sanatçı, dedi İngiliz, dedi Reger, ikinci bir tabloyu tamamen benzer 
olarak değil, fakat tamamen aynı olarak yapmakta başarılı olabilir. 
Gene de bir sansasyon olurdu bu, dedi İngiliz, dedi Reger [...] ”(s.80).

Özgünlük sorunsalı Thomas Bernhard yazınının temel un-
surlarından biridir. Bir taraftan bizzat yazar yalnızca kendisi ola-
bilmek için özgünlük arayışındadır: “daima sadece kendim olmak 
istemiştim”, der Bernhard özyaşamöyküsel anlatısı Nefes’te (Der 
Atem) (2001, s.121).10 Ya da aynı ifadeyi roman kişisine söyletir Bitik 
Adam’da (Der Untergeher) (2004): “yalnızca kendim olmak istedim”. 
(s.87)11 Roman karakterleri sıklıkla bireyin eşsizliğini ön plana çı-
karırlar: “her insan biriciktir ve her insan, tek başına ele alındığın-

9 Kanımca bu epizodun esin kaynağı sanat tarihinin belki de en büyük sahtekârlık 
hikâyesine imzasını atan Hollandalı ressam Han Van Meegeren’dir (1889-1947). Kendisini 
kıymeti bilinmeyen büyük bir sanatçı olarak gören Van Meegeren, dehasını tanımayan 
kurum ve kişilere bir oyun oynamaya karar verir ve Han Van Meegeren olarak göremediği 
itibarı dönemin en yetkin Vermeer uzmanlarından “Vermeer” olarak görür. Yeteneğini 
onaylatabilmek uğruna şahsiyetini eski bir ustanın meclisinde silmeyi göze alabilen Van 
Meegeren’in amacı, estetik ölçütlerin ne kadar göreceli olduğunu, bir sanat eserinin de-
ğerinin yapıtın kendine içkin sanatsal niteliğine göre değil, üzerinde taşıdığı etikete ve 
keyfiyete göre belirlendiğini ispatlamaktı. Böylece, bir esere estetik değer atfeden ya da bir 
ressamın yetkinliğine onay veren uzmanların kifayetsizliklerini ve bilgisizliklerini göz-
ler önüne serecekti. Van Meegeren düşüncesini uyguladı. Yaptığı “mükemmel” bir sahte 
Vermeer tablosuyla kendisini ortadan kaldırmaya ve kariyerini yıkmaya çalıştığına inan-
dığı eleştirmenleri, galericileri, koleksiyoncuları kolayca aldatabildi. Van Meegeren’in res-
samlığını beğenmeyen büyük Vermeer uzmanı Abraham Bredius onun sahte Vermeer’ini 
oldukça mübalağalı sözcüklerle övdü (1937). Hatta bu sahte eseri Vermeer’in başyapıtı 
sayacak kadar işi ileriye götürdü Bredius. Dönemin sanat dergileri ise bu tabloyu yüzyılın 
buluşu olarak nitelendirdiler. Dâhi taklitçi Han Van Meegeren’in hedefi ise aslında çok 
parlak bir sahtekâr olmak değil, Vermeer’in dehasının dengi büyük bir sanatçı olduğu-
nu dünyaya göstermekti. Burada kısaca sadece bir boyutuna değinilen Van Meegeren’in 
hikâyesi, özgün/taklit tartışmalarına şüphesiz çok daha geniş açılımlar sunmaktadır. 
10 Çeviri bana ait. 
11 Çeviri bana ait. 
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da, gerçekten de tüm zamanların en büyük sanat eseridir”, der Bitik 
Adam’ın anlatıcısı.(s.87)12 Ancak, diğer taraftan da yazar bu özgünlü-
ğe varmanın imkânsızlığını gözlemler. Çünkü Thomas Bernhard’ın 
evreninde yazının kendisi başlı başına bir tahriftir. Yazar, otobiyog-
rafik anlatısı Mahzen’de (Der Keller) (2002) hakikati ifade edebilme-
nin olanaksızlığına değinir. Ona göre, hakikati dile getirmeye çalış-
mak bile başlı başına bir çarpıtmadır; çünkü “hakikat kesinlikle dile 
getirilemez” 13 bir kavramdır. (s. 38) Aynı şekilde, Eski Ustalar’da da 
Reger “[h]er özgün şey zaten kendiliğinden sahtedir” (2013, s. 60) 
vurgusunu yapar. Hakikati dil aracılığıyla aktarmaya çalıştığımızda 
ise bu, yansıtılması mümkün olmayan bir özgünlüğün ancak tercü-
mesi gibi olur. Sanat da dil gibi, mükemmelliğe ulaşmamış olduğu 
için, hakikati özgün biçimde aktaramaz. İmlediği derinliği tüm bü-
tünselliği ile kavramamız imkânsız olduğundan, yalnızca parçalılığı 
ile kendini şöyle bir gösteren hakikate hafifçe değmemizi sağlar. 

Böylece, İngiliz ile yaşanan sahne ironik bir biçimde bize öz-
günlüğe varmak için harcanan tüm çabaların aslında bu özgünlüğün 
ifade edilemezliği engeline takıldığını gösterir. Bu örnekte de görül-
düğü üzere, Bernhard, “özgün”ün o kadar da özgün olamayacağını 
vurgulayarak, sanat eserlerini mimesis yoluyla gerçeklikle kıyasla-
mak yerine, yapıtlar arasında paralellikler kurmanın daha uygun 
olacağı önermesinde bulunur. 

Ayrıca, özgün ve taklit arasındaki bu karşılaştırma bizi bütün ve 
parça fikrine götürür. Eğer iki nesne birbirinden farklı değilse, ikisi 
de aynı ve biricik olan tek şey anlamına gelir. Özgün ile kopya arasın-
daki ilişkide, biri diğerinin başkalaşmış yansıması kabul edildiğine 
göre, yukarıda alıntıladığım epizotta, kopya da aslı kadar özgündür. 
İki resim arasındaki bu “aynılık”, parçalı bir dünyada var olmasına 
rağmen bireyin mutlak bütünleşme arzusu olarak da okunabilir. 

Sonuç
Eski Ustalar, zamanın sanatı roman ile mekânın sanatı resim 

arasında bir karşılaşma gerçekleştirerek birbirinden farklı düşünme, 

12 Çeviri bana ait. 
13 Çeviri bana ait.
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görme, algılama ve varoluş biçimleri arasında bir köprü kurar. Re-
ger sadece müzikten beslenen bir müzikbilimci değildir. O, çeşitli 
entelektüel ve sanatsal disiplinler arasında dolaşarak düşüncelerini 
olgunlaştıran bir âlimdir aslında. Bu özelliği kendisini çok daha zen-
gin ve ilginç bir karakter haline getirir: 

Görsel sanatlar denilen sanat, benim gibi bir müzikbilimci için son 
derece faydalıdır, dedi Reger, müzikbilime daha çok yoğunlaştıkça ve 
gerçekten de müzikbilime daha çok saplandıkça, giderek daha derin-
den ilgilendim görsel sanatlar denilen sanatla; bunun tersi olarak da 
örneğin bir ressam için kendini müziğe adamasının son derece faydalı 
olduğunu düşünüyorum, yani ömür boyu resim yapmayı amaç edin-
miş birinin ömür boyu müzik çalışmalarını da sürdürmesi gerekir. 
Görsel sanatlar olağanüstü bir biçimde müzikle tamamlanır, biri diğeri 
için her zaman iyidir, dedi (s. 21). [...] Edebiyatın felsefesiz ve tersine 
de, felsefenin müziksiz ve edebiyatın müziksiz ve tersine olmasının 
düşünülemeyeceği açıktır, dedi (s.126).

Böylece, Thomas Bernhard edebiyat yoluyla, başta resim ve müzik 
olmak üzere sanatın değişik alanlarını birbiriyle ilişkilendirerek, bire-
yin ilksel eksikliğine derin bir bakış yöneltir. Sözcüğün de özü itibariyle 
bütünü temsil eden birey14, ilk büyük ayrılma ve bölünme deneyimini 
dünyaya gelerek gerçekleştirir. O an itibariyle yitirilmiş bir bütünlü-
ğün parçasıdır sadece. Kendimizin yansıması olan bir dünyayı tasvir 
eden eski ustalarla ilişkilendirdiğimiz mükemmellik fikri, Thomas 
Bernhard’a göre yanılsamalı ve hayali bir bütünlük fikridir. Bernhard, 
Reger üzerinden tam da bu mükemmelliğin varoluşumuzdaki eksikli-
ğini göstermiştir bize. Mimesis yoluyla aktarılan imge, idealleştirmesi 
dolayısıyla aslında bir yanılsama sunarak kopuşa sebep olur. Ancak, 
her ne kadar yazar bu yanılsamaya vurgu yaparak varoluşa karşı tüm 
umudunu yitirdiğini ve yazma ediminin sadece bir hayatta kalma ça-
bası olduğunu söylese de yine de her bireyde olduğu gibi Bernhard’ın 
da mutlağa varma arayışında olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu, – ba-
zen farkında olunmasa da – bireyin varoluş nedenidir. Sadece, bireyleri 
birbirinden ayıran mutlağa yönelme biçimindeki farklılıklarıdır. Tho-

14 Aynı şekilde, gerek Thomas Bernhard’ın yazın dili Almanca gerekse diğer Batı dillerin-
de kullanılan birey sözcüğünün kökeni Latince individuum’dan gelir ve tek olan, bölüne-
meyen anlamındadır.
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mas Bernhard’ın bu arayışı yazın yoluyla kendini gösterir. Böylece ede-
biyat, hiçbir zaman mükemmele varamayan sanatı üretebilmek için bir 
gerekliliğe dönüşür. Oysa, bir sanatçının tüm arzusudur eserinin öz-
günlüğü yoluyla hiçbir zaman varılamamış olan mükemmele ulaşmak, 
Starobinski’nin (2001) deyimiyle “kendiliğin kusursuz onayı”. Thomas 
Bernhard da her ne kadar yapıtıyla yıkma sanatını icra etse de edebi-
yatın doğası gereği ve kendi yazınının özgünlüğüyle zaten bir dünyaya 
getirme, dolayısıyla bir hayat verme ediminde bulunuyor. 

Can verdiği bir sanat eseri yoluyla sanat üzerine sağlam bir 
düşünce geliştiren Bernhard, Reger’e söylettiği üzere “sanat yapıtı-
nı onu seyredene açık bırakarak” (2013, s.20), yapıtla alımlayıcısı 
arasında mahrem bir ilişki kurulması fikrini savunuyor. Bir sanat 
eserine bakan her göz onda aynı şeyi görmez. Aslolan yapıtla onun 
alımlayıcısı arasındaki ilişkide saklıdır. Kişi kendi varoluşu ve biri-
kimi doğrultusunda eseri deneyimler ve kavrar; her yapıtın kendine 
özgü muammasını ve karanlığını, bakışıyla buluşturduğu andaki ışık 
çakımıyla yarı gölgeli bir alana taşır. Esere yönelen her tefekkür, ese-
rin yeniden üretildiği ve hatta Starobinski’ye (2001) göre “[alımla-
yıcıların] bir bakışın kusursuzluğunda bir hazzın kusursuzluğunun 
tadını çıkardıkları” andır. (s.475)15 Mükemmelliğin bir boyutudur. 
Hayatının otuz altı yılını bir tablonun önünde geçirip de ne bu ya-
pıta ne de müzedeki diğer tablolara dair tek bir yorum yapmayan 
Reger, bize Thomas Bernhard’ın hem betimlemeyle ilgilenmediğini 
hem de izleyicinin gözüyle yapıt arasındaki mahremiyeti korumaya 
çalıştığını göstermekte. Tanımlayıcı, onaylayıcı ve kesinlik içeren bir 
dili reddeden Bernhard yazını, hiçbir düşüncenin kendi üstüne ka-
panmadığı, bir açıklamanın sürekli bir başka açıklamaya kapı açtığı, 
roman karakterlerinin hayatları boyunca yanıtını bulamadıkları so-
rular sordukları daimî bir sorgulama mecrasıdır. Soru ise, Maurice 
Blanchot’nun (1969) ifade ettiği üzere “sözün her zaman bütünlen-
memiş olarak kendini ortaya koyduğu bir alandır” (s.14).16

15 Çeviri bana ait.
16 Çeviri bana ait.
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Beckett Anlatılarında Ölüm Umudu

Özgür Taburoğlu*1

Öz
Samuel Beckett’in anlatı kişilerinin ölümle belirsiz bir ilişkileri vardır. Malone 
gibi bazılarının bekledikleri ölüm sürekli ertelenir. Onlar da ölemedikleri için 
kendilerini oyalar gibi bazı basit eylemlerde bulunurlar. Ölümü beklerken, ge-
nellikle etraflarında olanları izler, duyarlar. Bu sırada yaşamla ölüm arasında 
basit bazı fiiller ortaya koyarlar. Geçmişte olanları hatırlamaya çalışırlar ama 
bunu da başaramazlar. Etraflarında pek kimse olmadığı için kendi kendilerine 
konuşur görünürler. Eşlikçi ve Adlandırılamayan adlı başka anlatı varlıkları ise 
sanki bilmedikleri bir zaman boyunca yaşam ile ölüm aralığında beklerler. On-
ların ölmesine imkân vermeyen bir irade ve ifade parçası her zaman varlığını 
duyurur. Ölmedikleri için bir şeyler anlatır, hatırlar, duyarlar. Ama herhangi bir 
anlatıda buluşturamazlar. Çünkü bu duyumları, hatıraları veya imgeleri birleşti-
rebilecek bir zihin ve bedenden yoksun varlıklardır. 

Anahtar Kelimeler: ölüm, bellek, duyum, anlatı, varlık
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Hope for Death in Beckett’s Narrations

Abstract
Samuel Beckett’s narratives have an indefinite relationship with death. The de-
ath of some, like Malone, is constantly delayed. While waiting for their death, 
they do some simple actions such as distracting themselves with some insignifi-
cant occupations because they cannot die. While they wait for death, they usu-
ally try to observe and hear what is around them. At the same time, they reveal 
simple actions between life and death. They try to remember what happened in 
the past, but usually they can’t. They seem to talk to themselves because usually 
there isn’t any people around. In other narratives, some similar beings named as 
Accompanying and Unnamable waits undefinite time in an interval of life and 
death. A remaining part of will and expression does not allow them to die. Beca-
use they cannot die, they try to remember, hear, express. But they can’t compose 
a narrative with these material. Because these sensations, memories, or images 
cannot combine in a mind and body.

Key Words: death, memory, sense, narration, existence

Hiç için Metinler’de, anlatı kişisi “bitmek bilmiyordu yaşamım” 
der. Ama bedensiz olanlara ölüm yaklaşamaz. Ölüm, her zaman belli 
bir yerde ve zamanda var olan bir bedene sokulabilir: “Göze görünen 
bir beden yok, ölmenin olanağı da” (1999, s.105). Ölümün mümkün 
olması için son duyumun yanında, son bellek izinin, hatıra parçası-
nın da kaybolması gerekir. Öylesine yavaşlamış, ifadesiz kalmışlardır 
ki, zaman geçmek bilmez ve ölüm gibi yaşam da gecikir; “topallar” 
bile onları artlarında bırakırlar. Çünkü her adımı gönülsüzce atarlar. 
Beckett’ın yazısı da bu kişilerin adımları gibi, zorla eklenmiş cümle-
lerden oluşur. Ölüm gibi yazılarının da son bulmasını umutla bekler-
ler: “Sonuncusu olmasını umduğum bu öyküde…” (1999, s.55). Böyle 
bir yazıyı süsleyecek mecazlar, metaforlar, dil oyunlarına pek rastlan-
maz. Yazısına sade de denilemez ama. Bir üslubu yokmuş gibi yazar. 
Tüm satırlar üst üste eklenince ortaya çıkan tekrarların işaret ettiği 
bir varlık anlayışı, onun temel bir meselesi varmış gibi gösterir. Oysa 
onun yarattığı kişiler gibi, yazısı da neyi anlatmadığıyla nitelenebilir.

Tüm varlık imkânlarını kaybetmek ölümle eşanlamlı sayılabilir. 
Herhangi bir Beckett kişisi hayatta kalmak için bazı temel ruhsal ve 
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bedensel yetilerini korur. Ama iradelerindeki çözülme, bedensel ve 
ruhsal bir çözülmeden ayrı düşünülemez. Bu karşılıklı çözülmeler 
içkin bir nedensellikle birbirine bağlanır; biri diğerinin nedeni ve 
sonucu olur. Ruhsal çözülme, duyuların zayıflaması, duyulabilir ola-
nın değişmesi veya motor-şemanın bozulması, ifade sorunları, hayal 
gücünde zayıflama, hafıza kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Ruhsal 
olandan ayrı düşünülemeyecek bedensel çözülme ise, uzuvların işle-
vini kaybetmesi, duyu bozukluklarıyla koşut bir keskinleşme ile ayırt 
edilir; gözleri görmeyen birinin başka uzuvlarla bu noksanlığı telafi 
etmesi gibi. Uzuvların tümü kaybolunca, organlardan ve onların iyi 
tanımlanmış işlevlerinden kurulu bir organizma çizgilerini, kenar ve 
köşelerini kaybeder. Suretsiz, yüzsüz bir beden bütün hâliyle kaba 
ete dönüşür. Sözgelimi Adlandırılamayan adlı anlatı varlığı, kendini 
bu durumda bir “yumurta” gibi tasvir eder. Yumurta yüzeyi, içinde 
ve üzerinde taşıdığı türlü uzuvlaşma imkânları ile sayısız muhtemel 
beden şemalarının zemini olur. Guattari ve Deleuze’ün, Anti Oedipus 
yapıtında Antonin Artaud’ya göndermelerle tarif ettikleri “organsız 
beden”i Beckett’ten farksız şekilde yumurta gibi anlatırlar. Organsız 
beden, ölümsüz bir beden kipidir. İrade ve ifadenin tedricen kaybol-
duğu Adlandırılamayan böyle bir topa benzer:

Omuzlarımın üzerinde kocaman bir top taşıyorum ben, yüz çizgile-
rim belirsiz, hayır gözlerimin hatları belirgin ama onların da yalnız 
çukurları kalmış. Hâlâ kurtulmayı başaramadığım avuçlarımı, ayak 
tabanlarımı uzaktan uzağa hissetmesem, çatlamasın diye üzerinde 
herhangi iki delik açılmış bir yumurta der çıkardım kendime ama yo-
ğunluğumuz benzemiyor pek, bir zamk kıvamındayım ben daha çok. 
(1997a, s.316)

Adlandırılamayan, Beckett’in bir başka ölümsüz anlatı kişisi Eş-
likçi gibi tam bir yumurta olamamıştır. Bir yüzden son kalan göz çu-
kurları ve artık koptu kopacak kollar ve bacakları onu bir organizma 
sınırları içinde tutar. Bu uzak uzuvları daha az hissetmesi, onların da 
yumurta yüzeyinden kopmak üzere olduğunu gösterir. Ama yumur-
ta zemini ile bir yoğunluk farkının bulunması, bu uzuvların organiz-
manın hatırasını hâlâ taşıdıklarını işaret eder. Guattari ve Deleuze, 
yumurta yüzeyindeki içkinlikte saklı yeni uzuvlaşma olanakları için 
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yeğinlik (l’intensité) ifadesini kullanırlar. Türkçeye “yoğunluk” ola-
rak çevrilmiş olsa da, Beckett de aynı ifadeyi kullanır.

Mercier ve Camier’de Camier de benzer şekilde tasvir edilir: 
“Ufak tefek ve şişko, kırmızı suratlı, seyrek saçlı, dört gerdanlı, çıkık 
karınlı, eğri bacaklı, küçük bir domuzunkine benzeyen gözleri var” 
(2014b, s.48). Tüm bu bedensel sıfatlar toplandığında, Camier’nin de 
bir yumurtaya benzediği fark edilebilir. Dış uzuvları içbükey şekiller 
almıştır. Mercier, ona göre daha uzun boylu ve biraz daha şekillidir. 
Bu yüzden ifadeci olan, eylem gibi görünen fiilleri yapan da çoğu 
zaman odur. Ama insandan daha başka şeylere benzeyen bu kişiler 
için anti-kahraman da denilemez. Çünkü onların konumlandıkları, 
tepkiyle şekil aldıkları bir model veya ideal kahraman yoktur. Bec-
kett anlatıları, modern-sonrası anlatılarda rastlanabilecek bir sinik-
likten uzaktır. Roman türünü ve romantik mizacı ortadan kaldırsa 
da, yapıtının sonucu bu olur, amacı değil. Diğer türlüsü biraz nihilist 
anlatılar olurdu muhtemelen.

Adlandırılamayan, bedenindeki uzantı ve girintilerden, bir yu-
murta veya top gibi görünmesine mani olan her uzuvdan kurtulur. 
Ama böylece ölüme dirençli, “dayanıklı” olur: “Bedende bir çıkıntı 
oluşturan tüm bu şeyleri, gözlerimi saçlarımla beraber yitirdim, bir 
iz kalmadı onlardan, öylesine uzaklara, öylesine derinlere düştüler 
ki, hiçbir şey işitmedim” (1997a, s.316). Duyamaz çünkü kulakları 
da bu sırada düşmüştür. Öyle uzuvsuz, kenarsızdır ki, bir “silindir” 
bile değildir; “orta büyüklükte bir yumurta. (…) Hep yuvarlak bil-
dim kendimi, dayanıklı ve yuvarlak (…) pürüzsüz, deliksiz, belki 
göze görünmeyen”. Ama bütün bunların ötesinde asıl önemli olan, 
“yuvarlak ve katı” olmasıdır. Bu yumurtanın içi, “kendi kendisiyle 
doludur”. (1997a, s.317,320) Watt’ın hizmet ettiği evin calışanları da 
böyle top şeklindedir; “Kısa, şişko, yoksun ve yoksul, yağlı ve kirli, 
eğri bacaklı, koca göt ve göbekli adamlar” (2012, s.51). 

Böyle yuvarlak, top gibi, suretsiz olmanın faydaları da inkâr 
edilemez. Bedensiz bir ruh veya zihin de ölümsüzlük imasını taşır: 
“Yalnızca yusyuvarlak ve dümdüz kafa yeterli olurdu, yüz çizgilerine 
gerek yoktu, arı bir usa indirgenip, yokuşların eğilimlerine uyarak 
yuvarlanıp giderdim” (1999, s.104). Yüzlerin, çizgilerin, kenar ve 
köşelerin ayırt edici olduğu bir fizyonomi kaybolduğunda, kişiler 
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baştan savma tasvir edilirler. Bir karikatür gibi ortaya çıkarlar. Ayırt 
edici, latif çizgileriyle değil de yuvarlak hatlarla, kaba etleriyle öne 
çıkarlar. Soyut varlıklar, ruh hâlleri de kaba etlerden farklı sayılmaz: 
“Tek bir göt, tek bir üzüntü, tek bir gülüş, tek bir isim, tek bir yüz” 
(2012, s.40). Top gibi şeyler özensiz çiziktirmeler içerisinde anlatı-
labilir: “Bedenler önemsizdir ama kadınınkini şöyle betimleyelim: 
Kocaman iri göğüsler, kocaman bir kıç, Botticelli tipi kalçalar, yam-
piri bacaklar, dört köşe topuklar, kırıtışı, sırıtışı ile olgun ve dolgun 
bir kadın” (1998, s.146).

Tam olarak bir yumurta hâlini almak, mevcut organizmanın 
ortadan kalkması ama yerine neredeyse ölümsüz bir başkasının gel-
mesi anlamını taşır. Ama bu yok oluşla beraber Spinoza’nın Etika’da 
sözünü ettiği türden bir ölümsüzlük başlar. Bir gövdeyi oluşturan ci-
simler, uzuvlar kopunca, arkasında bıraktıkları beden ölse de onlar 
başka bedenlere karışmaya devam ederler. Malone gibi bazı Beckett 
kişileri, böyle bir sonsuzluğa karışmalarını mümkün kılan yumurta-
laşmanın ima ettiği türden bir ölüme yatarlar, ölmeyi umut ederler. 
Ama bir romantik ya da varoluşçu roman kişisi gibi bunun kendi el-
leriyle, eylemleriyle olması için herhangi bir çaba ortaya koyamazlar. 
Ölüm, çalışmayı bilmeyen bu kişilerin içine girdikleri katatonik hâlin 
bir devamı gibidir. Ama biraz da gayriihtiyari fiiller içinde olmaları 
onları hayatta tutar. Düzensiz hatıralar, ışık ve sesin düzensiz ama 
süreğen duyumu ölmelerine mâni olur sanki. Bu sırada fazla hare-
ket etmez, basit devinilerle, içgüdüsel yüklemler ifa ederler. Zihnin 
ve bedenin birbirini rahat bıraktığı basit eylemler içinde görünür-
ler. Beyin, bedenden ayrı çalışır; düşünmeden devinirler. Molloy’un 
dediği gibi, “Neyle düşüneceksiniz ki?” (1997c, s.11). Ölmemiş ol-
malarının, tam bir yumurtadan biraz farklı olmalarının göstergesi, 
muayyen bazı sesler çıkarmaları da önem taşımaz. 

Beckett kişileri, ürettikleri sözler bir yana, çıkardıkları sesle-
rin de kendilerine ait olmadığını düşünürler. Bu bedenler, “zayıf bir 
mırıltı” çıkarmaktan, hafifçe kımıldamaktan fazlasını yapamazlar. 
İçerisinde, eylem ve sözlerin sahibi bir ruh veya zihin yoktur. Adlan-
dırılamayan, duyduğu sesin kendisinden çıktığını basit bir hesap yo-
luyla bulur; organsız bedeninde hâlâ işler haldeki bir beynin yaptığı 
yalın bir muhasebeyle: Sesin sahibi kendisi olmalıdır çünkü “tek ba-
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şına” olduğunu bilir. Bu ses kendisini yankılar. Anlattığı hikâye de bu 
sesin tekrar beynin içine girip, yeniden kendisine dönmesiyle ortaya 
çıkar. Yani anlatılan, ne geçmişle, ne duyulanla ne de muhayyilenin 
verimiyle ilgilidir. Kimden çıktığı tartışmalı böyle sesler, anlatılanın 
nedeni ve sonucu olur. Bu seslerin, son bir gayretle zihnini de bo-
şaltan, boş bir kafayla, son uzvu olan beyninden de kurtularak, tam 
bir yumurtaya dönüşen kişinin bir takıntıyla konuşmayı sürdürme-
sinden başka bir anlamı yoktur. Yumurtalaşma, örneğin Kafka’daki 
böcek türü iyelikten çok daha ileri bir kendilik kaybıdır.

Organsız bir beden gibi var olanın, yumurta, top şeklindeki bir 
kişinin özel adı da olmaz. Ama sayısız ad alma ihtimaline sahiptir. 
Acaba Nasıl? anlatısında Beckett, böyle organsız bedenlikten çıkıp 
geri dönen, bu yüzden bir süre için sahip olduğu adı sürekli yitiren 
Pim’in organizmaya, sol ele, tırnaklara, avuç içine, kaşlara, kafaya, 
koltukaltına, pençelere, böbreklere, kıç deliğine, işaret parmağına 
kavuşmasını hikâye eder (2014a, s.94). Pim, başka ölü bedenlerden 
kopup gelen organları uyum içinde yeniden kullanmaya çalışır. Ör-
neğin bükülü parmaklarını açmayı öğrenir. Sadece beden parçala-
rını değil, ruhsal melekelerini de toparlamaya çalışır. “Varoluşunu 
olası kılan yeterince duyguya” sahiptir. Önemli olan onları da özel 
ada sahip olmanın hakkını verecek şekilde bir araya getirmektir. Sırt 
üstü uzandığı çamurlu yerdeki “ılıklık” buna olanak sağlar.

Ölüm ve yaşam birbirini besler. Tuhaf şekilde, ölmek için yaşa-
mayı sürdürmek gerekir: “Sürdürmek istiyorum bitirmek amacıyla” 
(2014a, s.88). Eylemin nedeni başlanan her ne ise onu bitirmektir. 
Beckett’in yazı biçimi de biraz böyledir; başladığı için devam etmesi 
gerekir gibi, isteksiz bir anlatıcı, yazının emrettiği pek bir kurala bo-
yun eğmeden yazar durur. Bir şekilde başlamış olan yaşam da ölüme 
varmak için bir neden oluşturur. Heidegger’in ölüme yazgılı Dasein’i 
gibi, anlatı kişileri de yaşam ile ölümü aynı denklem içerisine katar-
lar. Bir kısa devre ile bağlı ölüm ve yaşam birbirinin nedeni ve sonu-
cu olur. Ama Beckett kişilerinin ne olmadıkları listesine zombiliği de 
eklemek gerekir; yaşayan ölüler gibi görünseler de zombi değillerdir.

Bazı anlatılarda, ölüme karşı bir başka dayanaklılık biçimi gibi, 
iki kişi beden ve uzuvlarını birleştirirler. Ayrılmaz iki kişi gibi ge-
zinirler; Estragon ile Vladimir veya Mercier ile Camier gibi. An-
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cak aralarındaki bedensel bitişikliğe rağmen, birbirleriyle iletişim 
kuramazlar; çoğunlukla birbirlerini yanlış anlarlar, diğerine kayıt-
sız kalırlar. Bu ikililerin amaçsız gezinmeleri sırasında onlar ara-
sındaki farkı anlamak da pek mümkün olmaz. Örneğin Mercier’i 
Camier’den ayıran kişilik farkı anlaşılamaz. Ortadaki anlaşmazlık 
mizaç farkından ileri gelmez. Her gün ertesi gün görüşmeme ihti-
malini dillendirirler. Buluşunca da birbirlerini dinlemezler pek: “Sık 
sık birbirlerine bakıyorlardı uzun uzun, tek sözcük etmekten aciz, 
usları bomboş” (2014b, s.14). Beckett ikilileri düzgünce, başı sonu 
olan bir söyleşiyi gerçekleştiremeseler de, belki de sadece yan yana 
oldukları için ayrılmayı akıllarından geçirmezler; neden yaşadıkları, 
hareket ettikleri, konuştukları, uyudukları gibi. Sadece sürdürmekte 
oldukları şeyi sürdürürler. Birbirlerini sevdikleri, karşılıklı çıkarları 
olduğu için birlikte dolaşmazlar. Ayrılmadıkları için yan yana durur-
lar. Bu karşılıklı eşlik kendi hatrına sürer. Birlikteliklerinin nedeni 
birlikte olmaları olur. Bir tercih ya da karar değildir. 

Beckett ikilileri, sınıra varmış bir irtibatsızlığı, ayrışmayı görü-
nür kılarlar. Sanki yalnız bir kimse kendi kendisine konuşmasın diye 
dekoratif nitelikte bir diğeri olur etrafında. Ama Mercier kendi be-
deninde herhangi bir azası, usuyla ne kadar irtibatlı ise Camier ile de 
o kadarına sahiptir. Mercier, sözgelimi ayaklarının nereye doğru yol 
aldığını bilmez. Beden parçaları kendi başlarına davranırlar: “Nere-
ye götürüyor ayaklarımız bizi?” (2014b, s.18). Uzuvları gibi, zihnin 
bileşenleri de onlara yardımcı olmaz; anlatacak bir hatıraları, etraf-
larındaki manzaraya dair bir izlenimleri ya da olan bitene ait açık 
bir tefsirleri olmaz. Sohbetleri bu yüzden kesik kesiktir. Olan bitene 
dair bir terkibe varamadıklarından, sürekli bir tereddüt ortaya çıkar; 
sanırım, galiba, acaba, sanki gibi kuşku ifadeleri satırları işgal eder. 
Sohbetleri, gezintileri belirsiz bir şey tarafından kesintiye uğrar; bir 
ses, ışık, unutkanlık. Hepsi duygu, akıl, hafıza sahibi olsalar da, bun-
lar bir muhayyile yardımıyla birleşemezler. Ortaya çıkan duygu ve 
ifadeler, kararlı bir fikre, müspet bir hatıraya veya hayale dönüşmez; 
otistik bir tekrara mahkûm olur. 

Böyle noksanlıklar, onları “duyarlılık” yoksunu gibi gösterir. 
Makul bir sıraya yerleşmeyen duyular, anılar, bilgiler, izlenimler, 
“düşünce yumakları” birbirlerini keserek diğerlerini siler. Bu yüzden 
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anlatılarda olasılık ve “hedef çokluğu” ortaya çıkar. Örneğin Mercier, 
“düşüncemin sonuna kadar gitmeme izin verecek misin?” diye sorar 
Camier’e. Fakat araya giren “kerhane kokusu” kendi halinde düşün-
celerini dağıtır, karıştırır. Tüm bunlara rağmen, onların “yola koyul-
masına” hiçbir şey mâni olmaz. Ama bu sorunlu irtibatın ortasında 
Mercier, Camier’i adımları kendisininkini tutmadığı için uyarabilir. 
Takıntılı şekilde yola koyulsalar da, anlaşılır bir hedefleri olmaz. Ör-
neğin bu sırada yol kenarındaki inekleri sayabilirler. Onlar bu şe-
kilde yola devam ettikçe, umutla beklenen ölüm gecikir: “Ölemeye-
ceğiz bir türlü” (2014b, s.27). Diğer Beckett kişileri gibi, onlarda da 
bir ölüm arzusu vardır. Bir an önce “doksan yaşında” olmak isterler. 

Malone, Adlandırılamayan veya Eşlikçi gibi diğer anlatı varlık-
ları da ölümü beklerler. Eli kulağında ölüm, yaşlı, hasta oldukları ya 
da romantikler gibi, ruhen ve bedenen tehlikeli yaşamlar sürdük-
leri için beklenen bir olgu değildir. Beckett, her zamanki gibi ne-
gatif bir teoloji içerisinde şekillenen önermeleriyle, ölümünü bek-
leyen Malone’un nerede olmadığını hatırlatır bize: “Bir hastane ya 
da delilerevi odası değil, açık bu. (...) Herhangi bir huzurevinde 
olmadığımı açıkça anlıyorum” (1997b, s.189). Kendilerini herhangi 
bir yerde uzanırken bulmaları iradelerinin çözülmesinin olağan bir 
sonucudur. Ama bu istenç noksanlığı ölümü de geciktirir. Üstelik 
bu hâldeyken ölüme yatmaktan başka bir fiil ortaya koymak da ola-
naksızdır. Malone’un yattığı yer gibi, neden ölmek üzere olduğunu 
da bilmeyiz. Ama romantik atalarından geriye hep bir irade parçası 
kaldığından, ölüm bir türlü yüzünü göstermez. Bu iradenin varlığı-
nı, bazı duyu ve ifade parçaları ele verir. Görmek, işitmek ve yer yer 
anlamlı sözler sarf etmek gibi. Malone, arada bu cılız ifade biçimleri 
olmasa, son nefesini rahatlıkla verecek gibidir: “Dilesem ölebilirdim 
bugün, yalnızca biraz gayret etmem yeterliydi” (1997b, s.185). Bu şe-
kilde ölümün sınırında durduğunda, ruhu ve bedeni soğumaz, “hep 
ılık” kalır. Ama romantik bir bünye gibi ateşli de olmaz kuşkusuz. 
Metabolizması yavaşladığında, “yaşamdan yoksun” kalsa da ölmeye 
yetmez. 

“Maddesiz”, bedensiz, saf zihinsel yetiler içinde olmak, “geber-
mek” olarak dile gelir. Ama az da olsa bir kenarda duran bedensel 
imkânların varlığı, ölümü geciktirir. Bütün olarak iradesiz ve dola-
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yısıyla ifadesiz kalmak ölümle eşanlamlı olur. Bu çözülmenin temel 
belirtisi “abuk sabuk” konuşmaktır. Sözcükler bir dizgeden kopar; 
onlar da keyfî bir şekilde etrafa dağılır. Özne ve fiil uyumu taşıyan 
bir cümlede birleşemezler. “Dizge parçalanana kadar” böyle devam 
eder. En sonunda tüm anlatı tek bir cümleye, noktasız, isimsiz, sıfat-
sız, basit yüklemlerden kurulu büyük ve ayrımsız bir satırda birleşe-
ne kadar bu konuşkanlık devam eder. Bu süreçte konuşmalar özne-
siz ve nesnesiz kalmaya, anlamdan yoksun bir uğultuya dönüşmeye 
başlar. Sözgelimi Mercier ve Camier, hemen yakınlarında cereyan 
eden bir sohbeti, birbirinden bağımsız seslerin karışması gibi duyar-
lar: “Solunda, yabancı kişiler yabancı kişilerden söz ediyorlardı. (...) 
Birçok ses katılıyordu konuşmaya” (2014b, s.71).

Oysa romantik veya varoluşçu roman kişileri ölmeyi “becerir-
ler”. Ölüm, onların mizacını, talihini bütünler. Eylemlerinin doğal 
bir devamıdır; bir kesinti değildir. Beckett kişisi, herhangi türden bir 
istenç ile bağlarını koparmış, biteviye tekrar eden bir tertibata tutul-
muş gibidir. Ölümün kenarında durmak, ne yaşamın ne de ölümün 
tarafına düşmemek, onlara tüm farkların silindiği bir yer ve zaman 
açar. İyinin ve kötünün ötesinde bir yüzeyde durduklarından, “ne 
güzel ne de çirkin” bir hikâyeleri vardır. Khōra türünden bir şeyler 
içinde olmaları, “biçim ve söze indirgenemeyen şeylere” “telaşsız” 
şekilde karışmayı kolaylaştırır. Sözgelimi böyle bir tecrübenin uza-
mında bir kadını erkekten ayırt etmek çok zordur (1997b, s.187). 
Çünkü bu tür tasnifleri yapacak, işler hâlde bir beden ve zihin yok-
tur ortada: “Şu anda aklın üzerimde pek etkisi bulunmuyor” (1997b, 
s.188). Ama ölümün kenarında olan Malone için, sınıflandıran, ayırt 
eden yetilerin kaybolması, arzu akışını serbest bırakır: “Son birkaç 
gündür her şeyde bir çekicilik buluyorum” (1997b, s.189). Bu sıra-
da arzunun özne ve nesneleri serbest kalırlar. Duyulan ile ifadesini 
arayan arasında yeni uzlaşılar ölümün kenarında kendisini gösterir.

Malone, ölüme yattığı odasında, ne bedeniyle veya içgüdüleriy-
le yaşar ne de şuurunun idaresi altındadır: “Bedenime yerine geti-
remeyeceğini bildiğim o eski buyrukları vereceğim, tükenmiş bilin-
cime yöneleceğim, ölüm öncesi son anlarımı daha iyi yaşamak için 
berbat edeceğim bu anları” (1997b, s.196). Beden ya da şuur eğer 
bu adamlara şekil vermiyorsa neyin hükmü altındadırlar? Bedenle-
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rini veya ruhlarını bir işe koşarken, örneğin bir romantik gibi güç 
istenciyle ya da varoluşçu gibi doldurulması gereken bir boşluğun, 
özgürlüğün duyusuyla var olmazlar. Romantik ve varoluşçu fiillerin 
kaynağı, sorumluluğu, ferdî seçimlerde aransa da, Beckett kişileri, 
eylemlerini kendilerine borçlu değillerdir. Varlığın veya hiçliğin ne-
den olduğu türlü olaylara maruz kalırlar. Bu olaylar karşısında ha-
zırlıklı değillerdir. Bu yüzden hadiselere, hazır bir beden dili, ifade 
biçimi, ruhsal bağışıklık ile cevap veremezler. Nerede nasıl davrana-
caklarını bilemezler. 

Örneğin Watt, uygun davranışı kestirmek için etrafındaki in-
sanları gözler. Gülümsemek istediğinde “yalnızca dişlerini sıkmak-
tan” fazlasını yapamaz. Bu şekilde gülümsediği bir hamal kendisine 
söver. Yüzünde çizgilerden yoksun olduğundan, jest ve mimikle-
rini de kullanamaz. Sureti çok derinlere gömülüdür. Yüzü ve kaba 
etleri arasında fark yoktur. Bu yüzden gülümsemesi “osuruğa ben-
zer” (2012, s.25). Ama gülümsemek yorucu olduğundan tekrar o 
yumurta gibi içkinliğe, çizgisiz bedene döner; ifadesi kaybolur. Bu 
durumda “bedenin çeşitli parçaları birbirlerine karşı çok kardeşçe 
bir tutum içerisine girer” (2012, s.30). Ama alerjik bir bünyeye, gu-
rurlu bir kendilik duygusuna sahip olmamalarından, bu olaylar birer 
engel, düş kırıklığı, umutsuzluk gibi tecrübe edilmez. Sanki başka 
bir dünyanın sakini gibi, birçoğu kendi hilafına cereyan eden, kimi 
zaman eziyet gördükleri olaylara kayıtsız kalabilirler. Çünkü bir ro-
mantik ya da varoluşçu karakteri trajik bir çekişmeye, ölümü göze 
alabileceği bir çatışmaya ya da gözü pekliğe sürükleyebilecek koşul-
lar onların kenarından geçer. Olaylardan kaçmazlar ama ona türlü 
eylemler yoluyla karşılık da vermez, direnmezler. 

Tipik bir Beckett kişisi, ara yerde ve zamanda, iki dünyayı da 
seyredebileceği bir konumdan bu iki dünyaya da dâhil olmadan 
durur. İki tarafa da varlığını borçlu değildir. Ama her iki dünyaya 
karşı da bağışıklığı yüksektir. Dayak yemek, hor görülmek sıkıntı 
verse de, çok da korkmaz, şikâyet etmez. Etrafında olup bitene ka-
yıtsız olması başka bir dünyanın sakini olmasından ileri gelir; he-
nüz şekil almamış bir dünyadan olsa da. Mevcut dünyanın telaşına, 
kaygılarına kayıt olmamıştır. Beckett, Watt özelinde bunu somutlar: 
“Suratına tükürseler, pantolon askısı koptuğunda ya da kıçı dibinde 
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bir bomba patladığında duyacağından daha fazla öfke birikmezdi 
içinde” (2012, s.30). Ama yine Watt’ın başına geldiği gibi, nedeni 
anlaşılamayan açık yaraları da iyileşmez. Öldürmeyip süründüren 
bu yaralar kapanmaz. Watt, beş altı yıl kapanmayan yaralarla yaşar. 
Beckett, bir Aristocu gibi düşünür ve bu yaraların nedenlerini me-
tafizik âlemde aramaz. Derisindeki bir tembelliğe ve adı bilinmeyen 
bir vitamin noksanlığına bağlar: “Watt’ın derisi kabuk bağlamakta 
pek tembeldi. Kanında ? eksikti” (2012, s.29).

KAYNAKÇA
Beckett, S. (1990). Eşlik. Seniha Akar (Çev.). Düzlem: İstanbul.

Beckett, S. (1997a). Adlandırılamayan. Uğur Ün (Çev.). Ayrıntı: İs-
tanbul.

Beckett, S. (1997b). Malone Ölüyor. Uğur Ün (Çev.). Ayrıntı: İstanbul.

Beckett, S. (1997c). Molloy. Uğur Ün (Çev.). Ayrıntı: İstanbul.

Beckett, S. (1997d). Murphy. Uğur Ün (Çev.). Ayrıntı: İstanbul.

Beckett, S. (1998). Aşksız İlişkiler. Uğur Ün (Çev.). Ayrıntı: İstanbul.

Beckett, S. (1999). Hiç için Metinler. Uğur Ün (Çev.). Ayrıntı: İstanbul.

Beckett, S. (2012). Watt. Uğur Ün (Çev.). Ayrıntı: İstanbul.

Beckett, S. (2014a). Acaba Nasıl? Uğur Ün (Çev.). Ayrıntı: İstanbul.

Beckett, S. (2014b). Mercier ve Camier. Uğur Ün (Çev.). Ayrıntı: İs-
tanbul.

Beckett, S. (2016). Proust. Orhan Koçak (Çev.). Metis: İstanbul.

Beckett, S. (2017). Godot’yu Beklerken. Uğur Ün ve Tarık Günersel 
(Çev.). Kabalcı: İstanbul.



154 monograf 2019/12

monograf
Edebiyat Eleştirisi Dergisi

ISSN 2148-3442 
2019/12: (154-160) 

Gadamer’in Umudu*
1

Jean Grondin*
2

Çeviren: Servet Gündoğdu**
3

Beni bugün bilhassa endişelendiren husus, gençlerin iyimserlikten 
ve umut için kayıtsız şartsız bir imkândan yoksun, çok az güven içinde 

yetişmeleridir. (Gadamer, Hermeneutische Entwurfe 6) 

Hayatının sonuna yaklaşırken Hans-Georg Gadamer bir tür 
medya yıldızı haline gelmişti. Bütün ömrünü meşhur hocası Mar-
tin Heidegger’in gölgesinde sürdürdükten sonra, ihtiyarlığında, 
kendi isteğinin dışında gelişmiş olsa da başına gelen şöhretin ta-
dını çıkardı. -Oldukça popüler Bild Zeitung ve haftalık resimli Der 
Stern dâhil- çeşitli medya ve gazetelerden gelen Harry Potter’dan 11 
Eylül’e, oradan Tanrı’ya her konudan sorunun yöneltildiği çok sayıda 
söyleşi talebini kabul etti. Gadamer bu durumdan oldukça memnun 
görünse de önemli kısımları adına ifadelerini çarpıtmaya meyilli 
gazeteciler nedeniyle yakın çevresi için bu basit bir endişe kaynağı 

* Jean Grondin, “Gadamer’s Hope”, Renascence, Trans. John Pustejovsky, Vol. 56, Issue 4, 
Summer 2004, p. 287-292.
** Makale, yazarın izniyle Türkçeye çevrilmiştir. (ç.n.)
Université de Montréal, Département de philosophie, Faculty Member.
*** Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi.
servet.gundogdu@samsun.edu.tr
Çevirinin gönderim tarihi: 08.04.2019. Çevirinin kabul tarihi: 21.06.2019.



155monograf 2019/12

değildi. Fakat onun babacan tavırla gösterdiği açıklık, eşsiz aurasına 
çok daha fazla katkıda bulundu. 

Bu söyleşilerin itibarını düşürmek çok zor olmayacaktır. Fakat, 
kendisi için bir sohbet fırsatı olan bu söyleşilerde Gadamer’in en sa-
mimi felsefi kanaatlerini açığa vurduğuna inanıyorum. Bu yıllar sü-
resince “Kelime’den Kavram’a” başlıklı bir kitap projesine girişmeyi 
çok isteyip de başaramadığını hatırlıyorum. İhtiyar kişiliği yazmada 
tamamen başarısızken sohbette oldukça mahirdi ve soruların mey-
dan okuyuculuğuna mutlulukla ve yüksek konsantrasyonla karşılık 
veriyordu. Onun felsefesinin ne ölçüde bir sohbet felsefesi olduğu iyi 
bilinmektedir. Dolayısıyla, konuştuğu kişilerin ilgi ve ön-kabulleri 
ne kadar çeşitli olursa olsun, onun gerçek sohbetlerinde bu felsefeyi 
aramak belki de büyük bir adım değildir (ayrıca aslında bu, Platon 
diyaloglarının da bir vasfı).

Ve Gadamer’in geç felsefesi, bu sohbetlerde sürekli ifadesini 
bulduğu gibi, hiç şüphesiz bir umut felsefesidir. Ölümünden sade-
ce birkaç hafta önce, 11 Şubat 2002’de hemen hemen bütün günlük 
ve yerel gazeteler onunla 102. doğum günü münasebetiyle, son yıl-
larında onda leitmotif halini almış bir anlayışın üzerinde durduğu 
bir söyleşi gerçekleştirdiler: “İnsan umutsuz yaşayamaz; bu, kendi-
mi sınırlandırmaksızın savunmayı memnuniyetle sürdüreceğim tek 
meseledir.” Anlaşılabilir biçimde bu husus gazetelere manşet oldu: 
“Umut İlkesi. Hans-Georg Gadamer 102 yaşında.”1 Halkın nazarında 
Gadamer -aslında onun da kendisini gördüğü gibi- “umut ilkesi”nin 
sözcüsü haline gelmişti.

Bu ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir. “Umut ilkesi” için zihin-
lere söz gelimi, (1948-49 yıllarında Leipzig’te Gadamer’in yerine 
gelen) Ernst Bloch veya Tübingen teoloğu Jurgen Moltmann gibi 
yazarların gelmesi çok daha muhtemeldir. Fakat Habermas’ın bir za-
manlar gerici “muhafazakarlık”la itham ettiği Gadamer? Ve neden 
Gadamer’in fasılasız savunmayı sürdürmeye hazırlandığı “tek öner-
me” bu oldu? Söz gelimi: “Anlaşılabilen varlık dildir.” (Hakikat ve 
Yöntem’in “sonuç” kısmında belirtilen, s.297)1 gibi Gadamer’i daha 

1 Kitaptan yapılan alıntıların tümü bu çeviriye aittir: Hans-Georg Gadamer, Hakikat ve Yön-
tem, Hüsamettin Arslan-İsmail Yavuzcan (çev.), C. II, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2009.
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çok temsil eden başka önermelerin akıllara gelmesi çok daha yüksek 
ihtimaldir. “Aslında tarih bize ait değil; tersine biz tarihe aitiz.” (baş-
yapıtının ikinci bölümünün temel tezi, Hakikat ve Yöntem, s.20). “Bu 
ifade aslında hermenötik Urphänomen’dir: bir soruya cevap olarak 
anlaşılabilen hiçbir iddia mümkün değildir.”21 Veya daha sonraları 
sıklıkla ifade ettiği “Hermenötiğin ruhu ötekinin haklı olabileceği 
gerçeğinde yatar.”2 Fakat Gesammelte Werke veya Hakikat ve Yöntem 
okurlarının aklına “İnsanlar umutsuz yaşayamaz” sözü en belirleyi-
ci önerme olarak gelmeyecektir. Aslına bakılırsa Gadamer’in 1960 
tarihli magnum opus’unda umuttan hemen hemen hiç söz edilmez. 
Bilakis, eserin, bilincin geçmiş ve tarih tarafından belirlenmesi üze-
rinde çok daha ısrarla durduğu bilinir. Bu hususta, Gadamer’in, 
felsefesinde varlığın geleceğine veya bir “yeni başlangıç” imkânına 
daha büyük önemde yer verdiği bilinen hocasıyla kendisi arasında 
bir farkı belirtmeyi istemesi özellikle önemliydi.3

Üstelik Gadamer, nadiren, umut hakkında dar bir “dini” anlam-
da, Hristiyan geleneğinde, Corinthians I’de (13:1-5)4 sevgi ve imanla 
birlikte üç büyük “teolojik erdem”den (virtutes theologicae) biri ola-
rak anıldığı şekliyle söz eder. Bildiğim kadarıyla bu dini-Hristiyan 
çerçeve Gadamer’e yabancıydı. 

Umutla ilgili en önemli ilham kaynağı daha ziyade Grek trajedi 
yazarı Aeschylus’un Prometheus’undan gelmekteydi. Bilindiği gibi 
Grek mitolojisinde insanlara özgürleşmeleri için ateşi ve sanatları 
getiren Prometheus’tu. Aeschylus’a göre (Gadamer’in okumasıyla), 
Prometheus insanlar için çok daha esaslı bir şey yaptı: O, kendi ölüm 
saatlerinin bilgisini onlardan alıp uzaklaştırdı. Aeschylus’un tasvir 
ettiği gibi, Prometheus özgürleştirmeden evvel insanlar, mağaraları-
na gömülü ve kaçınılmaz sonlarını bekleyen larvalar gibi sefil bir ha-
yat sürmekteydiler. Hiçbir umutları yoktu. Sonra Prometheus geldi 
ve ölümün ne zaman geleceği bilgisini yok etti. Ve böylece insanlar 
mağaralarından çıkmaya, evler ve yollar inşa etmeye, şehirler kur-
maya, sanat ve bilim üretmeye başladılar. Aynen öyle, çünkü şimdi 
onların umutları ve bir gelecekleri vardı. Grekçe’de bu umut ελπις 

2 Kitaptan yapılan alıntı bu çeviriye aittir. “Hermeneutik Problemin Evrenselliği”, Herme-
neutik ve Hümaniter Disiplinler, Hüsamettin Arslan (çev.), İstanbul: Paradigma Yayınları, 
2002, s.61-72.
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(elpis) olarak adlandırılır. Bu, yine de ahirete5 dair bir umuda değil, 
tersine, basitçe cesarete, hayata olan inanca, işe güce koyulmamıza 
ve inisiyatif almamıza imkân veren hayata olan güvene işaret eder. 
Biz umutla yaşayan varlıklar olduğumuz için kendimizi geleceğe 
yansıtırız. Lakin Aeschylus’tan öğrendiğimize göre bu umut, fani-
liğimizin kesin bir unutuluşunu varsayar. İnsanların yaşayabilmek 
için faniliklerini unutmamaları gerekli midir? Bu hususta Gadamer, 
ölümden kaçmayı sahih-olmamaklığın (Uneigentlichkeit) bir formu 
olarak karakterize etmeye eğilimli olan ve bunu kişinin kendi fanili-
ğiyle metanetli bir yüzleşmesiyle karşıtlaştıran hocası Heidegger’den 
yine ayrışır. Gadamer için bu belki de fazlaca soyut, fazlaca suni, 
hatta gayri insaniydi. Unutma, onun için, çok daha asli ve çok daha 
doğaldı. 

Gadamer, Prometheus’un “umut”unu, gelecekteki umudunu, 
hayata olan inancını, içinde bir yer değiştirme olgusundan başka bir 
şey gördüğünden önemli buldu.6 Onun için, bu tarz bir umut condi-
tio humana’nın ve —Heidegger’in öğrettiği gibi— anlamanın yansıt-
ma vasfına sahip olması nedeniyle anlama kabiliyetimizin temelidir. 
Anlama daima geleceğe yöneliktir, bir kimsenin bir parçayı kendisi 
asla objektif olarak verili olmayan, fakat yine de anlama ufkumu-
zu oluşturan bütüne yönelik bir bakışla anlaması örneğinde olduğu 
gibi. Dolayısıyla o, bizim idrakimizin, esasında hayatımızın aradığı 
anlamla birliktedir. O öncelikle onsuz insan hayatının tamam bula-
madığı bir istikamet duygusu, bir anlam olarak umuttur.7

Daha yakından bakıldığında, bu anlamda bir umudun ilk baş-
ta göründüğü kadar Hakikat ve Yöntem’in ruhuna yabancı olmadığı 
açıkça ortaya çıkıyor. Bu eserin temel kaygısı, bilimsel yöntemin ala-
nını aşan bir hakikat tecrübesini ayırt etmektir. Yöntemsel hakikate 
saygı duyulmalıdır, lakin planlar yapan ve umut eden varlıklar ola-
rak bizim için bu, tek hakikat değildir. Her hakikat kanıtlanamaz, 
kontrol edilemez ve ölçülemez. Ayrıca, belki de (bilimsel hakikatteki 
umut bile ona dayandığından) daha temel olan, hepimizin yüklen-
diği bir yaşam hakikati var. Hakikat ve Yöntem’in sanat, tarih ve dile 
referansta bulunarak zihinlere taşımayı amaçladığı hakikat budur. 
Burada, Gadamer ölçme, doğrulama ve nesnelleştirmeyle ilgisi ol-
mayan bir hakikatin bizle uyumlu olduğunu açıkladı. Hakikat ve 
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Yöntem bu hakikatin bilimsel yöntemin sınırlarını aştığını saptadı ve 
“ne tür bir bilgi ve ne tür bir hakikat?” sorusunu sordu.

Bugün geriye dönüp bakıldığında, bu hakikatin bir umudun ha-
kikati olduğu söylenebilir. Zira bu, ürettikleri anlam tecrübesi umut 
ve ufukların genişlemesi konusu olduğundan sanat, tarih ve dil için 
eşit derecede doğrudur. Dünyayı temelde olduğu gibi gösteren, dün-
yayı temsil eden, bu bağlamda varlığı çoğaltan her sanat eseri, bir tür 
kehanet, promesse de bonheur’dür: O, bana kendimi içerisine yansıta-
bileceğim bir dünya açar (Paul Ricoeur8). Kim bu tecrübeyi bilimsel 
olarak nesnelleştirmek ister? Bu, köklü bir cevap bekleyen taleptir, 
yaşamıma şekil verebilen ve onu değiştirebilen bir talep. Gadamer 
Rilke’den hareketle (Don Giovanni’yi de unutmadan!) her sanat ese-
rinin bize meydan okuduğunu söyler: Hayatını değiştirmek zorun-
dasın! Bu muammadır, mucizedir, sanat hakikatidir. Olası bir vaat 
gibi yaşam umuduna, dünya tecrübesini değerli bilen ve kucaklayan 
dayanıklı, kalıcı bir form verir.

Bu, başka hiçbir yerde, insanlığın büyük hafızası ve öğretmeni 
tarih için olduğundan daha doğru olmaz. Bize insanların hiçbir sis-
temli bilimin gösteremediği şekilde ne olduğunu, yetersiz oldukları 
şeyi gerçekte yapabildiklerini öğreten tarih. Hegel, dünya tarihinin 
özgürlük bilincindeki ilerlemeyi gözlerimizin önüne taşıdığını söy-
ler.9 Fakat bu aynı tarih, aynı zamanda insanlığın geri getirilemez 
ve hafızada kaybedilmiş umutlarının da tarihidir. Bu umutla, tarihi, 
insanın ve insanlığın geleceğindeki bir umutla olabildiğince belirsiz 
bir şekilde araştırıyoruz. Tüm anlam idealarımızın özünde yatan şey 
şayet umut değilse, şu ya da bu zaman ve mekânın insanlarını hare-
kete geçiren şey nedir? 

Aynısı, benzer şekilde dil için de doğrudur. Görüşünü açıkça 
tasdik eden Habermas’tan çok önce Gadamer dilin mutabakata da-
yalı olduğunu bildirir. O, basitçe düşüncenin bir “enstrüman”ı değil-
dir (Gadamer’in şüpheyle gösterdiği bir nosyon), tam tersine bizim 
[ortak-] ve şahsi-anlama kabiliyetimizin temel unsurudur. Elbette 
bu umut kuvvetle muhtemel “sadece” bir umuttur, ancak, onsuz bir 
dilin olmadığı bir umut. Ve bu umut aynı zamanda dünyanın ke-
limede mevcut umududur. Dünyanın kelimedeki bu mevcudiyeti 
insan olmak için oldukça kadim, oldukça temeldir, bu durum hesa-
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ba katılmaksızın dilin kendisini soruşturmak imkânsızdır. O, daima 
anlaşılabilir olan şeyin ufuklarını belirlemiştir. Her açıklama, her 
anlama eylemi buna, “dilin ışığı”na dayanmaktadır.

Böylece orada yalnızca, bir şeylere hükmederek ve denetim uy-
gulayarak anlamayı iddia eden yöntem yoluyla elde edilmiş hakikat 
var olmaz. Ve biz gerçekten neye hükmederiz? Son tahlilde, çok az 
şeye. Fakat başyapıtının sondan bir önceki cümlesinde Gadamer’in 
açıkladığı gibi, “yöntem”in sınırları mutlaka hakikatin ve anlayışımı-
zın sınırları değildir (Hakikat ve Yöntem, C. II, s.320). Burada ayrı-
ca etkin tarihten (Wirkungsgeschichte), diğer deyişle, kelimenin tam 
manasıyla içinde olduğumuz hali hazırdaki tarihten ve onun tarafın-
dan yeşertilen, derinliklerine dalamasak da onsuz yaşayamadığımız 
umuttan hayat alan bir hakikat vardır. Biz buna daima geç kalırız. 
Ama bu nedenle, Gadamer tarihselliğin zorunlu olarak kısıtlayıcı ol-
mayan hakikat tecrübesi için bir şart olduğunda ısrarlıdır32 Gadamer 
için bu Heidegger’in faktisite hermenötiğinin muazzam, ufuk açı-
cı bir buluşuydu; bu tarihselliğe artık gerek yok veya onun aşılması 
gereken bir sınır olarak görülmesi de gerekmez. O sadece, tarihsel-
liğimiz ve dilsel olasılılıklarımızla hiçbir ilgisi olmayan mutlak bir 
hakikatin tepe noktasından bir sınır olarak görülebilir. Diotima’nın 
Symposium’da dediği gibi, böyle bir hakikat tamamen kutsal olana 
tahsis edilebilir. Gadamer bu noktada temelden Platoncudur. Haki-
kat sadece bir yöntem ve kesinlik meselesi değildir. Hakikat aynı za-
manda bizi par excellence hermenötik hakikate, umudun hakikatine 
taşıyan, yetiştiren şeydir de.

3 “Classical and Philosophical Hermeneutics”, Theory, Culture & Society, 2006, SAGE, 
London, Thousand Oaks and New Delhi, Vol. 23(1), p. 40.
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Notlar
1 Aachener allgemeine Zeitung’un 11 Şubat 2002 tarihli manşetine atıftır. Bkz. Rhein-Nec-
kar Zeitung, 11 Şubat 2002: “İnsan umutsuz yaşayamaz.”
2 Uber die Verborgenheit der Gesundheit, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993, 109. et 
passim. 
3 Gadamer’in K.O. Apel’e The Philosophy of Hans-Georg Gadamer’deki cevabı (The Library 
of Living Philosophers, vol. 21, ed. L.E. Hahn, Open Court Publ. LaSalle, Illinois, 1997): 
“Apel düşüncemde onu rahatsız eden şeyi şöyle açıklar, ‘geçmişin gelecek üzerindeki tuhaf 
önceliği’. Bu beni gerçekten de hayrete düşürüyor. Bilmediğimiz geleceğin geçmiş üzerin-
de bir öncelik alması mı beklenilmektedir? Etkin tarihi sayesinde bizi kalıcı olarak mü-
hürleyen geçmiş değil midir? Eğer biz bu tarihi aydınlatmayı amaçlarsak, bizi belirleyen 
birtakım önyargıları aşabilir ve bilinçli olarak kendimizi inşa edebiliriz.” 
4 Thomas Aquinas, Summa theologiae, q. 17: “İyimserlik”. 
5 Bununla birlikte Sokrates’in büyük umudu, bir elpis megale olarak ölümden sonra bir 
yaşam tasavvurunun resmedildiği Platon’un Phaidon’unda (114c) önemli bir meseledir. 
Bildiğim kadarıyla Gadamer bu diyaloğa sık sık değinmesine karşın hiçbir zaman direkt 
olarak bu pasaja atıfta bulunmamıştır. Bu konuda, diğer deyişle, umudun anlamının yaşa-
mın anlamını vermesi hususunda benim şu denememe bakınız: Du sens de la vie, Mont-
real: Bellarmin, 2003. 
6 Gadamer’in bizzat kendisinin ışık saçtığı bir yaşam olumlaması. Jacques Derrida epey 
hoş anlatmıştır bunu. Gadamer üzerine yaptığı 23 Mart 2002 tarihli Frankfurter Allge-
meine Zeitung’taki değerlendirmesine bakınız: “İlk karşılaştığımız 1981’den bu yana (onu 
zaten öncesinde okumuş olmama ve okumayı asla bırakmamış olmama rağmen, çok kötü 
ve alelacele olsa da) ondan bana gelen her şey, beni Gadamer’in benimle şahsen ileti-
şim kurduğuna inanmaya sevkeden bir huzur hissi verdi. Sanki bir tür sirayet veya felsefi 
nur sayesinde. Onunla tanıştığıma çok sevinmiştim, konuşmak, gülmek, yürümek, hatta 
ayağının yere takılması, yemek, içmek, kendi başıma yaptığımdan çok daha fazla iyiydi! 
Onun hayatla barışık halini kıskanmıştım. Bu ele geçirilemez görünüyordu.
7 Hermeneutische Entwürfe, 218: “Umut, onsuz yaşam yükünü asla taşıyamayacağımız, 
yaşam bilincimizin temel bir yapısıdır.”
8 Paul Ricoeur, Hafıza, Tarih, Unutuş, Çev. M. Emin Özcan, İstanbul: Metis Yayınları, 
2012, s.316 vd.
9 Hegel, Tarih Felsefesi, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2006, s.22.
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Emine Sevgi Özdamar’ın Devam  
Eden Geçerliliği

Öz
Emine Sevgi Özdamar’ın yazınına yönelik uzun soluklu ilgimin odak noktala-
rından biri, diğer çağdaş Türk-Alman ve Alman kökenli olmayan birçok Alman 
yazarın kültürel hafıza gölgesinde kaybolmalarına karşın, Özdamar’ın eserleri-
nin hemen hemen otuz senedir güncelliklerini korumuş olmaları. Almanya’da 
yayımlanan ilk yazılarında algılanan dil egzotizmi onun yaratıcı ve özgün bir 
yazar olarak kabul edilmesine neden olduysa da yazınının devam etme gücü 
yazarın yeni kültür coğrafyalarına açık olmasında ve bunların sentezinde ya-
tar. Emekten edebiyata ve de en geniş anlamıyla kültürel çeviriye giden çeşitli 
aşamalarda yazarın edebi ürünleri değişik kültürel deyimler, sınırlar ve hafıza 
arşivlerinden yararlandı. Bu makalede Özdamar’ın üç türde geliştirdiği kav-
ramları inceliyorum: sansüre dayanıklı otobiyografi ve biyografi; kent portresi 
olarak kısa hikâye; ve politik güç oyunlarına karşı oyun olarak tiyatro. Ayrı-
ca Özdamar’ın karma türler ve dillerdeki etkinliğinin ötesinde çalışmaları onu 
dünyamızın göçmen kültürlerinin sembolü olan diğer iki ve çok dilli, gezginci, 
sürgünde, vatansız ve “çevrilmiş” yazarların kaygılarıyla birleştiriyor.

Anahtar Kelimeler: uluslarötesi edebiyat, (oto)biyografi, çeviri, kent edebiyatı, 
Karagöz gölge oyunu

The inspiration for my long standing engagement with Özda-
mar’s writing has all along been guided by the following questions: 
how has her work endured for more than three decades, when that 
of her contemporary Turkish-German writers, such as Alev Tekinay 
and Aysel Özakın has more or less faded into the shadows of cul-
tural amnesia? Related to this question is the prescience factor, that 
is, which features of her work gained more critical edge, as debates 
on cross-cultural and bilingual writing, world literature/s, and trans-
national literature increasingly gained center stage in literary criti-
cism and theory? And why has her work, mostly available in Turkish 
translation, rarely been the subject of interest among the Turkish lit-
erati, when she is the subject of numerous dissertations, anthologies, 
and critical volumes in both German and English, and her books 
continue to be required reading on courses on transnational litera-
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tures? This special issue of Monograf on Özdamar has certainly al-
leviated my concern about the relative obscurity of Özdamar’s name 
among Turkish readers, and I am grateful for the opportunity to 
briefly discuss the genesis and the development of my work on this 
genial (in both of its meanings: that is, in English as gracious and 
convivial; and in German as ingenious, inventive) writer. 

Let me start at the beginning, although as a philosophical con-
cept beginning has variable lexical connotations. I refer here to Ed-
ward Said’s (1985) premise in his Beginnings, where this concept de-
fines scholarship as establishing the unity of theory and practice and 
imagination and action. I came across Özdamar’s early collection of 
stories Mutterzunge (1990) (Mother Tongue),1as I was completing my 
first book on the critical legacy of early German Romantics, among 
them Novalis (Friedrich von Hardenberg) and Friedrich Schlegel, 
who are credited with establishing literary criticism as a discipline. 
Besides theorizing Romanticism, these genial minds stressed the 
importance of self-reflexivity in all areas of criticism, including phi-
losophy, religion, history, music, performative arts, and politics and 
science. Their pathbreaking critical work on language, translation, 
dreams and the subconscious, as well as memory, made what came 
afterwards, modernism and the avant-garde, appear déjà vu. Having 
been trained in this critical discourse, I found what I saw as the lit-
eral realization of Romanticism’s critical insights in Özdamar’s stun-
ning use of a performing language. I shall return to this observation 
momentarily. However, first I propose to stake out the geography of 
Özdamar’s bilingual and culturally variegated work on a world liter-
ary map. 

Although Özdamar’s work is positioned mostly between two 
linguistic milieus, literary traditions, and cultural discourses, it has 
steadfastly aspired to the ranks of transnational as well as worldly 
literature, for it shifted the Greenwich meridian on Pascale Casa-
nova’s map.2 (2007) In other words, it has emerged on a transnational 

1 Translated into Turkish as Annedili (2013). 
2 In her The World Republic of Letters, Casanova draws a baseline, a literary analogue to 
the Greenwich meridian, from which the novelty and modernity of the world letters can 
be measured.
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stage, neither originating in a literary metropolis (Paris), nor settling 
within its habitus. Rather Özdamar’s oeuvre resonates with writers 
and readers of narratives that constitute the epic of our age, that 
of the iconic migrant, an epic that is inscribed in national borders, 
remapped territories, and displaced homes. This transnational epic 
is necessarily framed in translation in the broadest sense, linguisti-
cally, culturally, mnemonically, and performatively. Both in text and 
in performance, Özdamar’s work catches this Zeitgeist, the spirit of 
transnational expression, as it comes in conversation with discours-
es of translation, un/translatability, silence, censorship, and writing 
against censorship across borders. 

While the transnational literary brand of her writing accounts 
for Özdamar’s initial reception as an inventive and original writer, 
the enduring relevance of her work rests on its ability to reflect on 
and incorporate novel directions, vistas, and cultural developments. 
In its various stages of transit from travail to translation, her literary 
output has traversed through various idioms, generic fields, borders, 
and sites of multiply centered memories. In the following, I trace 
the routes of her writing in separate yet dialogically related forms: 
the novel as uncensored (auto)biography; short story as city portrait, 
and theater as counter play to political power games. However, be-
yond and above Özdamar’s facility in mixed genres and languages, 
it is the interlinkages of her work with the concerns of other bi- and 
multilingual and transported and “translated” writers that transform 
it into an emblem of our globally peripatetic cultures. 

In her self-declaredly favorite novel, Das Leben ist eine 
Karawanserei – hat zwei Türen – aus einer kam ich rein – aus der an-
deren ging ich raus (1992) (translated as Life is a Caravanserai – Has 
Two Doors – I Came in One – I Went out the Other)3 Özdamar tells 
the creatively self-censored history of an earlier regime of repression 
(1950-1960), the decade long rule of the Demokrat Partisi, which she 
witnessed as a child and a preteen in fragmented experiences of her 
family through time and place, specifically in many towns where her 
father found temporary employment. In Karawanserei, she reconfig-

3 Also translated into Turkish as Hayat Bir Kervansaray (1993).
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ures these shards of memory in a narrative supplanted by myth, su-
perstition, and rumor. The first instance of “translation” or transport 
in the book is from the memories of her mother tongue; the second 
translation takes the form of a renarration, which, cloaked in folk-
loristic wisdom and accented with echoes of A Thousand and One 
Nights, resists any external censorial intervention, despite the fact 
that between the lines, the writer was bitterly criticizing the existing 
regime that had begun exploiting religion for political gain. 

Since writers of the transnational creed are by choice or circum-
stance peripatetic, they consider an affiliation with nation or tribe 
a restriction on their choice of language and cultural habitus. The 
metropolitan city, whether New York, Los Angeles, London, Berlin, 
or Istanbul, where capital and transnational movements are spatially 
concentrated and citizenship is not one of state but of the city it-
self, has become the preferred destination of moving populations in 
search of refuge and/or opportunity. Moving in and out of Istanbul as 
well as Berlin, Özdamar finally identifies Berlin as her artistic space 
and home, which emerges in her later work not only as its inspira-
tion but also as a self-generating signifier that drives the narrative. 

In one of her stories about Berlin, Özdamar (1990) famously re-
marks, “In der Fremdsprache haben Wörter keine Kindheit.”4 (p.42) 
(However, it is in German, her foreign language, that she remembers 
the stories of her childhood, which intersect with Turkey’s embattled 
first experiment with democracy. Özdamar’s status as a German resi-
dent of non-German origin exemplifies the impossibility of classify-
ing people, who have left their homelands, in any clear-cut category. 
She came to Germany in the mid 60’s as a temporary worker, then 
became a permanent resident and thus, naturally, part of the existent 
Turkish minority. However, as a multilingual Berliner author, play-
wright, and actress, who has performed at Brecht’s Berliner Ensemble 
and the Comédie Française in Paris, attended international academic 
conferences dedicated to her work, and given workshops as writer-
in-residence at American universities, she is also undoubtedly a citi-
zen of the world and a cosmopolite.

4 (“In the foreign language, words have no childhood”). “Grossvaterzunge” in Mutter-
zunge.
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For this Turkish-German writer, Berlin’s cityscape, which is not 
simply an agglomerate of asphalt and concrete, and parks and mon-
uments, but a palimpsest of images of Istanbul and Berlin, forms 
the backdrop for the diasporan’s confrontation with the past and the 
lost home. Her fascination with the memories of both cities finds its 
expression in tales of her frequent visits to sites of remembrance—
mosques, churches, libraries, ruins of former East Berlin, and, most 
significantly, cemeteries. 

Özdamar (2001) has described Istanbul’s cemeteries as the only 
peaceful sites in the city, since the Turks are not in the habit of mak-
ing cemetery visits —„Die Friedhöfe sind leer, es sind die einzigen 
ruhigen Orte in der Stadt”5 (p.72) — and the stillness of the dead 
amidst the green of the cypress trees provides a space for reflection 
and the connection to departed and beloved lives. The Arabic in-
scriptions on the gravestones have always fascinated Özdamar, as 
she makes clear in the story “Großvaterzunge,” (1990) where she ex-
presses her lament for the loss of the Arabic script with the conver-
sion of the Turkish alphabet to the Roman one. In the story, “Mein 
Berlin” in Der Hof im Spiegel (2001), she tells of her frequent vis-
its to Berlin’s cemeteries that remind her of Istanbul. In Berlin, the 
communication she seeks is not with departed family members as in 
Istanbul, but with members of what she sees as her literary and intel-
lectual family, Hegel, Heinrich Mann, and, most significantly, Bertolt 
Brecht. In a telling episode, during one of her visits to Brecht’s grave, 
memories of her family and Istanbul overlap with the present mo-
ment, as she recalls how her grandmother always planted the same 
flowers “KÜPELİ” (capital letters in the original; literally translated 
into German as “mit Ohrringen”6) that now cover Brecht’s resting 
place. (2001, p.60) In the story, “Mein Istanbul” in the same collec-
tion, she tells of visiting an Istanbul cemetery as a young girl with 
a poet, who was copying down the inscriptions on the gravestones 
to use in his poems. „Das sind die letzten Sätze der Menschen,” he 

5 (“The cemeteries are empty; they are the only quiet places in the city”). “Mein Istanbul” 
in Der Hof im Spiegel.
6 (“With earrings”). “Mein Berlin” in Der Hof im Spiegel. “Küpeli” is fuchsia.
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asserts, „Da gibt es keine Lügen.”7 (2001, p.72) At Brecht’s grave, 
she marks the words that are inscribed on the headstone, „Er hat 
Vorschläge gemacht, und sie wurden angenommen.”8 (p.60) Later 
she dreams of visiting Brecht’s house, where he is lying on his bed 
and tells his wife, the renowned actress Helene Weigel, that she wants 
to speak with him. Weigel tells her he is dead. Özdamar insists that 
he is not dead, just sleeping, and asks his wife to give her something 
of his, a tie or a pillow cover, and Weigel gives her his pillow cover. 

In the same dream, she is suddenly transported to a ship and sees 
Turkish fascists following her, „Hinter mir standen Faschisten aus der 
Türkei.”9 (p.61) Here the memories/dreams of her life at Brecht’s Ber-
liner Ensemble in East Berlin converge with those of her persecution 
by the Turkish police, whose brutality matches the barbarity of the 
German police. As she rides through the streets of Berlin, she reads 
the screaming graffiti on the walls, „Gott ist tot, die Henker nicht… 
Wir brauchen keinen Tränengas, wir haben genug Grund zum Heu-
len” and a resounding plea for remembering the forgotten victims 
of police violence, „Alles Vergessene schreit im Traum um Hilfe.”10 
(p.58) Thus, by superimposing images/stories of Istanbul’s geography 
and memories on Berlin’s backdrop in Der Hof im Spiegel, Özdamar 
engages in a cross-cultural memory work and creates an interpretive 
model for understanding the algorithm of diaspora in the tale of two 
cities. In the memory sites of cityscapes, Özdamar sees a repeated 
performance of trauma; at the same time this rehearsal of distress 
intensifies rather than diminishes her empathy for the affected. Ar-
guably, it is in its linked concepts of empathy and performance that 
Özdamar’s work succeeds and underlines the importance of her the-
atrical training as dramaturge, actress, and director. 

While performance studies continues, in Martin Puchner’s 
(2006) astute observation, “to be interested in many forms of theater 
—most often nontraditional, ritual theater— as a discipline it often 

7 (“These are the last words of the people... there are no lies”). “Mein Istanbul”
8 (“He made suggestions, and they were taken”). “Mein Berlin”.
9 (“Behind me stood Turkish fascists”). 
10 (“God is dead, the executioners are not... We don’t need tear gas, we have enough rea-
son to howl... All that is forgotten cries for help in dreams.”). 
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distances itself from theater as its central or constitutive object of 
analysis... Descriptions of performance studies tend toward an addi-
tive model,” as the field shares its modes of analysis with many disci-
plines, anthropology, sociology, philosophy, media studies, technol-
ogy, even economics. How can we view a disciplinary limit, which 
“relies on the presumption of performance itself?” (p.50) Özdamar 
maintains this tension between performativity and theater on stage 
as well as in text —mostly in the form of storytelling— thereby ac-
knowledging another generic border. However, it is the fluency of 
these borders, whether linguistic, cultural, or imagistic which lend 
her work the edge it has enjoyed for so long.

At the time of its staging in 1986 at the Schauspielhaus Frank-
furt, Özdamar’s bilingually titled stage play, Karagöz in Alamania/
Schwarzauge in Deutschland, literally burst on the stage as “excitable 
speech,” to use an expression of Judith Butler’s (1997). In Excitable 
Speech: A Politics of the Performative, Butler argues that linguistic 
meaning is provisional, slippery, and fluid. The speaker cannot ful-
ly control a listener’s interpretation, because not only the speaker 
and the auditor, but also the context of speech and listening and the 
words are implicit and complicit in the larger sociocultural context. 
The provisionality of the speaker’s words in performance or in the 
speech act can paradoxically also be the source of its power, as the 
rules of speech acts are tenuous and can be negotiable both in le-
gal matters and more ordinary situations. On this shifting ground, 
speakers can neither control nor determine with certainty the audi-
ences’ interpretation of their utterance. 

Hearing Özdamar’s language through Butler’s idiom, we per-
ceive it as both excitable and exciting. It is excitable or provoca-
tive, because it is an eloquent rebuttal to institutionally sustained 
discourses on German multiculturalism and exciting, because it is 
structured and stylized in such a manner as to designate various so-
cial personae among its readers and viewers as interlocutors, thereby 
contesting the clichéd notion of the minority author. Furthermore, 
by vacillating between opacity and transparency, Özdamar’s speech 
comments on the gray zone of translational acts. The Karagöz in 
the title Karagöz in Alamania does not inform the reader/spectator 



169

The Enduring Relevance of Emine Sevgi Özdamar

monograf 2019/12

about the word’s meaning, thereby underlining an intentional strat-
egy of untranslatability. And Alamanya is a non-standard version of 
the standard Istanbul Turkish Almanya (Germany). This subterfuge 
into a zone of untranslatability becomes a trope in Özdamar’s writ-
ing, which not only subverts a certain historical Erwartungshorizont 
(horizon of reader expectation), but also underscores how transla-
tional games simultaneously confound yet reveal something hidden 
in both the original and the target language. This subterfuge and 
revelation prove to be a censorship defying strategy in literature, in 
general, and literatures produced in conditions of exile, in particular. 

German and American scholarship has positioned Özdamar’s 
work to a great extent in the German literary/theatrical archive and 
underlined its engagement with the trauma of the German past with 
only a fleeting nod to Turkish history. The influence of Brechtian 
dramatic traditions and their philosophical underpinnings in her 
work have duly been noted by critics. The philosopher who rewrote 
philosophy as theater and had quite a legion of followers, including 
Brecht, was Friedrich Nietzsche. (Puchner, 2006, p.42) The theatrical 
core of Nietzsche’s oeuvre rests not only on fictional characters across 
the East-West divide, such as Dionysus, Apollo, and Zarathustra, 
but also on his insistence that theatricality —masks, dissimulation, 
play— is the possibility of the condition of reality. “Theatricalization 
here is in the service of an antiessentialist and antifoundational pro-
gram.” (Puchner, 2006) Metaphors of play and theater are reflected 
not only in the work of postmodern philosophers, such as Philippe 
Lacoue-Labarthe and Jean-François Lyotard but also inhabit pre-
Nietzschean philosophy from Hegel through Kierkegaard to Marx. 
(Puchner, 2006) But it is in Brecht that Nietzsche’s masks, on the 
one hand, and fictive Oriental characters, Shen-Te, Shui-Ta, Azdak, 
Georgi Abashvili, Okichi (in the incomplete Die Judith von Shimo-
da), on the other, are embodied on the stage.

While Özdamar’s connection to the dramatic personae of Ger-
man theater figures prominently in German and American scholar-
ship, the presence of Turkish and Middle Eastern forms of nontradi-
tional theater in her work has gone largely unnoticed. The character 
Karagöz is the protagonist of the traditional Ottoman-Turkish shadow 
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play.11 In Karagöz in Alamania/Schwarzauge in Deutschland, Özdamar 
borrows the figure of Karagöz from this shadow play, where a cast of 
characters from the diverse ethnic populations of the Ottoman Em-
pire spar in different idioms and exchange double entendres to comic 
effect. In Özdamar’s play, Karagöz is a migrant worker and crosses 
the border into Germany with his talking donkey who smokes Camel 
cigarettes and lectures on Marxism. The play’s motley crew speaks 
in different tongues, switching and transferring codes. The object of 
Özdamar’s relentless parody in Karagöz is capitalism’s exploitation 
of human labor and resources. The indentured laborers are not only 
alienated from their work in the Marxist sense, but also from their 
origins, languages, and families. The play proceeds to the tempo of an 
uncanny tango between various borders. Through this simultaneously 
macabre and humorous play, Özdamar shows how regimes of power 
can be rattled in linguistic space by disrupting dominant idioms. 

In a similar vein, the late Puerto Rican-American writer Rosa-
rio Ferré (1991) sees in the free play of words, a defiance of social 
meanings and structures of power.12 This linguistic space of free play, 
of translational subterfuge —which favors no native speaker but 
rather signals empathy for those outside the comfort zone of their 
own language— is where Özdamar meets other masters of linguis-
tic “cross-fertilization,” such as Ferré, the German-Japanese author 
Yoko Tawada, Chinese-American Maxine Hong Kingston, and other 
writers writing/riding on the hyphen from spaces without access 
to the literary Greenwich meridian to spaces beyond the national. 
While their writing has emerged in specific temporal and geographi-
cal spaces, it has expanded to take into its purview issues that tran-
scend terrestrial borders, such as the relation of history and memory, 
existential crises of identity, loss and melancholy, and persecution 
and censorship that drive writers to exile.

11 It should be noted that Özdamar’s attraction to the figure of Karagöz ties in with 
Brecht’s interest in East Asian theater, including shadow puppetry, which had originated 
in the Han dynasty (206 BC-220 AD) and continued to grow in popularity in China (Song 
and Ming dynasties). It was transported to Persia and the Ottoman Empire by the (con-
quering) Mongols. 
12 See Ferré, “On Destiny, Language, and Translation; or, Ophelia Adrift in the C. & O. 
Canal.” 
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It is arguably in the many intersections of Özdamar’s work with 
that of the increasing number of border crossing, self-translating, hy-
phenated writers —German-Russian, Francophone, Cuban-Ameri-
can, Korean-American,13 among many others— and post/modern-
ist writers writing at home that the enduring power of her art lies. 
Like other prominent transnational writers, Özdamar invokes real 
and fictional characters as well as actual and invented events from 
the historical-cultural archive and repurposes these for political and 
ethical ends. Many critics have surprisingly overlooked the symbol-
ism in the employment of the Karagöz figure, which references the 
historical significance of this Ottoman-Turkish performance art. 
Performed by linguistically gifted puppeteers, who could do several 
accents, Greek, Armenian, Arab, Syriac, Laz, Albanian, Sinti, repre-
sentative of the multilinguistic and multiethnic fabric of the Otto-
man state, the Karagöz shadow play was also a shield against political 
persecution, since there was no fixed script, and the puppeteer could 
take on the imperial palace and its politics in both hilarious and se-
rious ways in different social registers of speech, for which the Rus-
sian critic Mikhail Bakhtin (1895-1975) used the term heteroglossia. 
The two characters in the play Karagöz and Hacivat represent differ-
ent social classes; Karagöz is a street-smart master of double enten-
dre and Hacivat, a pretentious snob, who is constantly ridiculed by 
Karagöz’s word plays. This performance, based on word play, double 
entendre, and improvisation was a censor resistant art form that sub-
tly yet sharply criticized the ruling regime. While Özdamar’s play 
has a script, its social critique stays close to the spirit of the shadow 
play Karagöz. Both the traditional play and Özdamar’s “adaptation” 
generate empathy in the viewer for characters on the stage by tran-
scending differences in language, race, gender, nationality, ethnicity, 
sexual orientation, and religion. 

Empathetic scripting and reading/viewing translate otherness 
and make it familiar. Much recent research, particularly by the phi-

13 Vladimir Kaminer is a popular Russian-born writer writing in German and living in 
Germany; among numerous Francophone writers are Yasmin Khadra, Amin Maalouf, 
and the late Assia Djebar whose works, written in French, are readily available in English; 
the late Oscar Hijuelos (Cuban-American) was a Pulitzer prize winner and a proliic wri-
ter; Chang-rae Lee is among the most renowned Korean-American writers. 
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losopher Martha Nussbaum and the Harvard Psychology professor 
Steven Pinker, has focused on the role of literature in engendering 
empathy, compassion, and sense of social justice in the reader. How-
ever, the importance of theater in awakening empathy in the viewer 
has received little critical attention. It goes without saying that a 
theater of cross-cultural or transcultural orientation and imagina-
tion sets the stage for either strong identification with the pain of 
“the others” or empathy and understanding for them.

Circling back to one of the questions at the onset of this essay, 
I maintain that while the linguistic innovations Özdamar has intro-
duced into German through her ingenious translations of Turkish 
infuses her German with a picture-like quality, the endurance of her 
work rests on issues that have a larger appeal beyond linguistic exoti-
cism. Her hi/stories preserve and reveal banned chapters of modern 
Turkish history, put Turkish and German pasts into an open dia-
logue, and retell suppressed or forgotten tales that help decipher the 
apparently inscrutable signs of other cultures.

Özdamar along with her fellow writers in diaspora raises ques-
tions that lie at the heart of border crossing tales: What is the relation 
of the migrant writer to the homeland left behind and to the mother 
tongue? How do bi- and multilingualism affect the language of writ-
ing? What does it mean that a text, though directly written in a given 
language is already translated? How is the memory of the mother 
tongue preserved, compromised, or enhanced in “translation”? As 
various forms of migrant experience —intellectual, academic, eco-
nomic, sociopolitical— impinge on historically rooted and orthodox 
lives and communities, the work of visionary writers like Özdamar 
communicates to readers the empathetic solidarity with those af-
fected by the radical dislocations of our time.
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Cultural Memory in Emine Sevgi 
Özdamar’s Novel Die Brücke vom 

Goldenen Horn

Abstract
This article analyzes the contribution of Emine Sevgi Özdamar’s novel Die 
Brücke vom Goldenen Horn (1998) to studies concerning cultural and collective 
memories of the student movements in the 1960s and 1970s in Turkey and in 
Germany. After discussing the frameworks within which Özdamar’s work has 
been analyzed in German Studies, I question how these debates can be useful in 
understanding the ways in which the novel’s Turkish translation can contribute 
to studies on Turkish memory studies. Özdamar’s novel offers a comparative 
framework to understand the relationship between Turkish and German stu-
dent movements and offers a way to internationalize memory studies. By emp-
hasizing the importance of the senses and the productive powers of language it 
also highlights the role of literature in memory studies. 

Key Words: internationalism, memory, 1968, Özdamar, left

2001 yılında yayımlanan Hatırladıkları ve Unuttuklarıyla Tür
kiye’nin Toplumsal Hafızası isimli derlemesinin giriş yazısına şu 
cümlelerle başlar Esra Özyürek:

Türkiye’de toplumun hafızası yok diyenlerin inadına son yıllarda daha 
önce hiç olmadığı kadar anı kitabı ard arda yayımlanıyor. Daha çıkar 
çıkmaz da en çok satan kitap raflarında ve korsan kitap tezgahların-
da yerlerini alıyorlar. İlk defa hobi olarak Osmanlıca kursları açılı-
yor. Önceleri ‘ağır’ ve ‘alaturka’ bulunup evlerden atılan mobilyalar, 
eskicilerden ve müzayedelerden kucak dolusu para verilerek eve geri 
getiriliyor. 20’li yaşlardaki insanlar dedeleri ve ninelerine nereden 
geldiklerini soruyor, onların gençlik resimlerini duvarlarına asıyorlar. 
Geçmişe ait bilgileri şekillendiren toplumsal hafıza tükenmek bilme-
yen bir hevesle yeni hatıralar yazıyor, eskilerini siliyor. (s.9)

Türkiye’deki solcular ile Almanya’da sürgün yaşayan Türklerin 
kolektif 12 Eylül hatıralarını incelediği çalışmasında Elifcan Kara-
can (2016) da 1980’li yıllarda savaşı ve Holokost’u anma ve anla-
ma çabasından ötürü toplumsal bellek çalışmalarının yaygınlaştığı 

Mert Bahadır Reisoğlu
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Almanya’ya kıyasla Türkiye’de bellek çalışmalarının daha yeni po-
pülerlik kazandığından söz etmektedir (s.187). Bu bakımdan Emine 
Sevgi Özdamar’ın 2008’de İlknur Özdemir tarafından Türkçe’ye çev-
rilen Die Brücke vom Goldenen Horn (1998) isimli romanı geçmişi 
anlama ve anımsama bağlamında önem kazanmaktadır. Anlatıcının 
1965-1976 yılları arasında Berlin ve İstanbul’da öğrenci hareketleri 
içerisindeki deneyimlerini anlatan ve otobiyografik ögeler içeren bu 
roman enternasyonalizm vurgusu ile bellek çalışmalarının çerçeve-
sini genişletmekte, geçmişi anlama, anımsama ve anlatma çabasını 
ulusal sınırların ötesine taşıyarak bizleri 68 kuşağını ve kültürünü 
geniş bir perspektiften ele almaya davet etmektedir. 

Kişisel anılardan yola çıkan bir anımsama edimi özellikle 12 
Mart ve 12 Eylül gibi dönemlerin karşı-tarihini yazmada büyük 
önem kazanmakta, bir yandan resmi tarihin sorgulanmasını müm-
kün kılarken diğer yandan geçmişin travmalarıyla yüzleşme çaba-
larında en önemli yöntemlerden biri haline gelmektedir. 12 Mart-
12 Eylül romanlarına dair tartışmalarda da öne çıkan bu yüzleşme 
kuşkusuz tarihyazımında edebiyatın ve öyküleştirmenin önemini 
açığa çıkarmakta, Özdamar’ın romanı bizlere 68 kuşağını karşılaş-
tırmalı bir biçimde anlayıp değerlendirme olanağı sağlamaktadır. 
Bunun yanında Özdamar’ın öznel deneyime, duyulara ve duyular 
ile yakın ilişki içinde kurulan dile, bu dilin geçmişi hatırlama, trav-
malarla yüzleşme ve siyasi tarihi anlamadaki işlevine yaptığı vurgu 
genel olarak edebiyatın, özel olarak da Özdamar’ın eserlerinin bellek 
çalışmaları için öneminin altını çizmektedir.

Çağdaş Alman edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan 
Emine Sevgi Özdamar 1946 yılında Malatya’da doğmuş, 1965-1967 
yılları arasında Berlin’de fabrika işçisi olarak çalıştıktan sonra LCC’de 
tiyatro eğitimi almak için İstanbul’a geri dönmüştür. 1976’da Benno 
Besson ve Matthias Langhoff ile Volksbühne’de çalışmak için Berlin’e 
dönen Özdamar, hayat hikayesine dayanan Das Leben ist eine Ka
rawanserei (Hayat Bir Kervansaray, 1992), Die Brücke vom Golde
nen Horn (Haliç Köprüsü,1998) ve Seltsame Sterne starren zur Erde 
(Tuhaf Yıldızlar Dünyaya Bakıyorlar Gözlerini Kırpmadan, 2003) 
romanları ve Mutterzunge (Annedili, 1990) ile Der Hof im Spiegel 
(Aynadaki Avlu, 2001) isimli kısa hikaye derlemeleriyle tüm dünya-
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da ismini duyurmuş, Ingeborg Bachmann (1991) ve Heinrich von 
Kleist (2004) ödülleri gibi pek çok ödül kazanmıştır.

Almanca yerine Türkçe yazdığı ve Ece Ayhan’a dair anılarıy-
la mektuplaşmalarını içeren Kendi Kendinin Terzisi Bir Kambur 
(2007) isimli kitabının yayımlanışından bir yıl sonra Neue Zürcher 
Zeitung’da yer alan bir yazısında Almanca yazma kararı alışından 
bahseder Özdamar (2008). 71 muhtırasından sonra kelimeleri ya-
ralanmış, Türkiye’deki baskıcı politik iklimden Almancaya göç etme 
kararı almış ve bu dilde “mutlu olmuştur” (s.31). Türkçeye dönü-
şünün ardında ise Feridun Zaimoğlu ile yaşadığı intihal tartışma-
ları yatmakta, yaşamış olduğu travma ve yabancılaşma sonucunda 
tekrar Türkçeye “göç etme” kararı aldığından bahsetmektedir (s.31). 
Bu göçün bir diğer parçasını ise yine aynı yıllara denk gelen Türkçe 
çevirilerin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Özdamar da aynı 
yazısında bu çevirilerden söz etmekte, Haliçli Köprü romanını ölü-
leri anmak için yazdığını söylemektedir. Kendisinin Türk Rönesansı 
olarak adlandırdığı 1963-1970 yılları arasındaki bu döneme dönerek 
suçsuz ölümleri anmak istediğini yazan Özdamar, Türkiye’de halen 
bu dönemin travmalarının onarılmadığını öne sürmekte ve “ölülerin 
hâlâ beklediğini” hatırlatmaktadır (s.31).1 Öyleyse Özdamar’ın eser-
lerinin Türkçeye çevrilme süreci de geçmişin travmalarıyla yüzleşme 
ve toplumsal belleğe katkıda bulunma çabasının bir ürünü olarak 

1 Ölüleri anmak Özdamar’ın eserlerinde oldukça önemli bir yer tutar. Das Leben ist eine 
Karawanserai romanında anlatıcının yatmadan önce ölmüş olan insanların isimlerini 
anma ritüeli akla gelen ilk örnek olmakla birlikte, Die Brücke vom Goldenen Horn’da da 
anlatıcı bu ritüeli tekrar anımsamakta, fakat İstanbul’dakinin aksine Berlin’de ölüleri unut-
tuğundan, İstanbul’a dönmesi halinde ölülerin adlarını saymaya tekrar başlayacağından 
söz etmektedir (Özdamar, 2015, s.24). Anlatıcı romanın başında bu alışkanlığını yitirmiş 
görünse de romanın sonunda Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamları 
ile ölüleri anma pratiği romanın merkezine oturacak, roman isimsiz annelerin kolektif 
yası ile son bulacaktır. Romanın bu bölümünde idamların anlatımı da eserin geri kala-
nından farklıdır: “Deniz’den sonra asılacak olan Yusuf pencerenin önündeki iskemlede 
oturup beklerken Deniz’i nasıl astıklarını seyretmek zorunda kaldı. Sonra da Hüseyin bu 
pencereden bakarak Yusuf ’un asıldığını görmek zorunda kaldı. Deniz’i astıklarında, be-
deni darağacında sallanırken üniformalılar bir gürültü duydular. Baskına uğradıklarını 
düşünüp ellerini silahlarına attılar ama ses sadece hapishanenin avlusunda kanat çırpan 
bir güvercinden geliyordu” (s.290). Anlatımın, romanın geri kalanının aksine anlatıcının 
perspektifinin ötesine taşması ve Deniz Gezmiş’e fokalize olması kolektif hafızanın ro-
mandaki önemini vurgulamakta, romanın sonunda yazar okuyucuları da bu yas tutma 
eylemine dahil etmektedir.
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görülebilir. Azade Seyhan’ın (2005) “kültürlerarası bellek çalışması” 
olarak nitelediği bu eserlerin Türkçeye kazandırılması bu bakımdan 
da önemlidir.2

Özdamar’ın romanının kolektif bellekteki alacağı yeri anlamak 
için eserlerinin Alman edebiyatı içerisindeki konumuna dair araştır-
malara bakmak yardımcı olabilir. “Gastarbeiterliteratur” (konuk işçi 
edebiyatı) gibi kısıtlayıcı tanımların gölgesinden kurtularak “inter-
kulturelle Literatur” (kültürlerarası edebiyat) ya da “multikulturel-
le Literatur” (çokkültürlü edebiyat) gibi çok farklı başlıklar altında 
incelenen Alman kökenli olmayan yazarların yazdığı eserler artık 
sadece Almanya’daki göçmenlerin deneyimlerini ve sıkıntılarını 
Alman okuyuculara aktaran, bu nedenle de belge nitelikleriyle öne 
çıkan yapıtlar olarak görülmelerinin ötesinde Alman edebiyatını ve 
kolektif belleğini dönüştürücü bir etken olarak da kuramsallaştırıl-
maktadırlar. Bu bakımdan eserlerini Türkçe veren yazarların aksi-
ne doğrudan Almanca yazan Özdamar, Zafer Şenocak ve Feridun 
Zaimoğlu gibi yazarlar kültürlerarası edebiyat kuramında önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu edebiyata yaklaşımları kimlik sorunlarının 
ötesine taşımayı öneren Leslie A. Adelson (2002), Berlin Duvarı’nın 
inşası ile Almanya’ya 1961’den sonra göçün yoğunlaşması arasındaki 
paralele dikkat çekmekte ve şöyle demektedir:

Göçmen kültürlere dair araştırmalar çoğunlukla geride bırakılan ya-
şamlara ve tanıdık mekanlara duyulan obsesifçe bir özlemi vurgu-
luyorlar. Bu makalede sözü edilen Türk düşünce biçimleri ise daha 
isabetli bir biçimde Almanların ve aralarındaki Türklerin kesinkes 
paylaşacakları bir geleceğe işaret eden fazlasıyla dolayımlı bir Alman 
tarihini konu edinmekteler. (s.203)3

Emine Sevgi Özdamar ve Zafer Şenocak gibi yazarların Alman-
ya tarihine dair yeni ve başka bir bakış açısı kazandırdığının altını çi-

2 Özdamar’ın eserlerinde travmatik anının geri dönüşü ile tekdillileşme arasındaki bağ-
lantıyı irdeleyen Yasemin Yıldız (2012), Özdamar’ın Türkçe deyimleri Almancaya keli-
mesi kelimesine çevirmesinde bu geri dönüşün izlerini saptamakta, Almancaya çevrilen 
deyimlerin bambaşka, kimi zaman da işkenceye dair olanlar gibi çok daha karanlık bir 
hikâye anlattığını söylemektedir. Bu deyimlerin tekrar Türkçeye çevrilmeleri sonucunda 
bu Trauerarbeit’ın nasıl sonuçlandığı, anlattıkları travmatik hikâyenin tekrar kaybolup 
kaybolmadığı sorgulanabilir. 
3 Bu yazıda Türkçe dışındaki kaynaklardan aktarılan alıntıların çevirileri bana aittir.
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zen Adelson, böylelikle ‘göçmen edebiyatı’na dair araştırmaların salt 
göçmenlik deneyimine odaklanmanın ötesine geçmelerini önermek-
tedir. Benzeri bir öneri B. Venkat Mani’nin (2003) Die Brücke vom 
Goldenen Horn üzerine yazdığı yazıda da görülebilir. Özdamar’ın Sa-
liha Scheinhardt ve Aysel Özakın’ın eserlerinde görülen baskı altın-
daki Batılı olmayan kadın klişesinden uzak durarak Batılı okuyucular 
için bir ‘yerli kaynak’ (native informant) rolünü oynamayı reddetti-
ğinden, meddahlık ve gölge oyunundan da faydalanarak Avrupa’nın 
yakın tarihini yeni bir perspektiften yazdığından bahseden Mani, 
kendisinin “öğrenci hareketleri ile köşeye itilmiş konuk işçilerin dert-
lerini bir araya getirdiğini” savunmaktadır (s.30). Das Leben ist eine 
Karawanserei’ın Oryantalist klişelerle ele alınmasının daha kolay ol-
duğunu, bu nedenle de en çok dikkati bu romanın çektiğini düşünen 
Beverly M. Weber (2010) ise Die Brücke vom Goldenen Horn’un sol 
hareketlerin tarihini uluslararası bir perspektiften yazdığını söyle-
mekte, bu tarihyazımının ise öğrenci hareketlerinin Avrupamerkez-
ci tarihine bir alternatif oluşturduğunu, Yeni Sol’un emperyalizm ve 
sömürgecilik karşıtı söylemlerine karşın Almanya’daki öğrenci ha-
reketine dair tarihyazımının göçmenleri ve Türkiye ile kültürel alış-
verişi göz ardı ettiğini öne sürmektedir (s.50). Weber aynı zamanda 
Özdamar’ın metninin o dönemin sol hareketlerindeki cinsiyetçiliği 
de ortaya serdiğini söylemekte, Monika Shafi de (2006) aynı roman 
üzerine bir yazısında bu teşhisi yaparak romanı dönemi ele alan Al-
man yazarların eserlerinden ayrı bir yere koymaktadır:

Bana öyle geliyor ki 1968’e dair roman kıtlığının ve olan romanların 
etkisinin azlığının nedenleri öğrenci hareketinin dar bakışında ve kı-
sıtlı katılımcı tabanında bulunabilir. Toplumu tümden değiştirme id-
diasında bulunmasına karşın bu hareketin önde gelenleri bu kuşağın 
küçük elit bir tabakasından, yani seçkin bir akademik kitleden iba-
retti. Bu kişiler halka hiç de anlaşılır gelmeyen fazlasıyla karmaşık bir 
kuramsal ve siyasi söyleme boğazlarına kadar batmış durumdaydılar. 
(s.205)

Shafi’ye göre Özdamar’ın romanında ise Berlin’deki ve İstan-
bul’daki eylemler yazarda nostaljik bir etki yaratmamaktadırlar. Ak-
sine, romanın sonu Alman yazarların eserlerine kıyasla bir yandan 
geçmişi anımsarken diğer yandan geleceğe dair umut vermektedir.
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Özdamar’ın romanının öğrenci eylemlerinin uluslararası bağ-
lantılarına ve kültürel alışverişe dair söyledikleri Türk okuyucular 
için de bir karşılaştırma zemini sağlaması ve geçmişin anımsanma-
sında ulusal sınırların dışına çıkılması açısından önemlidir. Alman-
ya ve Türkiye’deki hareketlerin benzerlikleri ve farklarına dair bu tip 
karşılaştırmalara Alman edebiyatı araştırmalarında da rastlamakta-
yız. Sözü edilen makalesinde Monika Shafi Türkiye’deki eylemlerin 
politik ve sosyal olarak daha etkili bir biçimde yürütüldüğünden, 
toplumdaki etkisinin ve sonuçlarının çok daha önemli olduğundan 
söz etmekte, Almanya’daki öğrenci hareketinden bu bakımdan ayrış-
tığını savunmaktadır. Yine aynı şekilde Mahmut Karakuş da (2004) 
Almanya’daki öğrenci eylemlerinin siyasi olmaktan çok kültürel ol-
duğunu öne sürmektedir. Özdamar’ın kendisi de hem romanda hem 
de kendisiyle yapılan söyleşilerde Türkiye’deki sol hareketlerde işçi-
lerin katılımının daha fazla olduğundan söz eder. İlk yarısı Berlin’de, 
ikinci yarısı da Türkiye’de geçen roman bu açıdan Türk okuyucular 
için de bir kıyaslama imkanı sunmaktadır. Romanda her iki ülkedeki 
solcu öğrencilerin söylemleri benzerlik taşımakta, Federal Almanya 
ve Türkiye’nin Soğuk Savaş’taki jeopolitik konumlarının da benzer-
liğini açığa çıkartmaktadır.4 Anlatıcının her iki ülkedeki siyasi hare-
ketlerle de yeni tanışan, eğitim aşamasındaki bir genç oluşu tarihsel 
referansların her ülkeden okuyucu için açıklanabilir olmasını müm-
kün kılmaktadır. Böylelikle romanın ikinci bölümündeki Türkiye 
siyaseti ile ilgili göndermeler Alman okuyucu için açıklanırken, ilk 
yarısındaki Federal Almanya siyaseti ve sol hareketleri de Türk (ve 
Almanya dışı ülkelerdeki) okuyucular için anlaşılabilir kılınır. Bu tip 
açıklamalar için, anlatıcının bilgilenmesinde de önemli rol oynayan 
Bodo gibi karakterler Almanya’daki siyasi hareketler hakkında bilgisi 
olmayan okuyucular için önemli bir işlev görmektedir:

Dutschke’yi tanıyor musun? Sigara içmediğini biliyor musun? Doğu’da, 
Genç Toplum’un üyesiydi, duvar örülmeden üç gün önce Batı’ya geç-
ti. Karısı Amerikalı, teoloji öğrencisi, adı Gretchen. Dutschke diyor ki 
‘Komünler yeni bir özgürlük biçimidir, hedefimiz Berlin’in tamamını 

4 Örneğin romanın birinci yarısında Benno Ohnesorg’un 2 Haziran 1967’de öldürülüşü 
anlatılırken, ikinci yarısında da Vedat Demircioğlu’nun 1968’de pencereden atılışından 
bahsedilmektedir. 
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komünlere ayırmaktır.’ Dutschke’nin teorisini pratikte uygulamak için 
çalışan iki grup var. Bir tanesi, toplumun tamamının eğilimlerini tüm-
den değiştirecek şekilde çalışmak istiyor. İkinci grup ‘Dehşet Komünü’. 
Onlar özgürlüğün yeni tanımının peşinde, yani bütün özel ilişkiler 
tasfiye edilmeli, özel aşk ilişkileri de. Dehşet Komünü bir seferinde 
Birlik’in iznini almadan broşürler dağıtmış, SDS de Komün Lideri’ni 
kovmuş. Biliyor musun, iki tür öğrenci var, biri hakkında basın ‘Aylak-
lığın akademik uyarlaması’ diyor, öteki grup Beatleların saç modellerini 
uygulamıyor, temiz giyiniyor, yıkanıyor, ama Marx’tan Marcuse’ye ka-
dar bütün toplumsal teorileri biliyorlar, yüzmeye gidiyorlar, ormanda 
koşuyorlar. Öyle giyinmişiz, böyle giyinmişiz fark etmez, öyle de böyle 
de biz hepimiz üniversitede ve toplumda otoriter egemenlik biçimlerini 
yıkmak ve demokrasi uygulamak istiyoruz. (Özdamar, 2015, s.142-143)

Bodo’nun romandaki uzun açıklamaları bir yandan öğrencile-
rin üniversite yönetimiyle mücadeleleri gibi ortak noktaların altını 
çizerken diğer yandan yukarıda da görülebileceği gibi sol hareket-
lerin farklarını da daha belirgin kılar. Komün pratiklerinin ve Wil-
helm Reich ile Herbert Marcuse etkisindeki cinsel devrim arayışının 
açıklamasını sunan Bodo yabancı okuyucuları da bilgilendirmekte-
dir.5 Fakat bu bilgilendirmeler iki ülkedeki sol hareketlerin birbirle-
rinden bütünüyle habersiz oldukları anlamına gelmemektedir. Her 
iki ülkede de Brecht gibi ortak yazarlar tartışılmakta, Sozialistischer 
Deutscher Studentenbund üyesi olan Bodo ve Heidi ikinci bölümde 
İstanbul Üniversitesi’ndeki bir festivale de katılmaktadırlar. Bunun 
yanında farklı ülkelerden solcular da daima iletişim içerisindedirler. 
Anlatıcı Jordi aracılığıyla Franco diktasındaki İspanya ile bağ kurar-
ken, okuyucu farklı karakterler aracılığıyla Yunanistan’daki cuntaya 
karşı mücadele eden Yorgi ve Madam Gutsio gibi sürgün solcularla 
da tanışır. Yazar bu enternasyonalizmi mizahi bir dille betimler:

Çok geçmeden Türk tavuklarla da tanıştım, sokaklarda Alman tavuk-
larla birlikte dolaşıyorlar ve onlarla aynı tavuk dilini konuşuyorlardı. 
Türk tavuklar her akşam bir Yunan meyhanesine gidiyorlardı, orada 
Yunanistan’daki askeri cunta tarafından tüyleri yolunmuş, Almanya’ya 
kaçmış Yunan tavuklar oluyordu ya da Yunan ordusunun tüylerini 
yolmasından korkan tavuklar. (s.146)

5 Komün yaşamının Almanya’ya özel biçimleri ve pratikleri Özdamar’ın bir sonraki roma-
nı Seltsame Sterne starren zur Erde’de kendisi de komün hayatı yaşayan anlatıcı üzerinden 
daha derinlemesine incelenmektedir. 
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Berlin Senatosu’ndaki bir sözcünün öğrencileri tavuk olarak 
tasvir etmesinin ardından kullanılan bu benzetmeyle Alman ve Türk 
öğrenciler, göçmen işçiler ve her milliyetten solcu tavuklukta ortak 
bir kimlik edinir. Bu döneme dair anlatılarda sık rastlanmayan bu 
tip bir mizahi dil, Venkat Mani’nin de dediği gibi anlatıcının her şeyi 
bilen özne konumunda bulunmasını engelleyerek kapsayıcı bir anla-
tı sunmasının önüne geçer (s.45). Böylelikle yazar bir yandan kendi 
konumuna da eleştirel yaklaşabilmekte, diğer yandan kendisine acı 
veren trajik bir geçmişin travmalarıyla yüzleşirken umudunu koru-
yabilmektedir. 

Trajik geçmişe bu mizahi yaklaşım sol hareketlerdeki enternas-
yonalizmi vurgulayarak karşılaştırma yapma olanağı sağlamanın 
yanında işçilerin yabancılaşmalarını anlatmakta da kullanılmakta, 
böylelikle işçilerin deneyimine dair yeni bir perspektif sunmaktadır. 
Kendisi de konuk işçi olarak gençliğinde Almanya’da çalışmış olan 
Özdamar bu romanında tıpkı işçilerin hayatlarını betimlemek ama-
cıyla Almanya’da yazmaya devam eden Aras Ören ve Fakir Baykurt 
gibi işçilik deneyimine odaklanmaktadır:

Hepimiz radyo fabrikasında çalışıyorduk, çalışırken de sağ gözümüze 
bir büyüteç takıyorduk. Akşamları yurda döndüğümüzde de birbiri-
mize ya da soyduğumuz patateslere sağ gözümüzle bakıyorduk. Bir 
düğme koptuğunda kadınlar onu da sağ gözlerini iyice açarak dikiyor-
lardı. Sol gözümüz hep kısılır, yarı kapalı kalırdı. Uyurken de aynısı 
olurdu, sol gözümüz hep biraz kısılırdı, öteki kadınların da sabahleyin 
saat beşte, yarı karanlıkta etekliklerini ya da pantolonlarını tıpkı be-
nim gibi sadece sağ gözleriyle aradıklarını görürdüm. Radyo lambası 
fabrikasında çalıştığımızdan beri sağ gözümüze sol gözümüzden daha 
çok güveniyorduk. (Özdamar, 2015, s.20).

Almanya’daki işçilerin çektikleri sorunlar daha önce de başka 
yazarlar tarafından ele alınmıştır, fakat Özdamar’ın soruna yaklaşı-
mı belki de sadece Güney Dal’ın hikâyelerindeki grotesk ögelerde 
görülebilecek bir deneysellik taşır. Bu mizahi betimleme okuyucuda 
acıma duygusu uyandırmak yerine işçi deneyiminin dünyayı algıla-
mada nasıl bir değişime yol açtığını gözler önüne sermektedir. Böy-
lelikle işçinin kendi bedenine yabancılaşması didaktizmden sakını-
larak okuyucuya anlatılabilmektedir:



183

Emine Sevgi Özdamar’ın Haliçli Köprü Romanında Kültürel Bellek

monograf 2019/12

Çalışırken her şey bir tek çerçevenin içine girerdi: Parmaklarımız, 
floresan ışığı, cımbız, küçük radyo lambaları ve onların örümcek ba-
cakları. O çerçevedeki resmin kendi sesleri vardı, insan dünyadaki ses-
lerden ve kendi bedeninden kopuyordu. Belkemiğimiz kayboluyordu, 
göğüslerimiz kayboluyordu, saçlarımız kayboluyordu. Bazen burnu-
muzu çekiyorduk. İçinde yer aldığımız büyütülmüş resmi bozabile-
cekmiş gibi, bu burun çekme işini erteleyip duruyorduk. Tercüman 
gelip gölgesini bu resme düşürünce, resim bir zar gibi yırtılıyor, ses 
kayboluyor, bir delik açılıyordu. Sonra ben tercüman kadının yüzüne 
baktığımda yine gökyüzünü bir yerindeki uçakların seslerini işitiyor-
dum ya da fabrikanın zeminine metal bir nesne düşüp yankı yapıyor-
du. İşleri yarıladıkları bu anda kadınların omuzlarına kepek döküldü-
ğünü görüyordum. (s.20-21)

Bir önceki alıntıda absürd kategorisinde değerlendirilebilecek 
olan deneyim yukarıdaki alıntıda da görülebileceği gibi acıya odak-
lanmakta, yabancılaşmanın beden üzerindeki etkileri herhangi bir 
kurama başvurmaksızın doğrudan duyular aracılığıyla okuyucuya 
aktarılmakta, Brecht’in bütünlüğe sahip bireyselliğe karşıt olarak 
konumlandırdığı dividuum somut bir şekilde betimlenmektedir. 
Duyularla algılanan dünyanın bütünselliğini yitirişi sadece çalışma 
ortamını değil anlatıcının bütün Berlin deneyimini etkilemektedir:

Sandviç, kahve, süt, rahibeler, floresan lambaları, sonra büfeden çı-
kış, sonra uçağın kapısından giriş, Berlin’de uçağın kapısından çıkış, 
otobüsün kapısından geçiş, otobüsün kapısından çıkış, Türk kadınla-
rının kaldığı wonaym’ın kapısından giriş, wonaym’ın kapısından çıkış, 
Hallesche Tor’da Kaufhaus-Hertie’nin kapısından giriş. Wonaym’ın 
kapısından çıkıp Hertie’nin kapısına giderken bir metro köprüsünün 
altından geçmemiz gerekiyordu. (s.22)

Anlatının parataktik yapısından da gözlemlenebileceği gibi, 
nedensellikten arınmış ve ortaya bir bütünlük sunmayan deneyim 
anlatıcının Berlin’deki yaşamını en başından itibaren belirlemekte-
dir. Fakat çalışma ortamında bedende hissedilen somut acıyla ne-
gatif bir görünüm sergilese de, bu parçalanmışlık ve bütünlükten 
muaf oluş anlatıcı için yeni deneyimlere kapı da aralamaktadır. 
Özdamar’ın tüm yazılarında görülebilen bu özellik, beş duyuya ve 
mümkün kıldıkları deneyimlere açık oluştur. Bir yandan işçilerin ça-
lışma koşullarını somut bir biçimde betimlemesine olanak tanırken 
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diğer yandan Almanya ile Türkiye arasındaki beklenmedik benzer-
liklerin keşfedilmesini de mümkün kılmaktadır: “Havayı koklayıp 
içime çektim. Güvercin bana Doğu Berlin’de ve İstanbul’da aynı dizel 
benzinin kullanıldığını söyledi” (s.37). Modernleşmenin ve endüst-
riyelleşmenin benzerliği benzin kokusu sayesinde Doğu Almanya ve 
Türkiye’yi bir araya getirmekte, okuyucuyu farklı karşılaştırmalara 
teşvik etmektedir. Özdamar’da bellek duyularla yakın bir ilişki içe-
risindedir ve duyular yoluyla uluslararası bir hatırlama faaliyetine 
olanak tanınmaktadır.

Duyularla erişilen hatıraların ve mümkün kıldıkları enter-
nasyonalizmin en önemli dayanağı ise dil deneyimidir. Anlatıcı 
Almanca öğrenirken öğrendiği ilk kelimelerin anlamlı kelimeler 
yerine “şak şak” ve “gak gak gak” gibi onomatopoeia örnekleri ol-
ması Özdamar’ın yazınındaki dil ile deneyim arasındaki yakın bağa 
örnek teşkil eder (s.22). Çünkü Özdamar için dil sadece bir araç 
değil, gösterilene hayat veren bir güçtür de: “Erkek kardeşlerinden 
ve babalarımızdan öyle çok söz ettiler ki, kardeşleriyle babalarımız 
hakkında söyledikleri cümlelerin bir örümcek ağı örüp bütün odayı 
ve vücütlarımızı kaplayacağını sandım. Onların kardeşlerinden ve 
babamdan korkmaya başladım” (s.35). “Kadınların bir kısmı, ‘İyi ki 
kocamız yok,’ diyordu, ötekiler ‘ne yazık ki kocamız yok...’ Ama ‘İyi 
ki’ ile de başlasa, ‘Ne yazık ki’ ile de başlasa, her cümle bir koca do-
ğuruyordu” (s.64). Bu ise geçmişi hatırlamada ve kültürel belleği ye-
niden uyandırmada dilin önemini vurgulamaktadır. Geçmişin nasıl, 
ne şekilde hatırlanacağı, ortak bir geçmiş olarak nasıl inşa edileceği 
doğrudan doğruya dilin bu üretken ve belirleyici yanıyla bağlantılı-
dır. Anımsandığında dehşet uyandıran baba figürü ve onunla ilinti-
lendirilebilecek bütün siyasi sistemler ve kurumlar dil ile anımsanıp 
şimdi’de mevcut kılındığında dehşet uyandırabileceği gibi mizah yo-
luyla eleştirel gözle ele alınabilir de.

Dil ile siyasi geçmişi hatırlama arasındaki en önemli bağlardan 
biri yine romanın ilk yarısında Özdamar’ın mizahi bir dille yatakha-
nedeki gruplaşmaları anlattığı bölümde görülebilir:

Müdürü seven kadınlar da birbirleriyle ‘şeker’ ve ‘şekerler’ diye konuş-
maya başladılar. Sevmeyenlerse birbirlerine ‘şeker’ demezlerdi. Böy-
lece kadınlar wonaymı ‘şeker’ diyen ve demeyen kadınlar olarak ikiye 
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ayrıldı. Kadınlar mutfakta tencereler ve tavalarda yemek pişirirken bu 
tencerelerle tavalar da birbirlerine ‘şeker’ diyen ve demeyen kadınlar 
arasında paylaşılırdı. Birbirlerine ‘şeker’ diyen kadınlar, yemeklerini 
pişirdikten sonra tencerelerini kendilerine ‘şeker’ diyen kadınlara ve-
rirlerdi, ‘şeker’ demeyen kadınlar da kullandıkları tencereleri ‘şeker’ 
demeyen kadınlara verirlerdi. ‘Şeker’ diyen kadınlar akşamı buluyor-
lardı. Fabrikadan iş çıkışında artık hemen geceye girmiyorlardı. Böy-
lece wonaym, bir de akşamı bulan kadınlar ve akşamı geçip hemen 
geceye atlayan kadınlar diye ikiye ayrıldı. (s.38)

Siyasi kamplaşmaların bir parodisi olan bu alıntıda da dilin 
kimliği ve benliği kurucu gücüne dikkat çekilmekte, kimlik edinme 
sürecinde kelimeler yoluyla ayrışmanın önemine değinilmektedir. 
Ayrışmaları daha da detaylandırarak çocuklar, eşekler ve orospular 
gibi yeni kimlik kategorilerinin yatakhane içerisinde nasıl yaratıldı-
ğını anlattıktan sonra Özdamar bu edinilmiş kimliklerin muğlaklı-
ğına ve geçiciliğine de vurguda bulunacaktır:

Çocuklar odalarında, öteki çocuklar karşısında şekerleri ve eşekleri ve 
orospuları taklit ediyor, şekerler ve eşekler ve orospular da kendi oda-
larında çocukları taklit ediyorlardı. Bütün kadınlar ötekilerin yüz ifa-
delerini, el hareketlerini ve şivelerini taklit ediyorlardı, yürüyüşleriyle, 
yemek yemeleriyle alay ediyorlardı, sonunda gün geldi kadınlar ye-
niden birbirlerine benzemeye başladılar. Yüzleri, bedenleri ve ağızları 
ötekilerin yüzlerini, bedenlerini ve ağızlarını içine aldı, onlara alıştı. 
Şekerler artık çocukların içindeydi. Çocuklar orospuların ve eşeklerin 
içindeydi ve yeniden buluştu hepsi. (s.43)

Taklit yoluyla sınırları belirsizleşen kimlikler geçişken bir özel-
lik sergilemekte, dil yoluyla inşa edilen benliklerin kalıcı olmadığını 
açığa çıkartmaktadır.6 Dilin bu işlevi bize sadece Türkiye içerisin-
deki gruplaşmaları değil ulusal kimliklerin ve ‘Alman solu’ ile ‘Türk 
solu’ arasındaki benzerlik ve farkların incelenmesi sürecinde de dilin 
kullanımını dikkate almanın gerekliliğini hatırlatmaktadır. İki farklı 
ülkenin öğrenci ve işçi hareketlerini romanı yoluyla anımsayan ve 
anımsatan Özdamar ise tıpkı romandaki anlatıcı gibi bir tercüman 
görevi görmekte, hem Türkiye’nin kendi travmatik geçmişiyle yüz-

6 Özdamar’da taklit ve melezlik konusunda daha detaylı bir inceleme için Kader Konuk’un 
(2001) Identitäten im Prozeß isimli eserine bakılabilir.
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leşmesinde Türklere, hem de Almanya ile Türkiye’deki sol hareketle-
re kimliklerin geçişliliği ve geçiciliğini hatırlatmaktadır (s.107).

Dile gösterilen bu önemin geçmişi anımsamada en etkili oldu-
ğu alanlardan biri de, daha önce Shafi’nin eleştirisinde de görmüş 
olduğumuz gibi, kuramsal dilin yaşamdan kopukluğudur. Özdamar 
solun kuramsal dilini hicvetmekten çekinmez:

Önemli olan sözcüklerdi. Bütün öğrencilerin kocaman kulakları vardı, 
çünkü her sözcüğü duyuyor ve cerrahlar gibi sözcükleri hemen ince-
liyorlardı. Kullanılan sözcüklere sürekli otopsi yapılıyordu, otopsi ra-
porları çıkıyor, onlara da otopsi yapılması gerekiyordu. Politize olmuş 
Türk öğrenciler de sözcükleri incelemekten hoşlanıyorlardı. Onları in-
celerken sanki sağ ellerinde bir tıp kitabı, sol ellerinde de bir ameliyat 
bıçağı tutuyorlarmış gibi oluyordu. Sözcüklerin çevresinde toplanıyor, 
nasıl inceleneceğini Almanca olarak okuyorlar, sonra Türkçeye çevirip 
deniyorlardı. Deneyimsiz, incelemeyi yeni öğrenen sözcük cerrahları-
na benziyorlardı. Pek çok yanlış adım atılıyordu. (s.148)

Yaşam ile bağını yitirmiş ölü sözcüklerin çevirileri de, anlatıcı-
nın tercümanlığının aksine, başarısızlıkla sonuçlanmakta, daha önce 
işçinin deneyiminde görmüş olduğumuz duyulara dayalı algının tam 
zıddı olarak belirmektedir. Kurama duyulan bu inanç sadece Alman 
öğrenci hareketine ya da oradaki Türk öğrencilere özgü değildir. Ro-
manın ikinci bölümünde anlatıcı benzer bir deneyimi Türkiye’de de 
yaşayacak, masadaki solcuların birbirlerinin sözlerini sürekli kese-
rek tartışmasını anlamak için uğraş sarfedecektir:

Tek kız bendim orada, yirmi makasın söyledikleri cümleleri dinliyor, 
kelimeleri birbirine ekliyordum: Bilinç, halka gitmek, emperyalizm, 
bağımlı burjuvazi, feodalizm, Latin Amerika, Afrika, İsviçre Bankası, 
Kürtler, feodal köylüler, Türk işçi sınıfının potansiyeli, ulusal burjuva-
zi, Leninizm, öznel ve nesnel koşullar. Ben kelimeleri birbirine bitişti-
rirken entelektüeller konuşmayı sürdürüyorlar, yemek yemeyi ve içki 
içmeyi unutuyorlar, kafalarını kaşıyorlardı, saçlarından masaya kepek 
yağdığını görüyordum. (s.211)

Monika Shafi ve Beverly Weber’in dikkatini çektikleri cinsiyet 
sorunu sadece anlatıcının masadaki tek kadın olması değil, burada 
da örneklendirilen bu duyusallıktan kopuştur da. Toplumsal ve kül-
türel belleğin yeniden inşasında duyular, deneyimler ve kelimeler 
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arasındaki bağın yeniden kurulmasının önemini Özdamar böylelik-
le vurgulamaktadır. 

Dilin kuramsal kullanımının tam karşısında ise edebiyat ve si-
nema vardır. Roman boyunca Oscar Wilde, Bertolt Brecht, Franz 
Kafka ve Albert Camus gibi yazarlar aracılığıyla, ya da Sinematek 
ile Cafe Steinplatz’ın sunduğu imkanlarla seyrettiği dünya sineması 
sayesinde, anlatıcı hem Jordi ve Madam Gusio gibi karakterle bağ 
kurmakta, hem de onların kendi ülkelerindeki siyasi mücadelelerini 
daha yakından anlamaktadır:

Bütün ölüler gecikmişlik duygusu verir. İspanyol iç savaşıyla ilgili 
kitaplar okumaya başladım, Hemingway’in Çanlar Kimin İçin Çalı
yor’unu. Kitapta bir sahne vardı, anti-faşist kahraman, kendisi gibi an-
ti-faşist olan bir kadınla yatıyordu, o sırada yeryüzü hareket etti, ama 
deprem ya da bir patlama yüzünden değil, aşkları yüzünden. Kitaptaki 
kahraman benim gözümde Paris’teki ilk aşkımdı, İspanyol Jordi. Fran-
co neden hala iktidarda, diye düşündüm, o adam hala yaşadığı ve pek 
çok insan onun yönetiminde yaşamak zorunda kaldığı için kendimi 
çaresiz hissettim. (s.206-207)

Özdamar’ın yapıtında kültürel ve toplumsal belleğin kurulumu 
ile ilgili tüm anahtarlar bu alıntıda gizlidir denebilir. Geri döndü-
rülemez bir kaybın yasını tutan ve acısını yaşayan anlatıcı, edebiya-
tın dili yoluyla kaybını tekrar anımsamakta, bu anımsama yoluyla 
ülke sınırlarını ve ulusal çerçeveleri aşan bir enternasyonalizme kapı 
aralanmaktadır. Hemingway’in romanındaki sözü edilen bölüm ile 
Özdamar’ın romanının ilk bölümünde Jordi ile ilk kez beraber oluş-
larının benliği yıkan tasviri karşılaştırıldığında metinlerarasılık ile 
inşa edilen enternasyonalizmin sayısız vektöre sahip olduğu, dil ve 
edebiyat yoluyla kurulan bağlantıların tahmin edilmesi güç zenginli-
ği görülebilir. Hemen bu anımsama anının sonrasında ise anlatıcının 
Jordi’den bir kart alması Özdamar’ın eserinde sözü edilen umudun 
sembolü gibidir. Metinler, kültürler ve uluslararası hatırlama edimi 
kaybın kabulünden gelecekteki umuda işaret etmektedir.
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losophy and subjectivity will be visited as the protagonist can achieve her sub-
jectivity thanks to being constantly on the move between countries and cities.

Key Words: becoming, nomadic subjectivity, female subjectivity, sexual libera-
tion, language

Emine Sevgi Özdamar’ın Haliçli Köprü 
Romanında Dil ve Cinsel Özgürleşmenin 

Kadın Öznelliğine Etkisi

Öz
Emine Sevgi Özdamar’ın Haliçli Köprü (2008) (Die Brücke vom Goldenen Horn, 
1998) romanı, hayatı anavatanı Türkiye ve nihai olarak tiyatro öğrenme hedefi 
ile misafir işçi olarak gittiği Almanya arasında geçen genç bir kadının hikâyesini 
anlatıyor. İsimsiz ana karakter Almanya’ya kendi öznelliğini yaşayabileceği ruh-
sal bir alan bulmak üzere gidiyor. Ulusçuluk, ikili cinsiyet, burjuvazi ve Mark-
sizm gibi insan kimliğini sınırlandırmaya çalışan büyük anlatılar karakterin oluş 
süreçleri içinde sorunsallaştırılıyor. Ana karakter aynı zamanda birinci şahıs 
anlatıcı ve onun Türkiye ve Almanya’daki çeşitli deneyimleri kendine özgü ya-
rattığı dil aracılığı ile anlatılıyor. Ana karakteri, en açık şekilde cinsel özgürlüğe 
ulaşma sürecinde görülen ataerkil baskılardan kendi dilini yaratabilme yeteneği 
kurtarıyor. Bu makale, kendi dilini yaratma ve cinsel özgürlüğe ulaşma becerisi 
sayesinde, Haliçli Köprü’nün ana karakterinin oluşum sürecinde maruz kaldığı 
sınırlayıcı söylemlere rağmen, kendi hayatının öznelliğini kavrayan etkin eyle-
yeni olduğunu göstermeyi hedefliyor. Ana karakter öznelliğini ülkeler ve şehir-
lerarasındaki harekete borçlu olduğu için, onun oluş süreçlerini incelerken Rosi 
Braidotti’nin göçebe felsefesi ve öznelliği kavramlarına başvurulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: oluş, göçebe öznellik, kadın öznelliği, cinsel özgürleşme, dil

Emine Sevgi Özdamar’s The Bridge of the Golden Horn tells the 
story of a young woman, whose life vacillates between her home-
land Turkey and Germany- the country she goes to as a guest worker 
with an ultimate aim of studying theatre. The unnamed protagonist’s 
quest is interwoven with the stories of other guest workers, stu-
dents living in Germany, her family in İstanbul, her leftist friends 
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and the theatre groups she works with in Germany and Turkey. The 
multiplicity of different locations and discourses she is exposed to 
plays a role in her becoming process by enriching her inner energy 
and providing her with the chances of becoming who she wants to 
become. The novel problematizes all the grand narratives such as 
nationalism, gender binary and boundaries, religion, bourgeois and 
Marxism through the protagonist’s transformation. Her diverse ex-
periences both in Germany and Turkey are reflected in her emp-
loyment of language and her ability to create a unique language of 
her own allows her to free herself of patriarchal oppression, which 
is most explicitly reflected in reaching sexual liberation. This article 
attempts to demonstrate how the unnamed protagonist of The Bridge 
of the Golden Horn, thanks to her dexterity to create her own langu-
age and achieve sexual liberation, becomes an active agent who can 
freely grasp the power of her own subjectivity despite the restrictive 
discourses she is exposed to in her formation process. To observe her 
becoming processes, Rosi Braidotti’s understanding of nomadic phi-
losophy and subjectivity will be visited as the protagonist can achie-
ve her subjectivity thanks to being constantly on the move between 
countries and cities. 

Rosi Braidotti (2011) in her Nomadic Theory: The Portable Rosi 
Braidotti defines nomadic philosophy as “a discursive practice” akin 
to “mobility of intelligence” since it is “both physical, material and 
yet speculative and ethereal” (p.3). She believes “[p]hilosophical tho-
ught is structurally nomadic” (p.3). She highlights that her philo-
sophy does not discuss nomad thought as an idea from nowhere. As 
she states “nomadic thought stresses the idea of embodiment and 
the embodied and embedded material structure of what we com-
monly call thinking” (p.2). Nomad thought is an escape from iden-
tity which is “bounded, ego-indexed habit of fixing and capitalizing 
on one’s selfhood” (p.4). The unnamed protagonist of the novel goes 
through a literal nomadic experience with her migration from Tur-
key to Germany and although it is not explicitly stated in the novel 
the reason why she migrates to Germany is to escape the limitations 
imposed by patriarchal power in Turkey. She wants to be an actress 
instead of continuing her high school education and Germany is the 



192

Şermin Sezer-Toraman

monograf 2019/12

place where she looks for theatre education, which will help her cre-
ate a unique language. The Bridge is a sequel to Life is a Caravanserai: 
Has Two Doors, I Came in One, I Went out the Other, which relates 
the protagonist’s childhood during which she has always acted aga-
inst gender-norms and has always been after freeing herself from 
patriarchal constraints. Briadotti’s theory presents ways for women 
to liberate themselves from all grand narratives and defy fixed iden-
tity markers and the protagonist of The Bridge presents a fictionali-
zed version of a female subject in a process of gaining empowering 
agency through creating a unique language and liberating herself 
from sexual constraints imposed on Turkish women. 

As Zeina Al Azmeh (2014) acknowledges Braidotti presents 
a path to escape “phallocentric vision of the subject” (p.99) on the 
“premise that nomadism entails a total dissolution of the notion of 
a centre and consequently of imaginary sites of authentic identities.” 
Braidotti (2007) firmly states:

Identity is not understood as a fixed, God-given essence - of the biolo-
gical, psychic or historical kind. On the contrary, identity is a process: 
it is constructed in the very gesture that posits it as the anchoring point 
for certain social and discursive practices. Consequently, the question 
is no longer the essentialist one: what is national or ethnic identity?, 
but rather a critical and genealogical one: how is identity constructed? 
by whom? under which conditions? for which aims? As Stuart Hall put 
it: who is entitled to claim an ethnic or national identity? who has the 
right to claim that legacy, to speak on its behalf and turn it into a po-
licy-making platform? These are questions about entitlement, agency 
and subjectivity which rotate around the issue of cultural identity. 
(“Difference” para.15)

Braidotti’s definition of identity signals a constant process of be-
coming and the questions she raises about identity and subjectivity 
can be taken as a starting point to see how her work explains ways to 
overcome stasis “through a subjectivity that is heterogeneous, trans-
gressive, deterritorialized, performative and affirmative” (Al Azmeh, 
2014, p.99). In Braidotti’s sense, nomadic state creates new possibi-
lities “for life and thought, especially for women” (1994, p.8). Thus, 
her theory becomes a useful tool to explain how the protagonist of 
The Bridge engages in becoming processes by welcoming different 
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possibilities to experiment. However, while talking about nomadic 
thinking one should realize that it is not an idea coming out of now-
here instead it occurs “in the transitions between potentially cont-
radictory positions.” (Braidotti, 2006, p.29). Nomadic subject or the 
subject in transition is not pushed out of location, history or time. 
Braidotti (2006) defines location as “an embedded and embodied 
memory” (p.29) and explains further: 

It is a set of counter-memories, which are activated by the resisting 
thinker against the grain of the dominant representations of sub-
jectivity. A location is a materialist temporal and spatial site of co-
production of the subject, and thus anything but an instance of relati-
vism. Locations provide the ground for accountability. (p.29)

The locality of the protagonist of The Bridge inevitably shapes 
her becoming and she changes, chooses and appropriates different 
localities as she engages in different becoming processes. Braidotti 
(2003) believes “ ‘location’ is not a self-appointed and self-designed 
subject position. It is a collectively shared and constructed, jointly 
occupied spatio-temporal territory” (p.197). Therefore, there needs 
to be a political awakening (Grewal and Kaplan, 1994) and the inter-
vention of others for the production of politics of location. Braidotti 
(2011) in her Nomadic Subjects states that: “‘Politics of locations’ are 
cartographies of power that rest on a form of self-criticism, a critical, 
genealogical self-narrative; they are relational and outside directed. 
This means that ‘embodied’ accounts illuminate and transform our 
knowledge of ourselves and of the world” (p.16). The protagonist of 
The Bridge wants to escape her home country to relieve herself from 
patriarchal constraints. However, living the physical location does 
not easily result in her liberation from the restrictions of the locality 
she is born into. She is still embedded to Turkish culture and history 
but as Braidotti states this embeddedness does not finalise her chan-
ces of becoming. They become the point of departure against which 
she performs her embodied and unique subjectivity. Thus, the novel 
can be taken as a product of countermemory, which works against 
the official histories and offers alternative personal stories written 
against the limiting grand narratives. 
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The protagonist does not even know a word of German after 
migrating to Germany; as a necessity of survival she needs to express 
herself and she finds alternatives ways of doing so. She tries to com-
municate through gestures and uses onomatopoeic words at first. 
On her first days in Berlin together with three girls she wants to do 
some shopping:

We were three girls, wanted to buy sugar, salt, eggs, toilet paper and 
toothpaste at Hertie. We didn’t know the words. Sugar, salt. In order 
to describe sugar, we mimed coffee-drinking to a sales assistant, then 
we said shak shak. In order to describe salt, we spat on Hertie’s floor 
and said ‘Eeeh.’ In order to describe eggs, we turned our backs to the 
assistant, wiggled our backsides and said: ‘Clack, clack, clack.’ We got 
sugar, salt and eggs, but it didn’t work with toothpaste. We got bathro-
om cleaning liquid. So my first German words were shak shak, eeeh, 
clack clack clack. (Özdamar, 2007, p.9)

Before she acquires German, she brings her own linguistic re-
servoir to Germany through onomatopoeic words and her corporeal 
explanations. She takes these onomatopoeic words as part of Ger-
man language and she extends the limits of German and displays 
an example for appropriating the host language and making it her 
own. Her first interaction with a German is through mimicking and 
using her body. Throughout the novel, the protagonist uses a corpo-
real language, a language growing out of female body and experien-
ce which empowers female subjectivity. Rosi Braidotti (1994) high-
lights the function and importance of corporeal language:

The starting point for most feminist redefinitions of subjectivity is a 
new form of materialism, one that develops the notion of corporeal 
materiality by emphasizing the embodied and therefore sexually diffe-
rentiated structure of the speaking subject. Consequently, rethinking 
the bodily roots of subjectivity is the starting point for the epistemo-
logical project of nomadism … The body, or the embodiment, of the 
subject is to be understood as neither a biological nor a sociological 
category but rather as a point of overlapping between the physical, the 
symbolic, and the sociological. (p.3-4)

The protagonist of The Bridge thanks to her experience in theat-
re in Turkey is able to use her body to express herself and this ability 
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will develop as she participates in new theatre groups and gets to 
know various teachers following multiple theatre conventions such 
as Brechtian or surrealist theatre. However, it takes time for her to 
fully acquire a language created through her bodily experience.

Memorizing newspaper headings is the protagonist’s first at-
tempt to learn German words and sentences. The headings of Ger-
man newspapers bring the official history into narration but the 
hegemony of official history is disrupted as she strips the meaning 
off the newspaper headings. She memorizes them without having 
access to their meaning. She uses her first German sentence from a 
newspaper headline “hewasnoangel” (Özdamar, 2007, 15) and rece-
ives a response: “Morningmorning” from the porter in the factory 
she works for. Thus, at the very beginning of the novel, the narrator 
who is also the protagonist hints at how she will use a language of 
her own created against the dominant languages or the instruments 
of hegemonic power. Her narration is a product of countermemory, 
which is embedded in the official history but written against it with 
an embodied language. 

Although the protagonist is on her way to create her own langu-
age, the language of the father is dominantly present in the novel. The 
narrator does not explicitly state that she has escaped the patriarchal 
limitations which she has faced in her home country, but the way 
she describes how men, who are physically absent in Germany, affect 
women’s lives implies how she is disturbed by patriarchal expectati-
ons of the society. She has two single roommates who are sisters and 
who live as if their brothers were with them: “When one of the two 
wept or didn’t finish food or caught a cold, the others said to her: 
‘Your brothers mustn’t hear about that. If your brothers hear that!’” 
(Özdamar, 2007, p.9). Likewise, the women who has lost their way 
and come late to the hostel say: “‘It is a good thing that no man is wa-
iting for me at home’... Another woman practiced walking back on an 
escalator: she also thinks that: ‘[i]t’s a good thing that [she] do[esn’t] 
have a husband, if he could see [her] like this, he would pull out [her] 
hair.’ Every story ended with a husband.” (Özdamar, 2007, p.46) By 
giving examples for contexts in which women talk about men, the 
protagonist shows how threatening men are in those women’s lives:
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One woman said: ‘I’ve burned the meat again, it’s turned to charcoal. 
But it doesn’t matter, I don’t have a husband who shouts at me beca-
use of it.’ Overcooked macaroni, too much salt in the food, too many 
pounds on the body, uncombed hair, a torn bra under her clothes – 
everything always ended with: ‘I have, may Allah be thanked, no man 
who can see it.’ When a glass or plate fell and broke, a woman said: ‘It’s 
a good thing that the men can’t see it.’ (Özdamar, 2007, p.46-7)

The narrator does not condemn the Turkish men; however, by 
portraying how women mention their husbands, fathers or brothers 
demonstrates that women’s lives are tyrannically controlled by men. 
They do not live in this hostel but even their absence functions in 
those women’s lives and sentences: “But each sentence, whether it 
began with ‘good’ or ‘unfortunately’, as always gave birth to a man, 
a husband. The word ‘husband’ was like a piece of a chewing gum, 
which they chewed together” (Özdamar, 2007, p.47) The protagonist 
in a humorous way states how “[she] began to be afraid of their brot-
hers and of [her] father” (Özdamar, 2007, p.20) since their room-
mates always talked about their fathers and brothers. Not all of the 
women but some of them are willing to get rid of this oppression and 
engage in new identity formation processes in a new psychic space. 
Indeed, some of them create a psychic space which will free them of 
the constraints inscribed to their lives by the dominant patriarchal 
society. As Bala Venkat Mani (2001) believes:

These women look alike on the surface, but are individuals with cha-
racteristic traits. There is Rezzan, the first person narrator’s roomma-
te, whose reading list includes Shakespeare and Tennessee Williams, 
Chekhov and Harold Pinter. There is the ‘Hoover Girl,’ the only one 
who can speak a little English, and spends her evenings vacuum clea-
ning her room, there are the sisters who live their lives as if their brot-
hers were leading them, and two lesbian cousins in a sado-masochistic 
relationship. (p.82)

In contrast to the young women who are eager to transform 
themselves, there are some women who criticize them as the con-
tinuation of homeland’s oppressive discourse. However, even their 
attempts to fix their identities fail. Only Turkish women live in the 
hostel and they start to form camps as Frank Krause (2000) explains: 
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‘Sugar’ (the women who call each other ‘sugar’ love the hostel warden), 
‘Donkeys’(the women who do not call each other ‘sugar’ form the gro-
up of ‘donkeys’),‘Whores’ (the women who go or seem to go out at 
night), and ‘Kids’ (the women who get excited about the ‘whores’ and 
whom the warden tries to calm down). (p.83)

These camps prove that there is stratification in Turkish woman 
community who dwell in the same hostel and immigrants’ experience 
cannot be stereotyped. The women’s desire to form groups is an at-
tempt to fix their identities, but paradoxically they cannot achieve it. 

After a conflict among women, the hostel warden gathers them 
in the hall and redistributes the women in the rooms, “now the child-
ren live with children, sugars with sugars, donkeys with donkeys, 
whores with whores” (Özdamar, 2007, p.28). However, this stratifi-
cation does not survive long and the groups inevitably interact and 
merge with each other. 

On the first evenings no woman left her room. In all rooms they talked 
about the women in the other rooms. The children in their rooms mi-
micked the sugars and donkeys and whores in their rooms mimicked 
the children. All the women mimicked the expressions, the gestures 
and the dialects of the others, they made fun of the way they walked, 
the way they ate, and so at some point the women began to look like 
one another again. Their faces and bodies and mouths absorbed the 
faces and bodies and dialects of the others, became accustomed to 
them. Sugars now lived inside children. Children lived in whores and 
donkeys, and they came together again. In the bus they sat mixed up 
together again, in the hossel kitchen they passed pots and pans from 
hand to hand, without asking themselves whether these hands belon-
ged to the sugars or donkeys or children or whores. Now everyone 
got to know the half-chicken at Wienerwald and the pea soup in the 
Aschinger restaurant. (Özdamar, 2007, p.28)

The novel displays the failure of each discourse to limit the be-
coming processes of women. The different viewpoints and dialects 
of women in the hostel and how they affect each other is an example 
for that. Özdamar’s charming narration shows despite their willing-
ness to stabilize their becoming processes and belong to a group, the 
women cannot help changing. The naïve voice of the narrator tells 
us about how sugars, donkeys and whores interact and interming-
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le with each other. As Maria Mayr (2010) claims: “Even though the 
women do not speak the same idiolects, their meaningless imitation 
effectively allows them to co-exist among and next to each other. 
They temporarily take the others in, try on their costumes and thus 
no longer fear their differences from one another” (p.327). Krau-
se (2000) also believes: “The division between the camps is finally 
overcome not by means of discussion leading to an agreement, but 
through the creative power of aesthetically meaningful role-play in 
everyday-life” (p.83). The dissolution of groups highlights the im-
possibility of ending becoming processes. Rather than insisting on 
freezing one’s identity by exclusionary practices, the novel presents 
evolving subjectivities. 

The importance of language is obvious in frequent references to 
other literary sources as they become part of the narration. A Mid-
summer Night’s Dream, plays by Tennese Williams and Harold Pinter 
and Chekhov, The Picture of Dorian Gray are some of the great cano-
nical works shaping both the protagonist’s and her friends’ lives. As 
the protagonist meets new people, new discourses are introduced to 
her. The communist hostel warden and his friend Ataman share the-
ir books including Marx’s and Engels’s with them. Likewise, Madam 
Gutsio, the hostel warden in her second arrival to Germany, shares 
her Kafka books with the protagonist. Thus, she has access to diffe-
rent discourses, which present diverse ways of using language and 
create the polyphony of the narrator’s language. As Braidotti (2011) 
writes in her Nomadic Subjects:

Feminists need to become fluent in a variety of styles, disciplinary ang-
les and in many different dialects, jargons, languages, thereby relinqu-
ishing the image of sisterhood in the sense of a global similarity of all 
women qua second sex, in favor of the recognition of the complexity of 
the semiotic and material conditions in which women operate. (p.36)

The protagonist has the chance not only to contact with German 
language but also with different discourses such as the canonical li-
terary works, Marxism and Brechtian theatre. During her theatre 
performances she gets to learn the language of people from different 
segments of the society. Various discourses present new languages 



199

The Effect of Language and Sexual Liberation on Female Subjectivities in 
Emine Sevgi Özdamar’s The Bridge of the Golden Horn

monograf 2019/12

for her. The way she discovers her femininity and her education in 
politics are presented with a witty tone, which critically highlights 
how a naive and an ignorant little girl gradually develops into an 
intellectual young adult woman. Özdamar does not glorify the skills, 
the intelligence, the wit and the charm of this young woman but cre-
ates a character who is after her adventure of becoming. Her entran-
ce into a new discourse generally starts with superficial imitation 
but as she engages with the new languages, she appropriates them to 
create her own voice. 

The importance of learning a language is stated by her fat-
her and mother too. She ends her first year in Germany as a guest 
worker and her family welcomes her in İstanbul. Her father gives 
ride to a woman who is waiting for the bus and they talk about the 
protagonist’s experience in Germany. Realising that the protagonist 
has not learned German yet, the woman states the importance and 
necessity of learning the language. Her father agrees with this wo-
man and sends her back to Germany to a language school. Besides 
learning German, she wants to go away to have first sexual experien-
ce, which she thinks will be easier when she does not need to face her 
mother and father at home. She turns back to Turkey having learned 
German and having had sexual experience. Her mother is proud of 
her daughter as she can speak in German: “She has learned German. 
A language is like a person, two languages are like two people.” (Öz-
damar, 2007, p.136). Her mother repeats a Turkish proverb, which 
suggests speaking various languages results in being more than one 
person, and this proverb relates to the protagonist’s status as she ga-
ins new subjectivities in the course of learning languages. Her mot-
her is aware of liberating effect of speaking more than one language. 
When the protagonist shares her decision of not getting married to 
her schizophrenic childhood friend on the phone with her mother, 
her mother agrees with her: “You can speak German, why do you 
want to get married?” (Özdamar, 2007, p.147) Even her traditional 
mother accepts that ability to move between languages increases 
one’s possibilities to become.

The communist hostel warden and Ataman want these young 
women to be liberated from the constraints of patriarchal society 
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and try to help them by sharing their books and ideas with them. 
The protagonist and her friends learn about Marxism and Brecht 
thanks to them. Thus, they help in the protagonist’s language for-
mation process. These people encourage the young women to make 
love by emphasizing the importance of having sexual intercourse to 
become better actresses. However, in their attempt to guide them 
towards freedom they recreate a patriarchal language by using the 
metaphor of “diamond” for virginity. The focus is not about gaining 
ownership of their bodily pleasure and getting to know themselves 
better. They only talk about the importance of losing virginity. Me-
anwhile a new Turkish girl, Angel, arrives at the hostel and joins the-
ir group. She makes love with Ataman becoming the first to have 
sexual experience. So as to symbolize her liberation she decides to 
move out of the hostel together with the protagonist. However, they 
realize that they have not met with the real Berlin yet and they are 
not mature enough to be alone in this still foreign city. The narrator 
speaks in remorse: 

We had run away from the herd and now we wept for the herd... One 
of the 40 watt light bulbs flickered, went on and off. This was Berlin. 
This Berlin had not existed for us yet. We had our hossel and hossel 
was not Berlin. Berlin began only when we left the hossel, just as one 
goes to the cinema, sees a film and comes back on the bus and tells the 
others the story of the film, but the image had frozen, had come to a 
stop. No one knocked, no one stood up and opened the door. We lay 
on the beds in our clothes and coats, wept in the darkness and before 
the dew fell we went back with our not yet opened suitcases to our 
women’s hossel. (Özdamar, 2007, p.44)

Sexual intercourse, in contrast to Ataman always claims, does 
not easily bring consciousness and liberation. They go back to the 
hostel but this does not mean that they close their lives to new possi-
bilities. They only need to get more mature and experienced. 

The protagonist, Rezzan and Gül do not their limit their life 
with work and the hostel but continue going out at night and some of 
the other women condemn them: “You have cut yourselves off from 
your mothers and fathers. Your fathers and mothers should tie you 
to them with ropes. You will lose your diamonds” (Özdamar, 2007, 
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p.63). In fact, these girls want to experience sexuality as a sign of fre-
eing themselves from the constraints of patriarchal society. To achi-
eve subjectivity, they need to gain the ownership of their bodies and 
pleasure. However, leaving the constraints of the patriarchal society 
they have been raised in is not easy. The protagonist and her friends 
Gül and Rezzan encounter with the life outside the hostel with their 
visit to Turkish Workers’ Association. Their interaction with men 
comically create the fear of losing their virginity; that night the three 
young girls see their mothers in their dream and they decide to stop 
going there. Instead, they take a walk in the familiar streets but they 
still feel patriarchal domination. The narrator relates: 

We took our diamonds for a walk and stamped loudly outside the te-
lephone booth, so that our parents could hear us in İstanbul. We wal-
ked around on the plot of land of the offended station, as if we had our 
father’s breath at our backs. Even Rezzan, who didn’t have a father any 
more, felt the fathers’ breath at her back... We walked along the Berlin 
streets, our fathers’ breath at our backs. (Özdamar, 2007, p.38-39)

The fear of patriarchal figures is repeatedly mentioned by the 
protagonist. While the young women bring this limiting feeling with 
them, they are still open to experiment and change. For example, the 
protagonist can only overcome the fear of patriarchal power figures 
by reading The Picture of Dorian Gray. 

As the protagonist wants to be an actress and Ataman and the 
communist hostel warden have made her believe that sexual inter-
course is important for being a good actress she becomes obsessed 
with experiencing sexuality. However, in her quest to get rid of her 
virginity ironic situations occur as she is too young to know about 
sexuality. As Beverly M. Weber (2010) puts it: “the man’s attitude 
to her is consistently supportive and patronising, encouraging her 
intellectual and professional development, but always in the voice 
of a father” (p.51). Their discourse reproduces patriarchal norms as 
they call virginity “diamond”. Yorgi, who temporarily looks after the 
hostel instead of Madam Gutsio has intimate moments with the pro-
tagonist by the lake. They hug and kiss and the protagonist wants 
to make love with him but she does not know how to do that. She 
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wishes Madam Gutsio was there to teach her how to make love. Yor-
gi realizes that she is too young and not ready for her first sexual 
experience. In contrast to Ataman and the communist hostel war-
den, Yorgi does not turn making love into a task to be fulfilled. The 
protagonist asks whether she should be ashamed of not having been 
able to get rid of her virginity and Yorgi states there is no reason to 
feel ashamed and she will experience it only when she feels ready 
(Özdamar, 2007, p.89). 

Despite the fictional Marxist characters’ claims of liberation 
and consciousness through sexual activity, the protagonist cannot 
easily achieve this liberation which requires the ownership of one’s 
body and pleasure. She has her first sexual experience in Paris, whe-
re she has gone to study theatre with Madam Gutsio’s help. There, 
she meets a Spanish boy Jordi with whom she falls in love. While 
narrating her intimate moments with Jordi, the narration turns to 
third person and she focalizes her own experience as an outsider. 
They make love but she is too inexperienced to realize she has had 
her first sexual relationship. Thus, Özdamar ironically disrupts the 
fictional Marxists’ claims on the relationship between making love 
and consciousness raising. 

On her way from Paris to Berlin, she feels remorse about not 
having had her first sexual experience with Jordi. Back in Berlin, she 
is more determined to make love and chooses a man who people call 
the limping socialist for having sexual intercourse since she belie-
ves a socialist will not force her into marriage. The limping socialist 
does not want to sleep with her as he fears a virgin might force him 
into marriage but realizing that none of them want to get married 
they make love. After making love, he realizes that the protagonist 
has already had sex before. Neither the first one with Jordi nor the 
second one with the limping socialist makes her more conscious in 
any sense and she does not achieve an orgasm. Many instances of 
sexual intercourse do not involve pleasure but she uses her chance 
to make love as she believes it is necessary to be a creative actress. 
Rather than joy, her sexuality brings a big problem to her life as she 
becomes pregnant. On her father’s call about her mother’s health, 
she turns back to Turkey from Germany with the burden of being 
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pregnant. She terminates the pregnancy in İstanbul with her schi-
zophrenic childhood friend’s help and refuses to get married to him 
choosing limitless alternatives to experiment her subjectivity instead 
of fixing it by getting married and having a settled life. At this part of 
the story, the narration again slips into third person and the prota-
gonist focalizes herself as an outsider. As Maria Mayr (2010) puts it:

Significantly, it is the actress within the protagonist who makes the 
important decision not to marry and to terminate her pregnancy. In 
order to pursue her dream of the theatre, her potential future self (that 
is, the actress) rejects her alternative self as wife and mother. Realizing 
that she is free to choose the role she wants to adopt and thus carries 
full responsibility for her actions, she liberates herself from the un-
wanted pregnancy in the space opening up on the Sea where nothing 
is fixed and determined and thus everything is changeable. (p.328)

When she makes up her mind about going on her life without 
the baby and unmarried, she goes back to first person narration. The 
actress within herself enables the protagonist to make a liberating 
choice. 

The protagonist has her first orgasm with the leftist man whom 
they call Owl and who she meets in the midst of political talks, which 
she has almost no understanding of. The protagonist is the only wo-
man among these men and being very young she is not apt in using 
and understanding their political language. The issues of language 
and sexuality meet once again. Owl is the first one to ask what she 
thinks about their discussion. She gets nervous and does not how to 
answer but she wants to sleep with this man and has her first orgasm 
with him. His attempt to give voice to her thoughts might be the re-
ason why she has her first orgasm with him. She tries to discover her 
bodily pleasures and at the same time reading leftist publications to 
acquire their language. However, it is the men’s language and it takes 
time for her to have access to this language and to make it her own. 

 Towards the end of the novel different discourses the protago-
nist have gained and her sexual consciousness empower her with the 
agency to decide what to do with her life. In fact, her early encounter 
with Marxist thought and sexual experience has been at a superfi-
cial level. She cannot immediately internalize the political discour-
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se and she does not have the ownership of her body and pleasure. 
Mimicry is enhanced when she falls in love with Kerim, a cinema 
student, who forces the protagonist to act in certain ways. In her 
every action, the protagonist wants to attract Kerim and she cea-
ses her inner charge and choses to do what she thinks will please 
Kerim. She performs being a socialist, a lover and she performs or-
gasm. She starts by imitating different discourses and manners but 
then these imitations become part of her subjectivity enabling her 
to make her own decisions at the end of the novel. She realizes that 
she does not laugh with Kerim. She has a gratified misperception of 
him. After the protagonist and Kerim have been arrested by the po-
lice and released with the protagonist’s father’s attempt, Kerim turns 
his tongue to bourgeois. The protagonist’s friend Haydar with whom 
she has visited eastern Anatolia has already predicted the essence of 
Kerim’s bourgeois tendencies. She is alienated from him when she 
hears Kerim saying: “It is time to gather up bourgeois culture and 
to read new books and to listen to different music. ... Don’t talk this 
slogan language. Take off the green army parka. Dress like a woman” 
(Özdamar, 2007, p.254). She does not like Kerim’s new language and 
she no longer wants to sleep with him. After having visited Eastern 
Turkey with Haydar when Kerim has been in Ankara for fulfilling 
his military service, the protagonist writes about the living conditi-
ons of Eastern people in a politically charged language and she is no 
longer the inexperienced young woman whose choices are shaped by 
the men in her life. Leaving Kerim behind, she decides to go back to 
Germany. Thus, what she has moulded up to that moment enables 
her to make her own decisions at the end of the novel. She gets rid 
of the pain she is going through by taking a volume of poetry by 
Brecht and singing in German. As Silke Schade (2010) claims: “the 
German language itself functions as a space that Özdamar’s protago-
nist engages with, modifies, and claims as her own. Like physical and 
sociocultural space, linguistic space is both personal and abstract, 
both real and imagined, both mapable and metaphorical” (p.326). 
Considering the fact that the narrator relates her story in German, 
not in her mother tongue Turkish is a proof for Silke’s ideas. Singing 
in German encourages her for going back to Germany and she feels 
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relieved. The heart-breaking experiences she has gone through in 
Turkey will be cured in Germany with German language. 

In conclusion, the protagonist, Gül, Rezzan, Angel, and the 
other unnamed women in the novel have problematic relationship 
with the patriarch. Although some of them, especially the unnamed 
women, may seem to support the continuation of patriarchal norms 
they cannot help acquiring the traits of emancipated women whom 
they call whores. The impossibility to talk about a homogenous iden-
tity in the women’s hostel where only the Turkish women live de-
monstrate that identity is never nation or gender bound but it is an 
outcome of performance and personal choices. Language and sexual 
liberation play a vital part in the female characters’ lives and add up 
to their becoming. This novel presents how different women find 
different ways to engage in endless subjectivity processes. 
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Emine Sevgi Özdamar’da Annedili 
Arayışı: Travmadan Yeni bir Dile Yolculuk
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Öz
Bu yazı, göçü edebiyatının temel mevzularından biri haline getiren yazar Emine 
Sevgi Özdamar’ın birbiriyle bağlantılı hikayeleri “Annedili” ve “Dededili”nin ek-
seninde, yaşadığı göçün ardından güncel zamanda ana dilini kaybeden hikâye an-
latıcısının bu süreçteki deneyimini konu edinir. “Annedili” adlı hikâyede yaşadığı 
kültürden politik ve ekonomik nedenlerle sürgün edilen ben anlatıcı geçmişte ait 
olduğu mekânı değiştirir. Bir yer değiştirme cezası olan sürgün yahut sürgünden 
farklı olarak kişinin kendi rızasıyla mekân değiştirdiği göç, birey için zor bir yaşa-
mı beraberinde getirir. Mekân yalnızca hafıza, dil, kültür, benliğin bir ifadesi değil, 
tüm bunların ötesinde kimliğin taşıyıcısıdır. İnsanın yerleşikliğini çeşitli neden-
lerle değiştirmesi, yeni mekân üzerinden kuracağı bu yeni yaşantılarla çatışmasını 
beraberinde getirir. Bu çatışma, göçe maruz kalan anlatıcının deneyimlediği yiti-
rilen geçmiş ve eksik deneyimlenen bir şimdiki zamanın arasında kalmanın sonu-
cu olarak ortaya çıkar. Hikâyelerde anlatıcı, bu çatışmayı sağaltmak için kaybettiği 
dilini aramak üzere yola çıkar ve çözümü kökenin de ötesine giderek ana dilinin 
en eski haline ulaşmakta bulur. İkinci hikâye olan “Dededili”nde bu yolculukta 
yeniden ana dilini anımsayan anlatıcı, dil üzerinden kökene, kayıp geçmişe ait 
farklı kültürel mekânları da yeniden deneyimler. Sonradan dahil olunan mekânın 
dili ve köken dil arasında çıkılan bu yolculukta birbirinden farklı üç dili bir araya 
getiren anlatıcının yaşadığı bu deneyim bahsedilen çatışmalar nedeniyle parça-
lanmış benliğini yeniden kazanmasının bir yolu olur. Özdamar, dillerin bir araya 
gelerek oluşturduğu bu yeni kültürel mekânı, benliğini yitiren anlatıcının dönü-
şümünü yansıttığı çok kültürlü ve dilli alternatif bir hikâye evreninde geliştirir. En 
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nihayetinde, kayıpla başlanılan yolculuk kültürel birleşmenin, melezliğin ve çok 
kültürlülüğün çözüm olduğu dünyayı okuyucuya sunar.

Anahtar Kelimeler: göç, göçmen edebiyatı, dil, kültürel mekân, göçe ilişkin 
travma

In Search of the Mother Tongue in  
Emine Sevgi Özdamar’s Literary Works: 

The Journey from a Trauma to a New 
Language

Abstract
This paper deals with two related stories, titled “Annedili” (Mother Tongue) and 
“Dededili” (Grandfather Tongue), written by Emine Sevgi Özdamar as an author 
whose literary works concentrate on immigration. These stories both feature the 
experiences of a first-person narrator who loses her mother tongue after her im-
migration. In “Annedili,” the subject of the story, who is exiled from her culture 
for political and economic reasons, does not only change her physical location, 
but also her cultural identity. Either as a punishment of changing places or as an 
act of immigration in which a person willingly changes places, exile generates a 
difficult life for an individual. Space is the carrier of memory, language, culture, 
self and above all, identity. The change of the place for any reason, willingly or 
forcibly, creates a new conflict between the individual and the experiences that are 
brought by the new setting. This conflict occurs as a result of the mixed feelings 
that are experienced by the subject of the story due to losing the past and missing 
the present, As a way to deal with this kind of a conflict in the stories, the subject 
of the story tracks the oldest roots of her language. In the second story named 
“Dededili,” the subject, who remembers her mother tongue, re-experiences diffe-
rent places and cultural codes from her past thanks to this language. Synthesizing 
three different languages through the journey between the second location and 
the original location, the experiences of the subject provides for the recovery of 
the subject’s self which was torn due to the above-mentioned conflicts. Özdamar 
develops a new cultural space in which those three different languages are blended 
in an alternative multicultural and multilingual story universe that represents the 
transformation of the subject. Finally, the journey, which starts with a loss, offers a 
world in which cultural union, hybridity and multiculturalism are solutions.

Key Words: immigration, migrant literature, language, cultural space, migration 
related trauma
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Giriş
Dil, bireyin kendi kimliğini, kendini tanımlama şeklini, varlı-

ğının sınırlarını ve belki de düşünme biçimlerini oluştururken aynı 
zamanda bireyi toplumun bir parçası yapan kültürün gelişen, yıkan, 
eksik bırakan ve yeniden oluşturan bir unsurudur. Birey, ilk kez ken-
dini dil aracılığıyla ifade ederken bir yandan da dilin imkânlarıyla 
kendini toplum içinde her daim yeniden kurmaya devam eder. Dil, 
kimliğin ve toplumsallık içinde varlığı kurulan bireyin oluştuğu ve 
düzene doğru yolculuğunun başladığı ilk dünyadır. Julia Kristeva 
Revolution in Poetic Language adlı eserinde bebeğin dil öncesi alan 
olan semiyotik dönemde henüz toplumun yasasına, düzenin sınır-
larına dahil olmadığını fakat sembolik düzene, yani dilin alanına 
girişiyle düzene, yasaya ve kendini öteki üzerinden kurduğu bir ala-
na geçiş yaptığını belirtir. (Kristeva, 1984).  Dil; düzenin, babanın 
yasasının bir taşıyıcısı olarak özneyi kurar ve özneyi yasa dâhilinde 
var olabileceği bir dünyanın içine atar. Dolayısıyla öznenin içinde 
bulunduğu dünyadaki konumu, bulunduğu yer ve dilin kendine has 
merhaleleri birbiriyle bağlantılıdır. Dilin mesele edinildiği bir alan 
olarak farklı dillerin karşılaşma alanı olan göçmen edebiyatı bireyin 
kendini yeniden kurduğu, tanımladığı bir alandır. Bireyin anadili ve 
sonradan edinilen diller arasında kendi benliğini, yaşantısını dil ara-
cılığıyla biçimlendirdiği bu alanda dilin konumu göçmen edebiyatı-
nın temel karakteristiğini oluşturur. Bireyin anadili ve ikinci diller 
arasında gerçekleşen ilişkisini belirleyen unsurların başında ise göç 
öncesi ve göç sonrası edindiği deneyimleri gelir. Göç sırasında hem 
fiziksel hem de psikolojik bir kayıpla yüzleşen birey, yoğun bir en-
dişe ve depresyonla yüzleşir. (George, 2012, s.430) Göç sonrasında 
ise yeni bir mekânla hızlı karşılaşmanın etkisiyle birey kendi kül-
türünün, kimliğinin, alışkanlıklarının ve alışık olduğu mekâna dair 
anılarının kaybıyla karşı karşıya gelir. Nostalji, izolasyon, depresyon, 
suçluluk ve hayal kırıklığı gibi deneyimler birey üzerinde göç öncesi, 
göç sırası ve göç sonrası yaşantıların oluşturduğu göçle bağlantılı bir 
travma yaratır. Bu travmayı aktarmanın en iyi yollarından biri ise 
bunları dil aracılığıyla yazıya aktarmaktır. Bu aktarımın bir ürünü 
olarak bireyin kendi benliğini açığa çıkardığı, kimliğini tanımladı-
ğı ve kurduğu göçmen edebiyatı göçmenin yaşadığı deneyimlerin 
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diğer bir deyişle potansiyel zor şartların oluşturduğu travmanın dil 
aracılığıyla açığa çıkarıldığı bir alandır. 

Almanya’ya işçi göçünün başlamasından günümüze kadar 
Almanya’da eser üreten Türkiyeli yazarlar bu edebiyatın anlamlan-
dırılması açısından büyük önem taşır. Göçmen edebiyatının öncü-
leri olarak görülen Birinci kuşak yazarlar 1960-1965 yılları arası eser 
üreterek metinlerini Türkçe kaleme almışlardır. (Kocadoru, 2004, 
s.134) Birinci kuşak yazarlardan farklı olarak ikinci kuşak yazarlar 
metinlerini Almanca üretmişlerdir. Arada kalmışlık duygusunun 
hâkim olduğu bu metinlerde, Emine Sevgi Özdamar ile birlikte Feri-
dun Zaimoğlu, Zafer Şenocak gibi isimler ön plana çıkarak Türkiye 
kökenli Almanca üretilen göçmen edebiyatının önemli bir kolunu 
oluşturmuştur. (Balcı, 2018, s.98)

1946 yılında Malatya’da dünyaya gelen Emine Sevgi Özdamar, 
yetişkinliğine kadar İstanbul ve Bursa’da büyümüştür. Almanya’ya 
ilk defa 18 yaşında giden Özdamar, 1965-1967 yıllarında Batı 
Almanya’da bir fabrikada iki yıl işçi olarak çalışmıştır. Sonrasında 
oyunculuk eğitimi için İstanbul’a dönen yazar, 1976 yılında tiyatro 
eğitimi için tekrar Almanya’da yaşamaya başlar. Almanca kaleme al-
dığı metinlerinde göçü ve arada kalmışlığı temel mevzusu haline ge-
tiren yazar, göçmen edebiyatı (Migrantenliterature) olarak adlandırı-
lan melez, çok kültürlü ve dilli edebiyatın önemli isimlerinden biri 
haline gelmiştir. Özdamar’ın 1990 yılında Almanca olarak yayımla-
nan ve 2013 yılında ise Fikret Doğan tarafından Türkçeye Annedili 
(Mutterzunge) adıyla çevrilen öykü kitabı yazarın kaleme aldığı ilk 
eseridir. Daha sonra yazar Almanca yazdığı ve Ayşe Sabuncuoğlu 
tarafından Hayat Bir Kervansaray (1992) ve İlknur Özdemir tarafın-
dan Haliçli Köprü (1998) olarak Türkçeye çevrilen ilk romanlarını 
kaleme almıştır. Özdamar’ın Almanca olarak ürettiği edebiyatında 
ana dil sorunu, göçmenin kimliği, yersiz-yurtsuzluk duygusu, Türki-
ye siyaseti, karma kültür ve arada kalmışlık gibi meseleler metinlerin 
başlıca konularındandır. 

Özdamar’ın ilk öykü kitabı olan Annedili içerisinde 4 öyküyü 
barındırır. (2013). Hikâyelerde dilin anlamı, tanımı ve dilin içinde 
oluştuğu mekânın sınırları giderek muğlaklaşır. Dil salt bir iletişim 
aracı olmaktan çıkarak kimliğin belirleyicisi, geçmiş ve şimdinin 
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travma aktarıcısı halini alır. Bu travmanın kaynağı öykülerde an-
latıcının memleketinde maruz kaldığı kültürel çatışmalar, politik 
şiddet, ekonomik problemler olarak karşımıza çıkar. Göç sonrası 
oluşan göçe dair travmayı ise anlatıcının yeni bir mekânda deneyim-
lediği hızlı kültürel karşılaşmalar, Alman ve Türk kültürü arasındaki 
farklılıklar ve deneyimlenen kayıp hissi oluşturur. Yabancısı oldu-
ğu dil ile karşı karşıya kalan anlatıcının yaşadıkları ve dil üzerinden 
oluşan kaybın kaynaklığını ettiği göçle bağlantılı travma hikayelerin 
ana odağıdır.  Hikâyelerde dil, öykülerin ana karakteristiğini belir-
leyen bir meseleye dönüşür ve ikinci dil ile gerçekleşen bu karşılaş-
ma kimlik krizinin, göçün ve göç sonrası deneyimlenen aktarma 
sorununun, iletişimsizliğin oluşturduğu bir travmanın kaynaklı-
ğını yapar. Göçle birlikte değişen güncel mekân ve kültürel kodlar 
dil aracılığıyla yeniden kurulmaya çalışılan temsili imkânsız kılar 
çünkü anlatıcının belleği artık geçmişin ve kültürün taşıyıcısı olan 
anadilinin çok uzağında yani fiziksel olarak farklı bir mekândadır. 
Fakat öznenin karşılaştığı bu noksanlık onun arayışını durdurmaz; 
özne ve dil, köken kültürün arayışıyla başlayan yolculukta dönüşerek 
çoklu kültürleri ve dilleri de kendi içine alır. Hikâye anlatıcısı melez 
bir dilin, mekânın ve kültürün sınırlarında tüm bu unsurları kendi 
kimliğinde sorunsuz taşıyacağı bir dünyanın arayışındadır. En niha-
yetinde, her iki hikâye kendini yolculuğun sonunda “kelime topla-
yıcısı” olarak niteleyen ben anlatıcının içinde bulunduğu mekânın 
kültürleri arasında bir bağa ulaşmaya çalıştığı alternatif bir kültürel 
mekânın arayışını konu edinir. 

Bu yazıda yukarıda bahsedilen dil ve mekân kavramları üze-
rinden Annedili adlı öykü kitabındaki “Annedili” ve “Dededili” adlı 
öyküleri incelenecek, yazarın anlatıcının yukarıda belirtilen yolcu-
luğu sırasında öykülerinde dili nasıl dönüştürdüğü, dil aracılığıyla 
göç travmasının ve kimlik krizinin bir aktarımı olarak öykü evrenini 
nasıl inşa ettiği üzerine düşünülecektir.1 Bununla birlikte, bu yazı 
Emine Sevgi Özdamar’ın “Annedili”  adlı hikâyesinde anlatıcı karak-
terin içine doğup büyüdüğü memleketi olan mekânı göç aracılığıyla 
değiştirmesinin ardından iki dil ve kimlik arasında kaybolduğunu 

1 Hikayelerin yakın okuması Türkçe çeviri üzerinden yapılacaktır. 
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ve bu yitirilmişlik, dilsizlik, iletişimsizlik üzerine kurulan yaşan-
tının anlatıcı için bir travma haline geldiğini iddia ediyor. Yazının 
temel argümanına göre, “Dededili”nde ben-anlatıcı, “Annedili”nde 
göç sonucu deneyimlediği yukarıda belirtilen bu travmayı köken 
diline ulaşarak Türkçe, Almanca ve Arapça üzerinden çok kültür-
lü ve dilli bir alternatif kültürel mekân arayışıyla oluşturmaya çalı-
şır. Hikâyenin kapanışında anlatıcının kendini “kelime toplayıcısı” 
(Özdamar, 2013, s.40) olarak tanımlaması ise anlatıcının aynı anda 
deneyimlediği farklı kültürlerin dillerini ve yaşantılarını ortak bir 
paydada buluşturma amacının nihayete eriştiğini gösterir. 

“Annedili”yle Başlayan Yolculuktan  
“Dededili”ne Doğru
1960’lı yıllarda Türkiye’den Almanya’ya işçi göçleri olmuş ve 

pek çok Türkiyeli işçi para kazanma amacıyla konuk işçi olarak 
Almanya’da yaşamaya başlamıştır. Yaşadığı toplumun düzeninden 
maddesel olarak kopsa bile sembolik düzende edindiği kavramları, 
geleneği ve kültürü geride bırakamayan özne; bavulunda dil ile taşı-
dığı bir dünyayı, yani dilin kurulumunu sağladığı belleğini de yanın-
da taşımıştır. Emine Sevgi Özdamar’ın edebiyatı; belleğin, yaşanan 
travmanın ve kimlik krizinin nasıl yeni bir sembolik düzende, ikinci 
dilin geçişken dünyasında yeniden üretildiğinin örneklerinden bi-
ridir. Özdamar, en çok dikkat çeken eserlerinden biri olan Annedili 
adlı ilk öykü kitabında yaşanan çatışmaları ve bunun ardından gelen 
deneyimi derinlemesine inceleyerek bu çok kültürlü ve dilli dünya-
yı okura aktarır. Kitapta sırasıyla “Annedili”, “Dededili”, “Karagöz 
Almanya’da” ve “BİR TEMİZLİKÇİ KADININ KARİYERİ Almanya 
Anıları” adlı 4 öykü bulunur. Öykülerin her birinde Almanya’ya göç 
eden Türkiyeli karakterlerin hikayeleri anlatılır. 

Emine Sevgi Özdamar’ın “Annedili” öyküsünde 1.tekil şahıs 
olarak konuşan ben-anlatıcı politik sebeplerden dolayı sürgüne 
mahkûm kılınmıştır. (2013, s14.) Hikâyede Berlin şehri yabancı kö-
kenli çeşitli kültürlerden insanların barındığı, sığındığı kozmopolit 
bir mekân işlevi görür. Hikâye boyunca anlatıcı hem güncel mekânla 
ve bu mekânın dili olan Almanca aracılığıyla hem de sürgünden 
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önce ait olduğu mekân olan köken kültürüyle diyalog halindedir. I. 
Chambers (2005) göçerliği ve sürgünü “kesintili bir var olma duru-
mu” ve “geride bırakılan yerle bir kavgaya tutuşma biçimi” (s.11) ola-
rak tanımlar. “Annedili”nin anlatıcısı, çocukluğundan itibaren tüm 
kültürel değerlerine aşina olduğu memleketini terk etmesi sebebiyle 
göçmeyi seçtiği yahut göçe zorlandığı memleketine geri döndüğün-
de kesintili bir durum yaşayarak oradaki kültüre yabancılaşır. Artık 
göçle başlayan bu yolculukta ne bireyin içine doğduğu memleket 
olarak tanımlanabilecek mekân ne de bireyin kendi benliği aynı de-
ğildir. Anlatıcının göç sonrası geri dönüp iletişim kurduğu annesinin 
anlatıcıya “saçlarının yarısını Almanya’da bırakmışsın” (Özdamar, 
2013, s.7) dediği kısım, bu yabancılaşmayı etkili bir şekilde yansıtır 
çünkü anlatıcı artık başka bir kültürün içinde ve o kültüre ait izler ta-
şımaktayken konuştuğu dil ve güncel deneyimleri dahil her yaşantısı 
artık Türk ve Alman kültürü tarafından biçimlenir. Bu durum, göç 
sonucu deneyimlenen yolculuk esnasında veya sonrasında karşılaş-
tığı sorunların, anlatıcıyı göç öncesinden daha farklı bir benliğe ve 
kimliğe dönüştürmesinden kaynaklanır. Yabancı ülkede yaşamanın 
sonucu ait olduğu mekândan kopan anlatıcı zorunlu olarak içine 
doğduğu mekâna aynı şekilde geri dönemez çünkü değişim kaçınıl-
mazdır. Anlatıcının şimdiki zamanın sınırlarında hatırladığı anıları 
geçmişe dâhildir, yani anlatıcı henüz köken kültürüyle tüm bağları 
kopmayan, aradaki iletişimin kesintisiz devam ettiği geçmişini şim-
dinin süzgecinde hatırlar. Hikâyenin ileri kısmında ise ben anlatıcı 
güncel şimdide geçmişi hatırlarken annesiyle konuştukları ve geçmi-
şine dair tüm anılara kaynaklık eden anadilini sadece uzaktan anım-
sayabildiğini, cümlelerin ise zihninde bir yabancı dil gibi belirdiğini 
söyler. Anlatıcının yaşadığı bu kaybı “Onun annedilinde söylediği 
annecümlelerini şimdi ancak sesini gözümün önüne getirdiğimde 
anımsayabiliyorum, cümlelerin kendisi iyi öğrendiğim yabancı bir 
dil gibi geliyor kulağıma.” (Özdamar, 2013, s.7) alıntısı metinde iyice 
gün yüzüne çıkarır. Anlatıcı için şimdiki zaman ve geçmiş arasın-
daki denge yitirilmiştir ve bu yitimin sonucunda yabancılaşma ve 
arada kalmışlığı deneyimleyen anlatıcının unutulan anadilinin kö-
kenlerine ulaşarak diller arası muğlaklığın ve sınırların aşıldığı bir 
dünyayı araması giderek metnin temel mevzusu haline gelir.
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Hjelmsvlev dili “anlığımızın derinliklerine sinen, bireyin ve top-
luluğunun katılım yoluyla edindikleri anılar gömüsü” (Rifat, 2018, 
s.46) olarak tanımlarken konuşma yetisinin ise iyi yahut kötü karak-
teristiklerden bağımsız aile, kişilik ve ulus gibi kavramların ayırıcı 
özellikleriyle şekillendiğini belirtir. Hikâyede anıların ve belleğin 
kaynağı olan anadil fiziksel mekânın değişimiyle ben anlatıcıya ya-
bancılaşmıştır. Dilin kaybı mekâna, kültüre ve insana yabancılaşma 
doğurur. Anlatıcı annesine İstanbul’un neden böyle karanlık oldu-
ğunu sorduğunda annesinin “İstanbul’un ışıkları hep böyleydi, senin 
gözlerin Alman ışıklarına alışmış.” (Özdamar, 2013, s.8) cevabı bu 
kopuşun, yabancılaşmanın fiziksel mekân üzerinden kurulduğunu 
iyi bir şekilde gösterir. Anlatıcı, çevrenin değişmesiyle hem fiziksel 
hem de öze ait bir değişimin içine girmiştir. Bireyin doğumundan 
sürgün yahut göç anına kadar içinde şekillendiği dil, öteki kültüre ve 
mekâna geçişle mutlak bir tekillikten çoğul bir düzene doğru geçer. 
Bu anlatıcı için konuşma yetisinin yanında fikrini ve algısını değiş-
tiren bir yolculuğun başlangıcını yansıtır. Dili yasaya tabi olunan bir 
düzen, öznenin sınırlarının kurulduğu bir dünya olarak değerlen-
dirdiğimizde, sürgünün özneyi ikinci şekilde farklı bir dünyanın dil-
sel yasasına tabi kıldığını söyleyebiliriz. Anlatıcı bu ikincil mekânda 
zamanla başka bir düzene tabi kılındığında yabancılaşma ve uyum 
sorunu ortaya çıkar. Belleğinde köken olarak beliren mekânda kuru-
lan anadiline olan bu yabancılaşma giderek anadilin kaybına yahut 
eksikliğine dönüşür. En nihayetinde anlatıcı artık göçten sonra geri 
döndüğü memleketinde dilsizliğe, iletişimsizliğe hapsolur: 

Mahirin kardeşi sanki ağzında acı bir şey varmış da tüküremiyormuş 
gibi öylece orada oturuyordu, ipince bir gömlek vardı üzerinde, be-
nimse üzerimde balıkçı yakalı siyah bir kazak.
“Kardeş al, giy şunu.” Mahir’in kardeşi yabancı bir dilde konuşuyor-
muşum gibi baktı bana. Neden yarım Berlin’de duruyorum ki? Neden 
o gençleri aramaya gitmiyorum. (Özdamar, 2013, s.11)

Anlatıcının Türkiye’de deneyimlediği siyasi ve politik şiddet, 
travmalar metinde zorunlu göçün temel sebebi olarak ortaya çıkar. 
Ben anlatıcının anadilini kaybetmesi yahut anadiline yabancılaşma 
süreci, yaşadığı travma dolu geçmişin etkisidir. Anlatıcının bu yiti-
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minin kaynağı Almanya’ya ve Alman kültürüne sağlamaya çalıştığı 
uyumun yanında, şiddet kaynaklı bir geçmişin yarattığı derin trav-
madır. Geçmiş karanlık ve acıyla doludur fakat hafızanın derinlikle-
rinden silinse bile geçmişin eksikliği de ben anlatıcıyı huzura eriş-
tirmez. Anlatıcı, alıntıda da belirtildiği üzere, geçmişe geri dönerek 
yüzleşmeyi metnin çeşitli yerlerinde düşünür ve metnin devamında 
bu yüzleşmenin, acıyı ve travmayı sağaltmanın yolu kayıp anadilinin 
sınırlarından geçer. 

“Annedili”nde anlatıcının zihni güncel zaman mekânı olan Al-
manya ve geçmişte doğup büyüdüğü yer olarak bugünkü kimliği-
ni belirleyen Türkiye arasında gidip gelir. Chambers’a (2005) göre 
“başka yerlerden gelmek, buralı değil de “oralı” olmak ve dolayısıyla 
aynı anda hem “içeride hem de dışarıda olmak” (s.16) durumu ta-
rihlerin ve hafızaların kesiştiği yerde yaşamayı beraberinde getirir. 
Hikâye ben anlatıcısı zihni tarih ve hafızanın çözülüş ve dağılışını 
bir arada deneyimler. Anlatıcı ne geçmişini ne de bugününü belir-
leyen mekâna tam olarak aittir, arada kalma durumu vardır. Anla-
tıcı, ayrılmak zorunda kaldığı anavatanından bir kopuş yaşamıştır. 
Göç anlatıcının dilinin, dininin, müziğinin ve belki giyim kuşamı-
nın, tüm alışkanlıklarının, zorunlu yahut değil, değişmesine sebep 
olmuştur. Hikâyede geçmişe dönen zihinde görüldüğü üzere anava-
tandaki ekonomik yoksunluklar, siyasi baskı gibi sebeplerle anlatıcı 
canı pahasına mecbur bırakılarak sürgüne yahut kendi rızasıyla tüm 
alışkanlıklarını kırarak göçe maruz kalır. Sürgünü seçen yahut sü-
rülen kişi göçün nihai bir sonucu olarak “dört bir yana saçılmış bir 
tarihsel miras ile heterojen bir şimdiki zaman arasında” kendisini 
evde hissetmek ister fakat o artık köken kültür için bir yabancıdır. 
(Chambers, 2005, s.14) Tıpkı hikayedeki annenin belirttiği üzere 
ben anlatıcının gözleri artık “Alman ışıklarına” (Özdamar, 2013, s.8) 
aşinadır, yani şimdiki zamanda yüzleştiği bu tarihsel miras, annesi-
nin dili ve geleneği onun için mutlak anlamını yitirmiştir. Kendini 
yabancı olarak konumlandıran anlatıcı artık Chambers’ın (2005) be-
lirttiği gibi içinde yaşadığı zamanı sorgulayan bir mevcudiyete bürü-
nerek kültürel bir kaybın eşiğindedir. (s.11) Hikâyenin anlatıcısı ise 
deneyimlediği bu kaybı yine dil üzerinden anlamlandırır:
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Bir keresinde, şehirlerarası bir trenin lokantasında bir masada oturu-
yordum, diğer masada bir adam vardı, bir kitaba kaptırmıştı kendini, 
acaba ne okuyor diye düşündüm. Yemek listesiydi. Annedilimi belki 
şehirlerarası trenin lokantasında kaybettim. (Özdamar, 2013 s.10) 

Azade Seyhan’ın (2001) göçmen edebiyatına dair Writing Outsi-
de the Nation adlı geniş kapsamlı eserinde belirttiği üzere bellek, her 
zaman şimdiki anı şimdinin ötesine geçiren bir temsil işlevine sahip-
tir ve bu temsil dilin doğasına hastır. (s.418) Hikâyenin anlatıcısının 
kaybın peşinden gitmesi ve bu kaybı ana diliyle özdeşleştirmesi, bir 
temsil ihtiyacından kaynaklanır. Anadilin kaybı temsil eksikliği do-
ğurarak anlatıcının şimdiki zamanını da etkiler. Anlatıcının şimdiki 
zamanını temsil etme işlevi gören ikinci dili Almanca, metin boyu 
Almancanın gramer yapısına uygun olmayan ve Alman dil ve kül-
türünden farklı olarak Türkçeye has deyim ve sözcüklerle doludur. 
(Asutay ve Çelik, 2015, s.292) Anadil, kaybolmasına rağmen onun 
etkileri metnin dilinde ve ben anlatıcının belleğinde etkisini sürdü-
rür. Dolayısıyla anadilin tekrar hatırlanması anlatıcının dil aracılı-
ğıyla gerçekleştirmek istediği temsili kesintisiz bir hale getirecektir. 
Anlatıcı, Almanca ve anadili Türkçe arasında bir bağ kuracak ve 
kaybı sonlandıracaktır. İki dil ve kültür arasında sıkışmasına rağmen 
anlatıcıyı her iki dile de bağlayan yaşantılar, anılar ve arzular arada 
köprü kurulması ihtiyacını doğurur. Seyhan’ın (2003) da belirttiği 
gibi göçmen topluluklarda yeniden oluşturulan geçmişin hatırlan-
ması, onun unutulmaması ve kaydının tutulması göçmenin kimliği 
ve yaşantısının önemli bir parçasını oluşturur. (s.418) Dilin kaybı, 
bu hatırlamanın önündeki en büyük engel olarak anlatıcı üzerinde 
derin bir travma ve kimlik bunalımı yaratır. Dolayısıyla, bu yönüyle 
hikâyede temel travma, bu zorlu süreçte göçle birlikte doğal olarak 
ortaya çıkan, yitirilen temsil hakkı ve anlatıcının iletişimsizliğe hap-
sedilişidir. En nihayetinde, bu çok kültürlü dünyada daha zengin bir 
ifade biçimi sağlayacak bir çözüm olarak anadilin yeniden bulunuşu, 
anlatıcıya kendisini temsil hakkını daha zengin bir biçimde sunarak 
içinde bulunduğu mekânla bütünleşmesini sağlayacaktır. 

Walter Benjamin (2014) bir şiddetin ürünü olarak yaşanan, ta-
nık edilen deneyimin aktarılamaz, ifade edilemez bir doğası olduğu-
nu belirtir. (s.94) Benjamin’e göre öznenin bu tanıklığı dile aktarması 
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anında bir kriz oluşur ve dil işlevini yitirir. Göç ve yerinden edil-
meyle kaynaklanan sosyal kırılmalar hem bireyin hem de toplu ya-
şamın yitimine yol açar. (Seyhan, 1992, s.418) Bu sosyal kırılmalarda 
göçün kendisinin rolü olduğu gibi göçe sebep olan nedenler de ön 
plana çıkar. Hikâyenin ben anlatıcısı darbelerin sonlandırdığı ilk de-
mokratik hareketleri, bireysel ve toplu yargılamaların yaşandığı, po-
litik tansiyonun yüksek olduğu 60-70’li yılların Türkiye’sini hatırlar. 
Hikâyede anlatıcının yabancılaşmasında göç öncesi yaşadığı deneyi-
min, şiddetin etkisi büyüktür. Anlatıcının zihni geçmişte deneyimle-
diği politik şiddeti, ayrıştırılmayı, ötekileştirmeyi hatırlayarak şiddet 
anına geri döner fakat bu temsili aktaramaz. Göçle birlikte kaybe-
dilen anadil, onun bu tanıklığı tam olarak deneyimlemesini önler. 
Örneğin, anlatıcının “Darağacına asılmış birinin annesinin söylediği 
cümleleri şimdiki zamanda Almanca gibi” (Özdamar, 2005, s.8) ha-
tırlaması, şimdiki zamandan geriye dönüp bakılan bu deneyime olan 
yabancılaşmayı gösterir. Yabancılaşma ve iletişimsizlik göçe maruz 
kalan anlatıcının yaşadığı temel problem ilk hikâyede çeşitli kişiler-
le ilişkisi üzerinden açığa çıkar. Anlatıcı için bu kayıp sadece göçle 
bağdaştırılmaz, onun da ötesine geçen bir geçmişle bağlantı kuru-
lur. Göç öncesi ve göç sırasında yaşanan şiddetin yanında Osmanlı 
kültürünün İslami izlerinden kurtulmak amacıyla silindiği Kemalist 
reformların baskılarına kadar geçmişe ulaşan zihin kendi belleğiyle 
birlikte kayıp bir kültürel belleğin de yansıması olur.

Yaşanılan bu kaybın, yabancılaşmanın bir sonucu olarak dene-
yimlenemeyen ortaklığın çözümü, hikâye boyunca gelenekle çevrili 
anavatana dönme arzusu içinde olan anlatıcı için yine dil ile müm-
kün olacaktır. “Annedili”nin anlatıcısı dilin bu muğlak, güvenilmez 
sınırlarında gezinmesine rağmen bunun sebebinin dilin yetersizliği 
değil, dilin kaybı olduğunu “yazıların bile gözüne iyi öğrendiği ya-
bancı bir dil gibi gözüktüğü” (Özdamar, 2005, s.9) durumuyla be-
lirtir. Mekânın değişimi, yazının değişimini doğurduğu gibi anlatıcı 
nezdinde dilin doğasını ve algılanışını da değiştirmiştir. Peki bunun 
çözümü nedir? Nitekim anlatıcı anadiline ulaşarak bu eksikliği ta-
mamlamanın yolunu anadilinin de ötesine, kökene dönmekte bulur: 

Arapça öğreneceğim, bir zamanlar bizim yazımızdı, kurtuluş savaşı-
mızdan sonra 1927’de Atatürk Arap harflerini yasakladı, Latin harf-
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leri geldi, dedem sadece Arap alfabesini biliyordu, bense sadece Latin 
alfabesini…belki önce dedeme dönmeliyim, işte o zaman anneme ve 
annediline giden yolu bulabilirim. (Özdamar, 2005, s.11)

Güncel zamanda Doğu ve Batı Berlin arasında gidip gelen 
anlatıcının zihni geçmişle bağlantılı olarak kendini inşa eder. Şid-
detle, kayıpla ve göçle dolu bir geçmiş şimdiki zamanın ışığındaki 
mekânda gün yüzüne çıkmak için bekler. Seyhan’ın (2003) belirt-
tiği üzere bir bellek olarak tanımlanan kültür geçmişe gömülüdür. 
(s.16) Topluluğun belleği ise bu “geçmiş deneyim” ile ilişiklidir. Bu 
deneyim Almanya’ya çalışmak üzere göçen anlatıcı için erken dö-
nem Cumhuriyetin baskıcı uygulamalarından kayıp Osmanlı kültü-
rüne kadar uzanır. Geç dönem Osmanlı, Türk reformları, baskılar, 
siyasal şiddet gibi iz bırakan olaylar bu geçmiş deneyimi anlatıcının 
bilincinde açığa çıkarır. Anlatıcı için kaybolan dilin sebebi göçle baş-
larken kimlik krizi onun daha da ötesine uzanır. Ata dili olarak sem-
bolize edilen Arapça, anlatıcı için kaybın kaynağına ulaşacağı yolda 
krizi sağaltmak için kurmayı arzuladığı diller arası köprüde bir geçiş, 
bir alternatif yol olacaktır. Kayıpla başlayan bu yolculukta krizi çö-
zebilmek için diğer bir deyişle benliğini uyumla inşa edebilmek için 
anlatıcı köken dile doğru bir yolculuğa çıkar.

“Dededili”nin Sınırlarında Kimlik Arayışı
Göç, kişinin yaşadığı mekânı kendi isteğiyle yahut dışarıdan 

sebeplerle değiştirdiği, yeni, tekinsiz bir yolculuktur. Göç, zorunlu 
veya gönüllü olabileceği gibi bir sürgün yöntemi olarak ait olduğu 
yerden kopmanın bir cezası da olabilir. (Chambers, 2005, s.10) Ki-
şinin yaşadığı yurdunu çeşitli sebeplerle değiştirmesi, mekânın de-
ğişimiyle birlikte psikolojik etkiler oluşturur. Mekânın; hafızanın, 
belleğin, deneyimin aktarım şekillerinin, toplumsallığın ve tüm 
bunlardan öte dilin kurulduğu bir ortam olmasından ötürü bu hız-
lı değişim, anlatıcı üzerinde bir “arada kalmışlık” yaratır. Göçerlik; 
köksüzlük duygusu, farklı dünyalar arasında yitirilmiş bir geçmiş ile 
bütünleşmesi olanaksız bir geçmiş ile şimdiki zaman arasında kalma 
durumu olarak tanımlanır. (Chambers, s.11) Bu arada kalmışlığın, 
bütünleşememenin yarattığı kimlik krizi ve çeşitli kötü deneyimler 
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sonucu oluşan travmanın sağaltım yolu, “Dededili”nin ilk öyküyle 
aynı sese sahip anlatıcısının dil aracılığıyla geçmişin bilgisine ulaş-
ma çabasında karşımıza çıkar.2 İlk öykünün devamı olarak ilerleyen 
“Dededili”nde anlatıcı anadilindeki halihazırda unuttuğu kelimelere 
ulaşmak amacıyla yitirilen bir köken dil, kültürün ve tarihin taşıyıcısı 
olarak konumlandırdığı Arapçayı öğrenmek amacıyla İbni Abdullah 
adlı bir Arapça yazı hocasından ders almaya başlar. İbni Abdullah 
üzerinden ben anlatıcı şarka dair bilgiyi, kültürü ve belli motifleri 
yeniden kurar. İbni Abdullah ve onun yazı odası anlatıcının kayıp 
olarak tanımladığı kökenine, hafızasına ulaşacağı bir araç olmanın 
yanında geleneksel ilişkileri yeniden kurduğu, performe ettiği bir 
durak olma işlevi görür. Anlatıcı fiziksel olarak İbni Abdullah’ın yazı 
odasına dahil olduğu anda geleneksel ilişkiler de yeniden üretilir. 
İlişkinin boyutu geleneksel hoca-talebe ilişkisi üzerinden kurularak 
başlar:

Eğer babam beni çıraklık edeyim diye sizin yanınıza getirseydi, elinize 
teslim edip şöyle derdi: “Usta işte eti sizin kemiği benim, ona hocalık 
edin, eğer söylediklerinize gözünü, kulağını, kalbini açmazsa ensesine 
şaplağı indirin, dayak atan hocanın eli cennetten çıkmadır, vurduğu 
yerde gül biter. (Özdamar, 2005, s.13)

Anlatıcı, Abdullah’ın Kur’an aracılığıyla dili öğretmesinin ar-
dından Kur’an cümleleriyle karşılaştığında farklı bir kültürel zamana 
ulaşarak şarkı sözleri, masallar, kısa hikayeler gibi yitirdiği geleneğin 
bilgisine ulaşmaya başlar. Arapça ve Türkçe’nin ortak belleği, sınırla-
rı dil aracılığıyla yeniden kurmayı ve ulusa, etnik kökene, sınıfa dair 
bir birliktelik oluşturmayı sağlar. Bu yönüyle, İbni Abdullah ile ku-
rulan geleneksel hoca-öğrenci ilişkisi zamanla edebiyatın, Kur’an’ın, 
hikayelerin içinden gelen geleneksel aşık-sevgili ilişkisine dönüşür. 
Kayıp dil, kültüre dair motiflerin yeniden canlandırılmasıyla açığa 

2 Göç eylemi, göç çalışmalarında göç öncesi, göç sırası ve göç sonrası olarak üç aşama-
ya ayrılır. Bu süreçte, göç öncesi aşamada ekonomik yetersizlikler, politik baskılar, savaş 
gibi ağır durumlarla baş eden bireyin deneyimlerinin yanında göç sırasında ve sonrasında 
yaşadığı hızlı değişim ve kültürel şoktan dolayı yüksek düzeyde endişe, depresyon ve ka-
yıp gibi travmaya sebep olacak durumlar ortaya çıkar. (George, 2012, s.431)  Dolayısıyla, 
metinde anlatıcının deneyimlediği anadilin kaybını anlatıcının göç öncesi ve sonrası ya-
şantılarının göçle bağlantılı bir travması olarak okumak mümkündür. 
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çıkar. Hikâye boyunca kodlar, dil aracılığıyla farklı mekânların bil-
gisine ulaşılarak oluşturulur. Anlatıcı, İbni Abdullah’ın yazı odasına 
ulaşıp oranın bilgisine dahil olduğunda artık Berlin’deki mekânlara 
da farklı gözle bakar. Yazı odasının dışına çıktığında şehirde Arapça-
nın ve Arapların peşine düşer. Arapların çokça yaşadığı semtlere gi-
dip oraya dahil olmaya çalışır. Bu süreçte İbni Abdullah’ın kimliğiyle 
bütünleşen anlatıcı onun varlığını “içimdeki İbni Abdullah” olarak 
niteler. (Özdamar, 2013, s.19) Anlatıcı tüm bunları rüya ve gerçeklik 
arasında anlatır, içsel bir yolculuğun peşinde olduğu izlenimi oluşur. 
En nihayetinde, yazı odasıyla başlayan bu yolculuğa Berlin’deki di-
ğer kültürlerin yaşadığı mekanlar, semtler dahil olur. Anlatıcı takip 
ettiği, izlerinin kendi dilinde var olduğunu düşündüğü bir ortaklığın 
arayışıyla Arap kültürüne dahil olmaya çalışır çünkü yazı odası gibi 
bu da farklı bir kültürel mekandır ve ona dahil olabilmek demek ça-
tışmanın ortadan kalkması anlamına gelecektir: 

Kudamm’a gittim, orada dikildim, gelip geçen bütün Arap erkekleri-
ni saydım, bir Arap lokantasına oturdum, garsonu altı kez su almaya 
gönderdim, altı kez Arap sayayım diye. Başörtülü Arap kadınların peşi 
sıra yürüdüm, hamile kızları yanlarındaydı; eteklerinin altına girmek 
istiyorum, mini minnacık olmak istiyorum,... (Özdamar, 2013, s.19)

Geleneksel kültürel kodların yeniden üretilmesinden sonra an-
latıcı ve Abdullah’ın birbirine benzeyen Almanya öncesi yaşadıkla-
rı politik şiddet, katliamlar, sürgünler açığa çıkar. İbni Abdullah’ın 
“Yedi kardeşim savaşta öldü. Ben yaralanınca hükümete karşı sesimi 
yükselttim, hükümetime göre ben bir komünistim.” (Özdamar, 2005, 
s.14) diyerek açıkladığı geçmişiyle anlatıcının “ülkemde o kadar çok 
ölü arkadaş bıraktım ki anlatamam. On yedi yaşında bir çocuğu 
astılar, hükümetime göre ben bir komünistim.” (s.14) itirafı her iki 
karakterin göç öncesi süreçte yaşadığı deneyimin ve bunun sonra-
sında oluşan travmanın şiddetini gösterir.  Anlatıcı ve İbni Abdullah 
arasında ortak bir kimlik kurulur. Her ikisi de aslında ifade ettik-
lerinden dolayı fiziksel mekândan sürgün edilmiştir. Kaybın arayışı 
ile başlayarak Arapçaya doğru giden bu yolculukta, diller arası çok 
kültürlü bir dünyada kesişen travmaların ortak hikayesi ve bunların 
aktarılabilir hale getirilmesi istenci; anlatıcının dil aracılığıyla tanık-



221

Emine Sevgi Özdamar’da Annedili Arayışı: Travmadan Yeni bir Dile Yolculuk

monograf 2019/12

lığa yani hafızaya ulaşmasının bir yolu olarak karşımıza çıkar. Anla-
tıcı İbni Abdullah ile kurduğu ortaklıkla başlattığı bu arayışı fizik-
sel olarak Almanya sınırları içinde olmasına rağmen farklı kültürel 
sembollere işaret eden bir mekânda oluşturur. Dil ve mekân arasın-
da kurulan ortak semboller arasındaki örtüşme hikâye boyunca sü-
rer. Wilmesdorf ’taki yazı odasının sınırları Almanya içinde olsa da 
daha geniş anlamlara, deneyimlere açılan bir kapı olarak oluşturu-
lur. Özdamar’ın metinlerinde diller ve mekânlar arasında aranılan, 
ulaşılmak istenen bu kayıp bellek, sadece bir ağıtın göstergesi de-
ğil sınırları aşan ve metinlerin ötesine geçerek dilden dile aktarılan 
bir karnaval dünyanın yansımasıdır. (Seyhan, 2003, s.420) Diğer bir 
deyişle, anlatıcının kayıp anadilinin ötesine geçen bu arayışı, trav-
mayı sağaltarak belleğini yeni dillerin dünyalarında çatışmaksızın 
şekillendirme arzusundan kaynaklanır. Anlatıcının Arapça ile bir-
likte geçmiş hikayelere, deyimlere, atasözlerine ulaşması, kelimeleri 
hatırlaması da bu aranılan karnaval dünyanın bir başlangıcı olarak 
karşımıza çıkar. 

Homi Babbha’ya (1994) göre gündelik fiziksel mekânın yanında 
bireyin kültürel ilişkilerini deneyimlediği fiziksel olmayan bir “üçün-
cü alan/uzam” vardır. (s.36) Bhabba’ya göre bu “üçüncü mekân” in-
sanların kültürel etkileşimlerini deneyimledikleri, değişik kültürlerle 
irtibatta oldukları çoklu alanlardan oluşur. (s.34) Bu alanlar dilin ya-
nında ortak bir geleneğin, kültürel söylemin üretilmesine de katkıda 
bulunur. Göçün nihai sonucu olarak birey köken kültürüyle birlik-
te baskın kültürlerle ve hatta kendi gibi başka kültürlerle karşılaşır, 
iletişime geçer ve bu kültürleri deneyimler. Erken yaşta Almanya’ya 
göçen Özdamar’ın edebiyatında bu iç içe geçerek birbiriyle çatışan, 
birbirine karışan ve iletişimde kalan kültürlerin oluşturduğu üçüncü 
uzamları hikâyelerinde görmek mümkündür. Hikâyede anlatıcı için 
İbni Abdullah’ın yazı odası Almanya’dan ve batılı kimliğin gösteren-
lerinden farklı bir mekân olan şarkı hem fiziksel hem zihinsel olarak 
oluşturur. Anlatıcının köken kültürüne ulaşabileceği bir yol olarak 
tanımladığı Dededili, yani Arapça fiziksel mekanla iç içe geçer. Dilin 
kendisi ise bir üçüncü uzamı temsil eder. Dilin somut hali olan harf-
ler deneyimin ve hislerin göstereni olur:
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Ağzımdan harfler çıktı. Kimisi bir kuşa benziyordu, kimisi üzerine ok 
saplanmış bir kalbe, kimisi bir kervana, kimisi uyuklayan develere, 
kimisi bir ırmağa kimisi, kimisi rüzgarda uçuşan ağaçlara, kimisi yü-
rüyen bir yılana, kimisi yağmur ve rüzgar altında üşüyen nar ağaçları-
na... (Özdamar, 2005, s.15)

Hikâye boyunca Arapça harfler canlanır ve anlatıcının zihninde 
yazı odasıyla birlikte yaşayan, somut varlıklara dönüşür. Artık harf-
ler anlatıcının İbni Abdullah ile kurduğu ilişkiye göre karakterlere 
bürünmeye başlar:

Yazı odasına girdim. Harfler kumaşların üzerinde bekliyorlar beni. 
Bugün bazılarının yüzünde vakur bir ifade var, kendi kalplerinin coş-
kunluğunu dinliyorlar; bazısının gözleri tamamen, bazısının da yarı 
kapalı... (Özdamar, 2005, s.25)

Harflerin bu canlanışı kendi kimliğini, geçmişini arayan anlatıcı-
nın, mekânla kurduğu ilişkinin sembolik düzeyde bir göstereni olur. 
Anlatıcının zihninde taşıdığı sonsuz uzamlara olan erişimi göçüp gel-
diği yeni kültürün içinde saptamaya uğrar, geçmişin tanıklığı uyumla 
bugünün içinde harmanlanamaz. Bu aşamada anlatıcı, geçmişe gi-
den yolun, o kültürel üçüncü uzamın köken diline ulaşmak olduğu 
kararını alarak Arapça öğrenme yoluyla geçmiş deneyime ulaşmayı 
dener. Arapça, belleğinde biriktirdiği anılar gibi harfler aracılığıyla 
fiziksel/görsel olarak varlığını sürdürmesine rağmen hikâyenin an-
latıcısı bu görüntüleri aktaramaz. Hikâye boyunca anlatıcı; üçüncü 
uzamlar, harfler ve fiziksel mekanla bir birliktelik oluşturur, bu bir-
liktelik dağılır, parçalanır ve tekrar harflerle gün yüzüne çıkar ve bir 
uyum yakalanmaya çalışılır. Anlatıcı hatırladığı Arapça kelimelerin 
Türkçedeki anlamlarını Almanca olarak ifade eder ve kelimeler aracı-
lığıyla ortaklık yakalamaya çalışır. Almanca içindeki Türkiye kültürü 
Arapça ve Türkçe’nin tarihsel bağıyla yeniden bulunur:

“İbni Abdullah’a sordum: 
“Biliyor musun bu kelimeleri? Leb- Dudak, Duçar- yakalanmış, Mazi- 
Geçmiş, Medyun- Borçlu, Yetim- Babası yada anası ölmüş çocuk
“Evet” dedi İbni Abdullah, “ama biraz değişik geliyorlar kulağa.” De-
dim: “Bu kelimeler senin ülkenden kalkıp benim ülkeme gelene kadar 
yolda biraz değiştiler.” (Özdamar, 2005, s.25)



223

Emine Sevgi Özdamar’da Annedili Arayışı: Travmadan Yeni bir Dile Yolculuk

monograf 2019/12

Kelimeler ortak bir kökenden doğmuş olsalar da başka bir kül-
türel uzamda kullanıldığında hem telaffuz hem de anlam olarak 
farklılık gösterir. Tarihsel süreçte birbiriyle etkileşime giren tüm dil-
ler için bu doğal bir süreçtir. Dilin bu göçü doğal, acısız bir göçtür, 
farklılıklar olsa bile benzer bir kaynaktan doğan ortak bir deneyimin 
edinimleridir. Kelimelerin göçü anlatıcının ve İbni Abdullah’ın yaşa-
dığı göç gibi keskin, yıkıcı ve baskılayıcı bir yıkım içermez. Anlatıcı, 
deneyimlediği göçle birlikte tüm bu kendisine verili sözlüğü zaman 
içerisinde kaybetmeye mahkûm kılınır. Bu yüzden hikâye boyunca 
Arapça kökenli Türkçe çeşitli kelimeleri ve anlamlarını hatırlamak 
ve anlamları yeniden bulmak, deneyimin aktarımına giden yolda 
anlatıcı için hayati bir süreç olarak ortaya çıkar. 

Bellek; geçmişte beyinde depolanan bir olayın, olgunun veya 
yaşantının şimdiki zamanın sınırlarında yeniden çağrılması ve ku-
rulması durumunu ifade eder. Bellek geçmişten şimdiye bir oluş ha-
linde ilerler. Geçmişte yaşanılan olaylar  bilinç düzeyinde yer alırken 
bellek bu bilinç düzeyinde oluşturulanlar üzerinden kurulur. (Karak, 
2019) Hikâyelerin anlatıcısı her ne kadar Almanya’ya kendisini ka-
nalize etse bile ne geçmişe ne de şimdiye ait olabilir. Bu, anlatıcının 
temel mevzularından biridir ve dilin yeniden aranışı, deneyimlenen 
kesintiyi durdurarak diller ve kültürler arasında anlatıcının uyum 
sağlayabileceği yeni bir kültürel mekânı üretmek açısından önemli-
dir. Bu noktada, anlatıcının bugün ve geçmişi harmanlayan belleği, 
arayışını kendi yaşantısı gibi müdahaleye uğrayan Türkçe üzerinden 
bilinç düzeyine getirir. Ulus devletin etkisiyle 12 Temmuz 1934 yı-
lında Türkçenin Arapça ve Farsça sözcüklerden arındırılarak ulu-
sal bir dil haline getirildiği Dil Devrimi, anlatıcının aradığı geçmişi 
ve deneyimini bulma sürecinin en büyük engellerinden biri olarak 
metinde karşımıza çıkar. Anlatıcı dil devrimi ve kendi zorunlu göçü 
arasında baskıyla ilişkilendirdiği bir bağlantı kurar. Göç, anavatan-
da oluşmuş olan bütün kültürel uzamların yeni bir mekânda tekrar 
üretilmesi durumunu ortaya çıkarırken ideoloji tarafından belli baş-
lı kelimelerin sürgün edildiği siyasi bir baskının ürünü olarak dilin 
zorunlu dönüşümü de anlatıcının güncel zamanda deneyimlediği 
zorunlu olarak ortaya çıkan kayıpla bağlantı kurmasına yol açar:
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Atatürk’ün ölüm günlerinde hançerim yırtılırcasına şiirler okurdum, 
ama o tuttu Arap alfabesini yasakladı, oysa buna mecbur değildi. Bu 
yasak kafamın yarısının kesilmesi gibi bir şeydi. Ailemin bütün isimle-
ri Arapça: Fatma, Mustafa, Ali, Semra... (Özdamar, 2005, s.25)

Anlatıcının “kafamın yarısının kesilmesi” olarak tanımladığı bu 
kültürel uzamda inşa edilen kelimelerin sürgünü, hatırlamanın yani 
geçmiş deneyime giden yolculuğun önündeki bir engel olarak ortaya 
çıkar. Anlatıcı, kendisinin bile onca zamana rağmen etkilerini dene-
yimlediğini belirttiği bu zorunlu değişimi güncel zamandaki fiziksel 
göçle bağdaştırır. En nihayetinde, anlatıcının belleği erken dönemde 
modernleşen Türkiye’nin sancılı sürecinden, 70’li yıllarda baskıla-
nan sol harekete doğru uzanan bir geçmiş ile kendi kişisel hikayesini 
bir araya getirir. Kökene dayalı dile ulaştığında bu baskıyı ortadan 
kaldıracak ve bellek yeni bir uzamda özgürleşecektir. Nitekim Os-
manlı kültürünü çağrıştıran Arapça kelimelerin tekrarı ve yeniden 
hatırlanışı anlatıcının ve bunun doğrultusunda metnin bize bu nihai 
amacını sunar.

Hikâye boyunca anlatıcının deneyimlediği bütün ilişkiler fi-
ziksel uzamlar dışında içsel zamanda deneyimlediği farklı uzamsal 
boyutlara sahiptir. Bu kültürü içselleştirmenin bir yöntemidir. İbni 
Abdullah fiziki varlığını aşarak anlatıcı için “vücudumdaki İbni Ab-
dullah” şeklini alır. Aşk üzerinden dile ve hatta onun ötesindeki kül-
türel birikime ulaşılır: 

Vücudumdaki İbni Abdullah’la konuştum: “Aşk ateşten bir gömlektir. 
Kalbimin üzerine taş bas. Sevgilim kaşlarının beni yaktığını görsün 
diye kalbim hangi dilden konuşsun...” (Özdamar, 2005, s34)

İbni Abdullah ile kurulan ilişki Divan şiirindeki âşık-maşuk 
ilişkisine benzer olarak kurulur. Anlatıcı, divan ve halk edebiyatın-
da sevgiliye ulaşmaya çalışan aşığın dilini kullanarak bu ilişkiyi ye-
niden inşa eder. İbni Abdullah ile deneyimlediği bu aşk anlatıcının 
hatırlamaya çalıştığı kültürün, geçmişin yeniden üretimi gibidir. Bu 
aşk aracılığıyla babaannesinin anlattığı geleneksel halk hikayelerini 
yahut Kur’an’da geçen Yusuf ile Züleyha motifini hatırlar. (Özdamar, 
2013, s.31) Züleyha’nın Yusuf için duyduğu tensel arzuyu anlatıcı 
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İbni Abdullah üzerinden gerçekleştirir.  Geleneksel hikâyeden farklı 
olarak bu tensel arzu eyleme dökülür: 

Eşofmanını çıkardım. Seviştim onunla. Boşaldığında, elleriyle ağzına 
vurduğunu gördüm, tıpkı İsrailli ölü askeri gördüğünde yaptığı gibi, 
ölüyü gördüğünde ellerini aniden ağzına vurduğunu anlatmıştı bana. 
(Özdamar, 2005, s.33)

İbni Abdullah’ın bu tensel ilişkiye yani aşka bakışı da Yusuf ile 
Züleyha motifinin bir tekrarı olarak ilerler. Aralarındaki ilişki ölüm-
le benzeşir, suçluluk ortaya çıkar. İbni Abdullah anlatıcıyı “kutsal 
aşk” uğruna reddeder çünkü aşka kapılmak hem manevi hem de 
gündelik olanın ihmaliyle sonuçlanacaktır. İbni Abdullah, bunu 
“Seninle yatmaya devam edersem, vücudum değişecek, işimi kay-
bedeceğim...” (s.35) şeklinde belirtir. Bu reddediliş âşığın sevgiliyi 
kaybetmesinin ardından duyduğu acıya benzer: 

Onun odada oturan kelimelerinden ilk kez korktuğum için, dedim ki, 
onu kutsal bir aşkla seveceğim. Harfleri öğrenmeye devam edeceğim. 
Bir sayfa açtım. Yazıda yaydan bir ok çıktı. İşte orada kalp, ok gitti, 
kalpte durdu, bir kadın gözünü kırpıştırdı.” (Özdamar, 2005, s.35)

Divan Edebiyatındaki sevgilinin kirpiği olarak kullanılan ok 
motifi hikâyede yazı, yani Arapça harfler aracılığıyla anlatıcı tara-
fından yeniden deneyimlenir. Dil ve harfler yeni bir kültürel uzama 
giden yolda anlatıcının köken belleğinin bir kaynağıdır. Yazı odası, 
harfler ve kelimelerle birlikte anlatıcının aradığı kültürel uzamın bir 
sağlayıcısı halini alır fakat bu deneyim mutlu hatıraları yahut hika-
yeleri beraberinde getirmez. Anlatıcı, “vücudundaki İbni Abdullah” 
ve belleğindeki yeni Arapça kelimelerle Almanya sınırlarındaki tren 
garına döner. Yazı odasının dışına çıksa bile Arapça kelimelerin 
Türkçe anlamlarını hatırlamaya devam eder. Acılı, zorlu bir yolculuk 
olmasına rağmen anlatıcı, göçün baskısıyla kaybedilen sözlüğünü 
diğer bir deyişle eksik belleğinin öte yanını bulur:

İlk kez İbni Abdullah’ın kapısının önünde durduğumda üç kelime 
vardı annedilimde. Görmek, Kaza geçirmek, işçi. Dedeme gitmek isti-
yordum, anneme ve annedilime giden yolu bulabileyim diye. Dedeme 
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aşık oldum. Aşkı anlamaya çalıştığım kelimelerin hepsinin çocukluğu 
vardı” (Özdamar, 2005, s.38)

Geçmişi olan, kültürel uzama dahil olan kelimelerin bir kökeni, 
yani bellekte süregelen bir varlığı vardır. Hızlı bir süreç olan göçte, 
yeni geldiği fiziksel ortamın sonradan dahil olunan dili aracılığıyla 
bu süreci kesintisiz deneyimleyemeyen anlatıcı kendisini eksik, yal-
nız ve dilsiz hisseder. Hikâyede tekrar eden temalardan olan “çocuk-
luk” anlatıcının bu arayışının bir kazanımıdır. Anlatıcı, “çocukluğu-
nu” bulduğu bu kelimelerle artık diğerlerinin acılarına da tanıklık 
yapar. Yolculuk ve arayış artık nihayete ermiştir. Anlatıcı, kendisini 
bir “kelime toplayıcısı” olarak tanımlar. Bu artık üç dili bavulunda 
bulunduran ve geçmişini bu kelimelerin her biriyle anımsayabilen 
bir öznedir. Çatışmayla başlayan yolculuk en nihayetinde bir kül-
türel birliği beraberinde getirir. Diller birbirini tanımlar, oluşturur, 
aradaki sınırlar ortadan kalkarak anlatıcının kendisini yeniden kur-
masına yardım eden bir noktaya ulaşır. Bu kayıpla başlayan hikâye 
acının, eksikliğin ve kaybedilen belleğin tekrar hatırlanarak ifade 
edildiği bir sona ulaşır:

“Almanya’da ne yapıyorsunuz?” diye sordu kız. 
“Ben kelime toplayıcısıyım.” İbni Abdullah’ı, ruhumun içindeki ruhu 
düşündüm ve annedilimde bir kelime daha anımsadım: Ruh, Seele de-
mektir.”
“Seele, Ruh demektir,” dedi kız. (Özdamar, 2005, s.40)

Sonuç olarak, Emine Sevgi Özdamar’ın edebiyatında dil, göç-
menliğin ve göçün ardından gelen zorlu koşulların dil üzerinden 
deneyimlendiği ve okura aktarıldığı bir dünyayı sunar. Mekânın fi-
ziksel değişimi anlatıcı üzerinde bir travma oluşturur. Anlatıcı için 
köken kültürünün diline eklenen ikinci dil zamanla kendi dilini, 
bakış açısını ve deneyimin kaynağını dönüştürür. Bu dönüşüm hız-
lı ve sert olduğundan zamanla anlatıcıyı yabancı bir dünyaya iter. 
Mekânla dil aracılığıyla kurulan ilişki karmaşıklaşır, anlatıcı dene-
yimlediği çatışmayı, yabancılaşmayı farklı dillerde aktararak zengin 
bir dünya yaratır. Özdamar’ın ilk hikayelerinden olan “Annedili”nde 
anlatıcı güncel zamanda ikinci dili aracılığıyla yaşadığı mekânı de-
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neyimlemektedir. Anlatıcının zihnindeki geri gidişlerden görüldüğü 
üzere, bu köken kültürüyle arasında bir kopuş yaratmakta ve anlatı-
cıyı kendi iç dünyasında bir çatışmaya sokmaktadır. İnsanlarla ana-
dili aracılığıyla iletişim kuramamak anlatıcıda bir travma yaratır. Bu 
anadilin kaybı politik nedenlerle anlatıcının maruz kaldığı sürgünün 
şiddetidir. Anlatıcı, bu kaybı onun benliğini yıkan, eksik bırakan bir 
durum olarak görerek bunun üstesinden gelmenin yolunu anadili-
nin de ötesine gitmekte bulur. Anlatıcı tarafından Arapça, “Dede-
dili” olarak tanımladığı tüm geleneğin bilgi birikimini sağlayan bir 
kaynak olarak kaybın çözüm yolu olur. Hikâye tıpkı anadilin kaybı 
gibi Arapçanın kaybının sebebini de iktidar şiddeti olarak yansır. 
Arapça kelimelerin ana dildeki anlamları anlatıcı tarafından hatırla-
nır. Bunun sonucunda, içsel bir yolculuk geçiren anlatıcı her üç dili 
aynı anda aynı potada erittiği yeni bir uzama ulaşır. “Annedili”nden 
“Dededili”ne doğru çıkılan yolculukta kazanılan bellek ile görevini 
tamamlar. En nihayetinde, Emine Sevgi Özdamar, dilin sonsuz zen-
ginlikteki anlamlarını yaşama dayalı kültürden, anlama dair olanak-
lardan ustaca yararlanarak hikâye evrenini farklı imge dünyalarının 
birleştiği bir kaynağa dönüştürür.  
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Araba Sevdası, ya da Ulusal Bir 
Kahramanın Doğuşu

Öz
19. yüzyılın en önemli romanlarından ve Türk edebiyatının “kanonik” yapıtla-
rından kabul edilen Araba Sevdası, Osmanlı reformunun ürettiği Batı taklitçi-
sinin parodisidir. Yazar Recaizade Mahmut Ekrem, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüz-
yıl başında bir edebi tür hâline gelen “Batılaşmış züppe” romanlarının bilinen 
ahlakçı eleştirisini terk eden modern ve enerjik bir edebiyat metni üretmişti. 
Yalnız, ulusal öznenin “doğru” mimesis’ine dayanan ahlaksal ve mantıksal se-
çeneği cesurca reddetmekle ve iç monolog tekniğini icat ederek kahramanının 
çarpıcı bir parodisini yapmakla Ekrem “mimesis”i (taklidin, temsilin kendini) 
taklit ederek boşluğa düşme riskini alıyordu. Standart edebi ölçüleri izlersek, 
sonuç yazarın doğru dürüst bir anlatısal kapanış üretememesi, “mimesis”ten 
“diegesis”e geçememesi, yani hikâyeyi kuran çatışmayı çözüme kavuşturamama-
sıdır. Bir yandan romanın eleştirel okumalarını okuyarak, öte yandan parodi, 
mimesis ve kadınlık kavramlarını ayrıntılı biçimde tartışarak, Ekrem’in başarı-
sızlığının paradoksal olarak başarılı bir yanı olduğunu ileri sürüyorum. Çağının 
bu beklenmedik edebî yapıtı, adeta 20. yüzyılın ulus kurma çabasını önceden 
canlandırarak etkisizleştirmiştir. Ama en önemlisi, her türlü temsil ve yazma 
girişiminin hep kaygan bir zemin üzerinde icra edildiğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tanzimat, roman, “desistance”, mimesis, züppe

“Try again. Fail again. Fail better.” 
Samuel Beckett1

3

Araba Sevdası [hereafter The Carriage Affair], published in 
1896, is regarded as a canonical work by Turkish literary criticism 
and history. The Carriage Affair is a powerful critical parody of the 
modernized Tanzimat bourgeois of Istanbul.2

4 The author, Recaiza-
de Mahmut Ekrem, is a progressive poet, writer and critic whose 

1 Beckett, 1999, p.7.
2 “Tanzimat”, the “Reorganization” is the most important bureaucratic reform period in 
modern Ottoman history. For a conventional historical account, see Ortaylı, 1987. 

Mahmut Mutman
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literary activity and teaching prepared the most important literary 
movement of the late 19th century known as “Edebiyat-i Cedide” 
(New Literature).3 The Carriage Affair is regarded as a founding text 
of modern Turkish literature, despite that this has not gone unchal-
lenged. Given the significant place of literature in forming a national 
culture, my purpose in reading this text is to offer a few introductory 
thoughts on the question of national subject-formation by way of an 
excessive and hyperbolic case.

Perhaps I should begin by underlining the impossibility of such 
a reading. The novel is written in the Ottoman Turkish in the 19th 
century. This is not merely old Turkish that could be rendered new 
by the expertise of a literary historian. It is a different language that 
requires translation into contemporary Turkish. A nation was built in 
the time span that separates the original in Ottoman Turkish and its 
translation in modern Turkish. The building of the nation involved 
the so-called “alphabet revolution”, an abrupt change from the Ara-
bic to the Roman script in 1928, and, as the Ottoman Turkish was a 
hybrid of Turkish, Arabic and Persian languages, the accompanying 
purification of Turkish from the other “foreign” languages.4 This is 
then a singular condition in which the original is lost, or “archived,” 
and what circulates now is a translation in modern Turkish. How to 

3 This movement was also known by the name of its most important journal “Servet-i 
Fünun.” Recaizade Mahmut Ekrem supported the journal published by his students. Alt-
hough progressive in spirit and supportive of a new language, Servet-i Fünun did not 
support the purification effort which began in the post-tanzimat period. The journal has 
often been criticized for bringing the Persian and Arabic words back into literary language 
under an aesthetic ideology of art for art’s sake. 
4 This is how Eric Auerbach, who taught at the University of Istanbul at the time, descri-
bed the Turkish language revolution, in a letter to his friend Walter Benjamin: “The situa-
tion here is not exactly simple, but it is not without charm. They have thrown all tradition 
overboard here, and they want to build a thoroughly rationalized—extreme Turkish na-
tionalist—state of the European sort. The process is going fantastically and spookily fast: 
already there is hardly anyone who knows Arabic or Persian, and even Turkish texts of the 
past century will quickly become incomprehensible since the language is being moderni-
zed and at the same time newly oriented on ‘ur-Turkish,’ and it is being written with Latin 
characters. … The language reform—at once the fantastical ur-Turkish (‘free’ from Arabic 
and Persian influences) and modern-technical—has made it certain that no one under 25 
can any longer understand any sort of religious, literary, or philosophical text more than 
ten years old and that, under the pressure of the Latin script, which was compulsorily 
introduced a few years ago, the specific properties of the language are rapidly decaying” 
(Auerbach, 2007, p. 749 -751). 
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read a founding or originary text of national literature, written in a 
language and alphabet foreign to the nation? Perhaps a law of archi-
ve is repeated here: the archive forgets what is archived as much as 
it shelters it (Derrida, 1995). In selecting, categorizing, placing and 
sheltering a document, the archive authenticates it. In our singular 
case, what is archived is a document or text whose very stake has to 
do with authenticity, and which thus finds its true, authentic place, an 
original in its original form, in the archive, beyond all the translations 
that have not failed to reach us. Therefore, also lost and forgotten. 
And yet, as much as it forgets in sheltering, the archive makes itself 
subject to future (such is its law), to the research which returns to it, 
and thus never ceases to grow in translation as well as in critical res-
ponse. Joining this movement of the archive, the double movement 
of forgetting and maintaining, I will have to engage the previous re-
adings of the novel and will establish a critical dialogue with them.5 
I aim to show that a careful reading of this text’s styles and levels of 
meaning can give chance to a demonstration of the singular way it 
prefigures and preempts the very violence that separates it from us as 
authentic. If, as we learned from Walter Benjamin (1996), translation 
is the survival of a language, we will have to ask what it is that survives 
in the survival of the lost/archived text (p.254).

First then, a brief synopsis: The Carriage Affair is the story of 
a mimic man, the critical parody of a westernized snob in the so-
called post-Tanzimat (post-reformist) period in Ottoman history. 
The protagonist, Bihruz, is the only son of a vizir (an Ottoman mi-
nister). He has a superficial education. His father died leaving him a 
fortune, a mansion and a small house in the summer resort of Çam-
lıca. In a classic text, Origins and Development of the Turkish Novel, 

5 I will use the most recent and the most expertly translation, full with notes, explanations 
and addenda, all of which unfold the text in unexpected ways, while also refolding it with 
new questions: Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası (2015). Fatih Altuğ’s informed 
and responsible critical edition presents the text itself as archival, as a “file”, including 
its “intertextual” references. In translating Araba Sevdası as The Carriage Affair, I follow 
Parla, 2003. I will discuss three important critical readings of the novel: Evin, 1983; Parla, 
1993); to these classic works, I would like to add a recent brilliant study: Gürbilek, 2003. 
I want to underline here that I do not criticize these readings or their authors’ positions 
in an oppositional manner, even though what I am going to say might sometimes be re-
gistered as criticism in this restricted sense. The way I approach a text is to inhabit it and 
re-inscribe/re-mark its force field, not to reject or accept it.  

The Carriage Affair, or the Birth of a National Hero
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Turkish literary historian Ahmet Evin gives a fine description of the 
protagonist: “Bihruz’s sole interest in life is to appear in excursion 
places in his brand new, expensive carriage. ... He spends a fortune 
on his clothes and insists on speaking French with everyone regard-
less of whether they understand him. Typical of young men of his 
generation and background, he is employed in a government office 
where he rarely makes an appearance” (1983, p.158). 

Bihruz’s major aspiration is to “live like a hero of a popular, ro-
mantic French novel of the mid-nineteenth century”, “in search of 
love (“l’amour”) in the excursion places he frequents” (Evin, 1983, 
p.158). A young woman he meets one day fulfills his fantasy. He as-
sumes the woman and her friend to be from a wealthy and well-
educated family. In fact, Periveş is an uneducated woman with an 
ordinary background. Bihruz meets her briefly two times. Once he 
gives her flowers and a second time an envelope, which contains a 
long love letter, and a poem he composed. But the woman pays little 
attention to him; indeed, she throws the envelope away as soon as he 
leaves. Bihruz spends all his time in the newly built, European style 
public park and excursion place of Çamlıca in the hope of finding 
her. A mischievous friend tells him that the woman has died. Bihruz 
now believes that, in accordance with the plot of French popular ro-
mantic novel, he must locate his idol’s grave.6 Meanwhile he is on the 
edge of bankruptcy because of his expensive life style and soon the 
creditors take his carriage away. The novel ends with his last short 
meeting with the woman. One evening during Ramadan festivities, 
Bihruz runs into her on a crowded street. They have a short conver-
sation, and discovering that his beloved is alive and is not interested 
in his feelings at all, he fleets from the scene, lost and confused. 

6 French popular romantic novel is itself classified as a particular genre which is distingu-
ished by an imitation of high romanticism (Hugo, Lamartine or Chateaubriand). Popular 
romantic novels were particularly trendy in Paris between 1820 and 1840, and quite a 
number were translated into Turkish in the 1860s and 1870s. Having a vast knowledge of 
romantic as well as realist literature, Ekrem was familiar with the French literary scene. 
Despite his support of realism, he also admired romanticism—he translated and adapted 
Chateaubriand’s Atala for stage and wrote romantic poetry. Indeed his position is often 
found ambigious. He must have definitely seen an association between the cheap, imitati-
ve, popular romantic literature and the superficial mimetism of the new rich. For French 
popular romanticism, see Smith, 1981. 
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The Social and the Literary
Post-Tanzimat literary and intellectual discourse was critical of 

the new social group the Tanzimat reforms produced. The criticism 
of the new rich was both social and cultural. It reflected the middle- 
and lower-class disapproval of the luxurious Westernized life style 
that appeared within the upper echelons of the emerging new bure-
aucracy. Speaking of the idea of an untrammeled bourgeoisie, Şerif 
Mardin (1990) writes: 

Ottoman grandees who had borne the responsibility and the risk of 
initiating new policies had also developed Western European con-
sumption patterns. Crinolines, pianos, dining tables and living-room 
furniture were new ideas, which the official class soon adopted, and 
these were often seen as foolish luxuries by the section of the popu-
lation that had lived on the modest standards imposed by traditional 
values (p. 18).

The Carriage Affair belonged to a popular critical theme that 
had turned into a genre in the late 19th and early 20th century novel. 
The other classic examples are Ahmet Mithat’s Felatun Bey ile Rakım 
Efendi [Felatun Bey and Rakım Efendi] (1876) and Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’s Şık [Chic] (1888). These novels are based on the narrative of 
a social type that can be described as “westernized snob.” The Turkish 
word, “züppe,” which is often regarded as the equivalent of the English 
“snob,” means pretension to and imitation of cultural as well as social 
superiority.7 The züppe novels reflect a critical engagement with mime-

7 In her “Dandies and Originals”, Nurdan Gürbilek underlines that züppe is used for both 
dandy and snob in Turkish. Depending on René Girard’s definitions (imitation of a supe-
rior other vs. pretension to self-sufficiency by exaggerated attention to personal appearan-
ce), she asks the reader not to attribute a significance to the difference in her essay. Inte-
restingly, she seems to prefer dandy in her title and throughout her essay (Gürbilek, 2003, 
especially p. 626; Girard, 1988, p. 162-164). On dandy, see also Baudelaire’s classic work 
(1972, p. 418-422 and 2010, p. 63-70). (His examples are Byron and Delacroix.) Although 
züppe might be closer to the snob than the dandy, I suggest that it must be accepted as a 
singular expression of Turkish, irreducible to either. I am not sure about Gürbilek’s use of 
dandy for “züppe”, because although the snob is no less obsessed with his personal appea-
rance than the dandy, the latter’s fundamental attitude is a cult of beauty, aims to destroy 
triviality in life, and might occasionally have a critical edge (for instance, Oscar Wilde) in 
a way the snob never has. To unfold our translation problem a little more, the most aut-
horitative etymological dictionary of contemporary Turkish, Nişanyan Sözlük gives Greek 

The Carriage Affair, or the Birth of a National Hero
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sis or imitation of West/modernity, with obvious political and social 
implications. The züppe is a “hyberbole” in the class of metaphors: the 
figure that intentionally exceeds what is necessary to get an idea across 
(here, an excess of mimesis). If an idea is hard to get across for it is 
both an object of desire (West, modernity) and is in conflict with other 
desires (native identity and tradition), hence a problem, then it goes 
through, what Freud calls, “repression.” We are therefore referring here 
to a conflict that is not simply external, but perhaps externalized, i.e. 
internal (given especially the historical fact of Western hegemony). No 
doubt, this kind of cultural conflict is further complicated by social 
class divisions and becomes part of ensuing struggles. Transforming 
the historical problems of social/political/cultural power and change 
into a discursive metaphor, the züppe is also a myth. The investment 
into this myth is a problem of representing as well as contesting West/
modernity, which in the case of Ottoman-Turkish society was also a 
problem of class and gender as well as cultural difference.  

Nevertheless it would be wrong to think that the figure or the 
genre is an exclusively Turkish cultural overdetermination. What is 
at stake here is indeed a hegemonic paradigm of desire. We need to 
keep in mind that the figure of züppe was a response given to the 
world produced by the Western orientalist power/knowledge spa-
cing, or “worlding”, which is structurally related with the global and 
abstract logic of capitalism. The approach that I follow here assu-
mes that orientalism is not simply an ideological error but rather 
the production of what we know as geo-graphy (“earth-writing”), as 
a “scientific discipline,” i.e. a power/knowledge spacing, (therefore 
at the same time a geo-politics).8 This writing is the blind spot of so-

“zoppos” (retarded, lame, odd, nerd) and Italian “zoppo” (crippled, disabled, lame, shaky, 
rickety) as etymological roots of the Turkish züppe. Given the multilingual nature of Otto-
man Istanbul (where both Greek and Italian were spoken in everyday life), it is highly li-
kely that these words were rendered as züppe in the Turkish colloquial, shfting its meaning 
in these languages and giving it the singular sense of a type whose oddness is based on 
pretentiousness, imitation and arrogance. (https://www.nisanyansozluk.com/?k=züppe) 
8 This is the way I approach to Edward Said’s Orientalism (1978). I do not mean to deny 
the distorting aspect of orientalism, but point to its inscriptive power. This approach de-
pends on reading Derrida (1981, 81) with Foucault (1978), and most importantly, on Ga-
yatri Spivak’s deployment of Heidegger for colonialism: “the worlding of a world on a sup-
posedly uninscribed territory” (Spivak, 1999, p. 211-212). The production of universality 
(of reason, knowledge, etc.) is not independent of global imperial power. See also footnote 
14 as well as my criticism of Gürbilek below.  
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cial sciences and humanities (as we shall see below), because these 
sciences themselves are ways of forming, knowing and disciplining 
the world in “homogenous empty time” which culminates in Wes-
tern civilization.9 Here I will examine two examples: sociology and 
literary criticism. 

In a classic sociological account, Şerif Mardin (1974) reads The 
Carriage Affair as a paradigmatic example of the popular criticism 
of excessive westernization. Mardin considers a number of charac-
ters in similar novels as instances of what he calls the Bihruz Bey 
syndrome:  “Felatun” in Ahmet Mithat’s Felatun Bey ile Rakım Efen-
di [Felatun Bey and Rakım Efendi] (1876), “Satıroğlu” in Hüseyin 
Rahmi Gürpınar’s Şık [Chic] (1888), “Bihruz” in Araba Sevdası [The 
Carriage Affair] (1896), and “Suphi” in Nabizade Nazım’s Zehra. The 
literary character of Bihruz constitutes the cultural paradigm of “the 
over-westernized snob,” a stereotypical object of criticism of upper-
class life style. Mardin then follows the track of this figure in Otto-
man-Turkish politics and society. 

Mardin’s attentive reading demonstrates the social and cultural 
relevance of the “züppe”, beyond a merely inappropriate figure. But 
for him this means a cultural conflict between East and West rather 
than a hegemonic power/knowledge spacing. He therefore mainta-
ins a certain transcendent normativity in the background. It is in 
this normalizing context that Mardin describes the figure of züppe 
in terms of “Bihruz Bey syndrome”, regarded as a case of excessi-
ve westernization. To give his approach its due, it is close in spirit 
to Freud’s theory of jokes as unconscious phenomena. If, as Freud 
(1976) shows, humour is rebellion against authority and liberation 
from its pressure, the myth of the “super-westernized” snob can be 
read as an instance of displaced aggressivity and criticism towards 
the upper class and cultural elite. I should like to note however that 
such a displacement is dynamic, moving along class and gender lines 
and goes beyond its apparent script. It is not a homogenous use of 

9 “The concept of the historical progress of mankind cannot be sundered from the concept 
of its progression through a homogeneous, empty time. A critique of the concept of such a 
progression must be the basis of any criticism of the concept of progress itself.” (Benjamin, 
1968, p.162) 
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symbolic means for given political ends (as Mardin seems to think), 
but always already divided and shifting. It is multiplied, captured and 
absorbed by various social forces and political discourses, having a 
degree of ambivalence. Although it definitely carries significant class 
implications (as Mardin accepts), still such a determination is not 
straightforwardly available, since the metaphor is highly “overde-
termined” in Freudian terms. In conservative forms of nationalism 
and Islamicism for instance, the snob is feminized, but further it is 
closely associated with the infamous figure of “alienated intellectual,” 
which is a password for the progressive and socialist intellectual in 
the conservative, right-wing vocabulary.10   

What is then the status of literary text in the production of this 
popular metaphor, especially if, as Mardin argues, a novel like The 
Carriage Affair has explanatory value for a sociological understan-
ding of class and popular languages as well as the history of moder-
nization, to the point of enabling the sociologist to give the metap-
hor a clinical name, “Bihruz Bey syndrome”?11 Why and how does 
this social condition find its formulaic expression in a literary text? 

10 This is why, although the züppe can be read in terms of Georg Simmel’s concept of soci-
al type as a being cast in terms of expectations of others, one must be cautious of such a use 
(Simmel, 1950, especially p. 402-409 and 409-427). In respect of the political overdetermi-
nation of the metaphor in nationalist and Islamicist politics, one must particularly attend 
to the following points: first, working within a post-Kantian, phenomenological tradition 
of thinking, Simmel was careful in conceiving the social type as an element that is both 
inside and outside the society or group which defined it as such; and second, he was also 
empirically sensitive to the specific force field of meaning of each social type he studied. 
In a peripheral history over-determined by class, gender and cultural forces of immense 
complexity, such processes of subject-constitution as the production of social types do 
not always produce politically or ideologically homogenous results that can simply be 
opposed from a transcendent moral position, as if it is the sociologist who decides the 
social type… For an example of misreading Simmel especially on this last point, see Nal-
bantoğlu, 2003. In a regrettably aggressive re-writing of the well-known moral narrative, 
Nalbantoglu turns himself into a “critical” (!) Rakım Bey fighting straw enemies. For “so-
cial type”, see also footnote 14 below.       
11 Can we transform Mardin’s “Bihruz Bey syndrome” into a critical-clinical concept in 
Deleuze’s sense? (Deleuze, 1998). As syndrome means “concurrence of several symptoms 
in a disease” (OED), symptoms can be read as the words, gestures, affects and percepts, 
visions and auditions, or simply the micro-physics of a linguistic and gestural world called 
“Bihruz Bey,” brilliantly constructed in the novel. In Deleuze’s sense, the critical-clinical 
refers to an ethical rather than moral evaluation of this world. It does not assume a trans-
cendent norm but points to the radical openness of a dimension that appears in (or as) 
literature and art. See also footnote 27 below.   
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Although Mardin’s approach heralds the question of the role and sta-
tus of the literary, i.e. that which produces the metaphor, his socio-
logical determinism confines him to seeing the novel as simply the 
best instance of a general concept which is also illustrated in other 
discourses. The social determination of class and cultural conflict 
is expressed by this metaphor, according to Mardin, as a perverted 
form of “super-westernization.” Mardin can show the social relevan-
ce of the metaphor at the price of a transcendent normativity over 
and above the so-called cultural excess, that is to say, by granting the 
metaphor of züppe a questionable integrity and legitimacy in exp-
laining a presumed social reference. I would like to argue that the 
metaphor is neither innocent nor undivided, and The Carriage Affair 
is a singular text that effected a radical displacement in the economy 
of the popular metaphor of züppe by problematizing this assumption 
of a normal route to modernity, or of a normal subject of modernity 
or modernization.

A “Canonical” Text
As expected, literary criticism and history have been more at-

tentive to the linguistic, literary and stylistic aspects of The Car-
riage Affair. A text revisited time and again by the discipline, the 
judgment about it is universal: a cornerstone in modern Turkish 
literary writing with its unusually innovative technique, originality 
and critical power. Building a canon is an essential aspect of natio-
nal subject production. Having its origin in religion, and referring 
to “the collection or list of books of the Bible accepted by the Chris-
tian Church as genuine and inspired” according to OED, canon is a 
strong concept: it involves a law or decree by means of which texts 
are decided to be authentic or not. When used in secular context, 
it sets a standard, a basis for judging if a text is representative of a 
certain literary field. As we will see, although The Carriage Affair is 
now regarded as canonical almost unanimously, its status was also 
challenged because of the inauthentic nature of its protagonist for a 
national canon. 

Interestingly, Turkish literary historians and critics have comp-
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lained about the lack or delay of a novelistic canon until the 1980s.12 
What is meant often seemed to be a collection of texts already ag-
reed upon rather than the criteria as such. In a recent essay, Jale 
Parla (2008) turns the complaint into criticism by arguing that the 
lack is paradoxical and puzzling. If the westernizing republican eli-
te exerted considerable cultural and political coercion on all social 
practices, including the literary, why did Turkish literature remain 
“without a canon for such a long time”? For Parla (2008), it might 
indeed be the canonical language that impedes literary canonicity: 
“Just as it is true that canons are ideological formations, it is also true 
that overdetermination of cultural life by a monolithic ideology may 
inhibit canon formation” (p.28). She argues that, since the novel in 
Turkey has always been seen as a vehicle for social reform, political 
space annihilated the aesthetic space, and artistic innovation is given 
up for social engagement.13 Hence for Parla, it is the politicisation of 

12 We must also underline that, following this period, in the early 1980s well-known 
left literary critics Murat Belge and Fethi Naci initiated a debate about the lack of novel 
writing in Turkey. But the conservative writer and critic Ahmet Hamdi Tanpınar (1992) 
expressed this criticism in an essay titled “Bizde Roman” (Our Novel) as early as 1936. 
Going beyond complaint, he formulated it as the question of lacking a novel that is specific 
to Turkish culture and found the reasons in the lack of individualism as well as the lack 
of confessional practice in Islam. For an excellent discussion of Tanpınar’s argument, see 
Gürbilek, 2003, pp. 601-602. The discourse of lack (of canon, of novels…) constantly re-
turns in Turkish literary and intellectual life. 
13 Parla’s criticism must be read together with Emily Apter’s fascinating account of Leo 
Spitzer’s and Eric Auerbach’s invention of comparative literature in Istanbul University 
(Apter, 2006, pp. 41-64). As is well known, with the Nazis coming to power, the Turkish 
government invited and accepted a significant number of political refugee intellectuals 
from Germany. First Spitzer and then Auerbach were invited to establish and run literatu-
re department at the University of Istanbul. Apter writes: “The new Turkish nationalism, 
and its repressive cultural arm, was certainly in evidence during Auerbach’s eleven year 
sojourn in Istanbul, but one could argue without really overstating the case that it was 
the volatile crossing of Turkish language politics with European philological humanism 
that produced the conditions conducive to the invention of comparative literature as a 
global discipline, at least in its early guise. A fascinating two-way collison occurred in 
Istanbul between a new-nations ideology dedicated to constructing a modern Turkish 
identity with the latest European pedagogies, and an ideology of European culture dedi-
cated to preserving the ideals of Western humanism against the ravages of nationalism” 
(2006, p. 50). Parla’s and Apter’s readings can be given into each other. Where Parla sees 
ideological repression and imposition, Apter can be read as seeing a material possibility of 
the production of a progressive European discipline. As Apter emphasizes how every new 
job that went to a European émigré was a job taken from a Turkish scholar, the Turkish 
governmentality or mode of institutionalizing of cultural life becomes the material ground 



241

The Carriage Affair, or the Birth of a National Hero

monograf 2019/12

literature (in the form of elite ideological imposition), which impe-
ded literary canonicity. 

The opposition Parla sets up between aesthetics and politics 
harms her own useful insight that it might be the desire for the ca-
non, which makes it impossible. Why, indeed, is canon necessary? 
Why is it an unquestionable form of institutionalizing or organizing 
the field of literary writing? Further, why is novel writing necessary? 
Why is the novel an indisputable literary form, which must be taken 
as evidence of progress? In taking these ideas for granted, have we 
not already attributed an unquestioned intelligibility to novel, which 
is a highly contested and controversial form? It is not so much ans-
wering these questions than being able to keep them alive that is im-
portant in breaking with the linear history writing in homogenous 
and empty time of progress.  

Although there is much truth in what Parla argues, especially 
in the context of the language revolution, it would be too passive a 
view of modern Turkish literature, culture and society to assume an 
ideology so monolithic as to be able to govern the scene of writing 
entirely, as if language is or constitutes a seamless reality (she herself 
emphasizes contemporary novels which resisted the dominant ideo-
logy in the 20th century). Parla argues that the early Turkish novelists 
of the nineteenth century adopted the genre from the West but used 
it as an educational vehicle to ensure the empire’s safe passage from 
a traditional, Muslim, eastern community to a modern, westernized 
society. The question is precisely how safe that passage was from the 
point of view of its writing. While an early Turkish novel like The Car-
riage Affair shows that the passage was crossed in a mortgaged carri-
age, we cannot take it for granted that it has been secured by a linear 
imposition of dominant ideology or canonicity. I would like to argue 
that The Carriage Affair might in fact enable us to question the cano-
nical, that is to say, precisely the normative, binding force of the law. 

of European development of comparative literature. Of course, Apter also underlines the 
training of well-known Turkish scholars such as Mina Urgan and Süheyla Bayrav in the 
same context. Although I am somewhat skeptical of the role Apter attributes to new com-
parative literature, her careful and balanced analysis of the complex role played by the Tur-
kish language and cultural policy in the invention of comparative literature is admirable. 
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While Mardin’s sociological reading establishes the socially sig-
nificant place of the metaphor of “züppe” in Ottoman-Turkish cultu-
re, the insistence of the metaphor, its passing or inheritance from one 
generation to another and its incessant re-writing and re-marking by 
literary criticism and history from Ahmet Hamdi Tanpınar to Jale 
Parla, opens up the question of the constitution of the canonical in 
terms of return. I would like to argue that the canonical has to do 
with something radically non-canonical whose haunting return is the 
very concern of the normative force of law. I now want to go through 
literary histories and criticisms.14

14 In terms of national literature or literary canon, I must also refer to Ulus Baker’s (2000) 
fascinating essay titled “Ulusal Edebiyat Nedir?” (“What is National Literature?”) (p.159-
186). Baker seems to suggest that we take Russian literature as a model for Turkish litera-
ture. In a later work, he re-articulates the same idea more clearly:  

…sometimes the West can be a “dream” for the East. One should ask: it is evident 
that the Orient was a dream or “ideological theme” of a Western, Eurocentric disco-
urse, searching to legitimize itself as a “progress” or as a “terminated” and therefore 
“open” life. But it is also true that the West was, for a long time and still today, a 
dream of the East: it was nothing but this for the Idiot of Dostoyevsky, or Young 
Turks, and if the West and its social, cultural, economic and political manners are 
considered in Third World countries—with somehow a “resistance” of masses and 
traditions, at any rate shadowed by “official ideologies”—as an “objective” to reach, 
the West remains there either as a “model” or as a “dream world”, which is, from our 
viewpoint, just the same thing.” (Baker, 2015, p.291)—I thank Harun Abusoglu for 
providing me with the English original).

Perhaps one could object to Baker that the “Young Turks” is a real political group, while 
the “züppe” is a popular literary metaphor. But this is a false objection because what is at 
stake in both is that they are metaphors of Westernized/Westernizing agent, and more 
importantly, Baker ingeniously demonstrates how realist and naturalist novel was ahead 
of social science in creating social types (Baker, p. 49). The problem with Baker’s appro-
ach is elsewhere: in his tendency to see the Russian literature as a model to read Turkish 
literature (as another version of Westernisation), Baker overlooks the fact that such a mo-
delling itself is already what is at stake in the novels (indeed the same criticism also applies 
for Baker’s another favorable concept, the “social type”, which has a lot do with relations 
of typing and imprint or trace, of model and copy, etc.). It is striking, how, in the above 
quote, overlooking the hegemonic force of this relationship, Baker reminds that the East 
also desires the West. I find it strange for a thinker of difference to see this relationship 
in symmetrical terms and to balance it off by a fair attitude. It is the force of the hegemo-
nic desire which established the relationship in the first place. The Eastern dream of the 
West is legitimation in reversal. Is this what Baker means when he says “from our point of 
view, just the same thing”? Perhaps, but without a reference to the hegemonic nature of this 
relationship, this is vague and misleading. Hegemony is a relationship which hierarchizes 
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Realism, or Progress
As I have already said, the “züppe” was a common literary the-

me, which turned into a genre, and almost a canonical genre, in the 
19th and early 20th century Turkish literature. It is a “myth” in its 
oldest sense, i.e. the concept of plot, muthos in Aristotle’s Poetics. 
The plot or myth of “züppe” was heavily didactic and moralistic. In 
Ahmet Mithat’s classic Felatun Bey and Rakım Efendi, Felatun is the 
superficial westernizer and the prodigal son who destroys the family 
fortune, i.e. a false, pathetic figure of mimetism and aestheticism, 
whereas the authentic reformist Rakım is open to scientific reason 
and economic reform while keeping the best of his tradition and 
maintaining the good family name—in other words, a good nati-
onalist, the figure of a true, scientific and economic representation 
or mimesis that achieves synthesis of modern and national values in 
opposition to the double and paradoxical figure of a mimesis that is 
both superficial and in excess. Hence the plot or muthos expressed 
the division of mimesis into two opposed poles: a rational, economic 
and truthful mimesis vs. one that is superficial, merely imitative as 
well as extravagant, uneconomic, over-consumptive, in excess. 

The author of The Carraige Affair was well known for his literary 
and intellectual knowledge of European movements.15 I would like 
to argue that Recaizade Ekrem’s literary genius was his mutating the 
figure and the narrative of the züppe. He made two major novelties: 
first of all, he introduced a strong element of romanticism into the 

difference. What resistance reveals is difference, and not identity. The stereotype or type 
of züppe itself points to a legitimation in reversal especially to the extent that it implies a 
positive type such as Rakım Efendi in Ahmet Mithat’s novel as the ideal synthesis (pre-
cisely the Eastern dream of the West). Hence the significance of Ekrem’s dismissal of a 
positive type, as we shall see below. All this discussion demonstrates that the züppe has a 
distinctly postcolonial mark, which neither the dandy nor the snob has, and which can 
be deconstructed. It goes without saying that such a mark comes in articulation with class 
and gender differences.
15 Ekrem had a significant teaching career at the most prominent educational instituti-
ons of his time: Mülkiye (Civil Service School) and Galatasaray High School, where the 
medium of instruction was French. Among his many students were also the famous poet 
Tevfik Fikret. He published the first part of his reputable Mülkiye lectures under the title 
Talim-i Edebiyat (Literature Course), a thick volume of 398 pages, in 1882. For a detailed 
information, see Burrill, 1979-80. 
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constitution of the züppe. Romanticism here refers to the French po-
pular romantic novel, which was itself often narrated as an imitation 
of the high tide of French romanticism, of especially figures such as 
Hugo, Lamartine or Chateaubriand. Ekrem saw in the popular ro-
mantic novel the instance of a cheap and fake sentimentality, which 
reflected the meager cultural formation of the new rich. Hence, the 
question of mimesis was not one of opposing reason to feelings, but 
the constitutive difference between a genuine feeling of romance and 
a superficial one. By implication this was also an early criticism of 
the emerging consumerist life style, but we need to underline that all 
these were also literary questions for Ekrem, or perhaps the question 
of an ethics transmitted by the literary. Secondly, Recaizade Ekrem 
made a radical move, which was not seen in any other example of the 
genre: by completely eliminating the true modernizer as the moral 
alternative of the züppe, he embodied the critical attitude in the li-
terary style of parody—a gesture that echoes the romantic ambition 
of producing the concept as a work of art.16 The excess of mimesis, 
snobbism, i.e. the very opposite of an economic or true mimesis, 
is thus located in popular romanticism, and in a risky (romantic) 
move, by embodying the concept in parodic writing, the task of et-
hical instantiation is neither fixed in a morally appropriate character 
nor simply ignored but is given to the literary writing itself.17 There 
was none of the oppositional and didactic moralism of the earlier 
(and of the later) similar novels. Ahmet Evin (1983) underlines the 
author’s mature realistic descriptions of places and people as well 
as his surprisingly early use of the modern technique of “interior 
monologue” and celebrates it as a modern moment which signifies a 
passage to realism in the history of Turkish novel (p.158-172). In his 
words, “the novel does not present a message by holding up Bihruz 
as an example, but is intended as an entertaining satire anatomizing 
a particular social type” (p.159). In her seminal work in Turkish lite-
rary history and criticism, Babalar ve Oğullar, Jale Parla also shows 
that Recaizade Ekrem’s modernist technical innovation represents 

16 For romanticism, Lacoue-Labarthe and Nancy, 1988, pp. 27-37.  
17 For the concept of ethical instantiation see Spivak, 1993, 1994, 2004. 
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a significant break with earlier lyrical and allegorical forms, which 
maintained the older, traditional narrative epistemology (1993, 
p.129-153).18 The Carriage Affair thus represents a modern moment 
as well as an examplary national literary work in opposition to more 
backward and immature (didactic, allegorical, traditional) forms. 

Although literary history differs from sociological theory of 
modernization in seeing more than a stereotpye in the novel, its con-
ception of passage from traditional to modern literary forms is also 
informed by a paradigm of progress and maturation, in conformity 
with the general problematic of modernization. Literary history and 
criticism adopt this pedagogical, linear narrative of empty homoge-
nous time in terms of a passage from allegorical to realistic forms of 
narration. Evin’s reading situates the novel in the context of a debate 
between romanticism and realism among Ottoman intellectuals in 
the 19th century,19 and reads the opposition Ekrem set up within the 
diegetic space of the novel between fancifulness and reality, fiction 
and fact as the author’s literary embodiment of this debate. Ekrem’s 
commitment to the principle of realistic writing is beyond doubt. In 
the preface to the novel, he argues that the difference between the co-
mic and the tragic is only a matter of perspective, for, “when viewed 
from the point of view of poetry and wisdom, most of the exemplary 
events that come out of the everyday human experience around us 
are sorrowful” (Ekrem, 2015, p.46—my translation). For Ekrem sub-
jects must be taken from real life and the power of imagination must 
be used in a particular way that enables the writer to be faithful to 
reality. If these precepts are followed then the novel reflects the real 
human experience. Yet Ekrem’s concept of realism is not simply op-
posed to allegory. In the same preface, he describes realistic stories as 
reflecting a “mirror of ibret.” “İbret” is an object lesson or a lesson le-
arned through a misfortune. Having a moralizing tone, it implies the 
peculiarity or strangeness of the situation to which it refers. Ekrem’s 

18 Both Evin and Parla give Namık Kemal’s Intibah as an example of the confusion of no-
velistic prose with poetry. Evin reads Ekrem’s introduction as an implicit criticism of Inti-
bah. As we learn from him, Namık Kemal, a prominent national reformist and critic of the 
Abdulhamid regime, was severely critical of Ekrem’s earlier work for its sentimentalism. 
19 This debate was initiated by the positivist Beşir Fuat’s well-known essay on naturalism, 
and Recaizade Ekrem himself sided with realism and naturalism (Fuad, 2000). 
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emphasis in the preface is precisely that the reader must read his no-
vel not as mere entertainment, but allegorically, as the serious lesson 
(ibret) beyond the comic look (2015, p. 46).20 

I would like to argue that Ekrem’s whole ambition is to capture 
mimesis, to pin it down in popular romanticism, in order to exorci-
se it. And for this he needs a “serious” reader. Ekrem’s reference to 
“exemplary events and situations that come out of human experien-
ce” implies a certain practice of mimesis: a pathetic form of mere imi-
tation which is also paradoxically in excess, and which manifested 
itself best in popular romanticism. Evin too underlies the mocking 
and parodying of French popular romanticism as a pathetic or false 
form of mimesis: Ekrem’s realism exposes Bihruz’s unreality. Fashi-
oning his life after the French novels he reads, Bihruz has lost all his 
touch with reality. Surprisingly however, Evin (1983) also notes, he 
is a convincing and lively character, “realistically depicted within his 
immediate environment and a representative type within the post-
Tanzimat society” (p.160). In his words, “Bihruz’s personality fully 
emerges in perspective as he stands, like a character in an opera bo-
uffe (to the tunes of which he is addicted), in sharp contrast to the 
realism of the novel” (p.160). The novel can and should also be read 
as a critical-realistic portrayal of the new rich in the post-Tanzimat 
period, but what does Evin mean by “the realism of the novel”? 

Evin’s reading depends on a binary and hierarchical relations-
hip between the two voices he identified in Ekrem’s narrative, i.e. “ob-
jective reality” spoken by the authorial voice (signified by authorial 
descriptions and other characters’ speech) and the protagonist’s sub-
jective world of fantasy narrated by Ekrem’s use of interior monolo-
gue. Evin gives the following description of the Çamlıca Park as an 
example of the realistic, authorial voice: 

It was overcast and mild that day, a perfect day for an outing in Çam-
lıca. Rain three days ago had washed the dust from the streets. It also 
being Sunday, people had begun crowding the place early in the mor-

20 The same point is repeated in the introduction to his famous comedy, Çok Bilen Çok 
Yanılır [The More One Knows The More One Errs] (Ekrem, 2003, pp. 17-19). Burrill also 
emphasizes that his literature course Talim-i Edebiyat also had a similar emphasis on co-
medy (1979-80, p. 127).  
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ning, coming from even the farthest sections of the city ... All chairs 
had been occupied and straw mats were spread on the ground to sit 
on. A clamor arose from this disorganized crowd as everybody was 
engaged in conversation. Amidst the din, occasionally waiters could 
be heard southing orders to the man making coffee ... To which were 
added the deafening cries of such vendors as are never absent from 
excursion places, peddling ice cream, sweets, pudding, pistachios (and 
other snacks) howling their wares with sundry catcalls (Ekrem, 2015, 
p. 155-156 quoted and translated by Evin, 1983, p.166).

In what sense, is this description realist? If this voice is realistic, 
its power of observation is not merely objective, given the incredible 
attention to a multiplicity of details. Indeed, this is a modern sce-
ne made up of details without a center. It implies the opening of a 
world by a multiplicity of signs (rain washing the streets, the clamor 
arising from the crowd, discordant, deafening cries of vendors) that 
are sensed, i.e. distinguished by a new kind of sense or experience, 
which tends to become intimate while remaining at a distance. The 
noise, clamor and cries are disturbing, yet this very disturbance is 
inseparable from the festivity of a new kind. Writing cannot avoid 
such disorganization in its attempt of transforming it into a scene 
and mastering it. What is captured in language however, is not just 
captured: it is “amidst the din”, what is heard or seen is not simply 
delivered and made available to the reader’s imagination, but is alre-
ady a sensing of something that by nature flees from experience un-
derstood as knowledge or cognition—more like a commotion than 
simple sensing, it is a small turbulence that is traversing the body 
of writing. Thus, what is often called the “third person omniscient” 
or “all-knowing narrator” is himself subjected to the overflow of a 
piercing sensation, which was vibrated in him and produced him as 
the writer. 

As Evin defines the concept of realism in opposition to the al-
legorical or fantastic, his concern is to read this realistic authorial 
voice describing the urban scene in contrast with Bihruz’s false, dis-
torted, fantastic vision of the social structure of Istanbul:  

He could not bring himself to associate this elegant landau with Ka-
dıköy. For as a result of some strange opinions he cultivated having 



248

Mahmut Mutman

monograf 2019/12

commerce with exceedingly alafranga (Europeanized—Mutman) 
gentlemen, he had divided the various quarters of the city into three 
classes: the first inhabited by the noblesse, that is to say by respected 
and refined civilisé beings like himself who belonged to the aristoc-
racy; the second, by the bourgeoisie, that is to say by uncouth persons 
of mediocre means not having much knowledge of civilized thought; 
the third by artisans and the suchlike (Ekrem, 2015, p. 66 quoted and 
translated by Evin, 1983, p.165).

More striking examples of the protagonist’s fantasy world can 
be found in the interior monologues, which was Ekrem’s surprising 
literary invention. The following one is a good example as it also 
involves the pretentious French phrases and sentences out of the po-
pular romantic novels:  

This insulte cannot be forgiven or forgotten … Driver! Don’t you un-
derstand? Faster … you see how Andon has bungled everything … 
Malheur sur malheur … I wonder what happened to the carriage … 
what happened to the horses … Oui, elle avait sieze ans, c’est bien tôt 
pour mourir. Ah, pauvre fille! (Ekrem, 2015, p.248 quoted and transla-
ted by Evin, 1983, p. 171)

Evin rightly emphasizes that the contrast between these two 
voices (an authorial, observing, neutral voice vs. a subjective, fan-
tasmatic voice in interior monologue) allows the reader to read the 
fantastic, unreal nature of Bihruz’s mind. However, while he praises 
Ekrem’s successful portrayal of his protagonist’s inner world as an 
instance of the author’s technical mastery in producing a subjecti-
ve voice, he leaves the question of the invention of the new tech-
nique unexplained. His notion of development and maturation of 
the novelistic form requires a transition, which involves three dif-
ferent passages: from a subjective to an objective moment, from a 
transcendent traditional authority to the immanence of the modern 
individual, and from moral content to formal mastery (as a result of 
which both pedagogy and allegory should change their nature). If 
the true modernizer was embodied in the character of Rakım Efen-
di as an element of story in Ahmet Mithat’s Felatun Bey and Rakım 
Efendi, this traditional morality in the old narrative mode might be 
described as transcendent, that is external and opposed to the false 
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modernizer. But the complete disappearance of the model or examp-
le in The Carriage Affair is risky and indeed frightening. We observe 
the model’s becoming immanent to language in what must now be 
called its literary recoding or re-writing. How can this transforma-
tion be controlled and “canonized”? Evin’s solution is exemplary: he 
keeps the model by an objectification of morality in the technical 
mastery of the author. The writer, Recaizade Ekrem himself, beco-
mes the true, exemplary modernizer—the possessor of the modern 
literary technique. In this conventional progressive view, the moral 
character (moral possession) is substituted with the technical mas-
tery of the author (technical possession), which thus represents new 
morality. Does Evin not rearticulate Ahmet Mithat’s concept of true, 
economic mimesis/modernity in terms of the successful exercise of 
a linguistic and literary mastery by the writer?  

My intention here is not so much refusing Evin’s reading as 
asking what exactly is involved in this technical-linguistic mastery. 
Ekrem’s descriptions of Bihruz’s dressing, manners and walking, or 
riding his carriage are constitutive aspects of his overall narrative. 
While Ekrem’s authorial position implies a critical-realistic mastery 
over popular romanticism, Evin offers a homogenizing interpreta-
tion of the passage from traditional to modern writing. If Ekrem’s 
literary operation was one of making a theoretical debate between 
realism and romanticism immanent in the structure of the text, that 
is to say, if these concepts are now embodied in language itself, I 
would like to argue that such an operation is not a mere application 
of a concept but, first of all, a literary invention, and secondly, an in-
vention that is made on shifting ground. If it simply were a question 
of mastery, it would indeed merely re-inscribe the morality or ethos 
that it struggled to leave behind. Nevertheless we need to answer the 
question of invention. Why and how did the true modernizer disap-
pear as a character? How was interior monologue invented? 

Language in Crisis, Literature as Critical Work
The disappearence of the true modernizer signifies a productive 

crisis on the level of enunciation, which should be regarded as an ef-
fect of the immense deterritorialization of language in the Empire in 
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the second half of the 19th century: the gradual erosion of the old dic-
hotomy of “royal language vs. local languages” and its replacement 
with an emergent public sphere in the new language of newspapers 
and literature (a linguistic transformation which was initiated by 
the Young Ottomans), as well as the multiplication of such public 
spheres and literatures in the multiple linguistic, ethnic and religious 
worlds of the empire, the increasing presence of foreign, especially 
European languages and schools as well as literary translations, the 
growing opposition to the absolutist rule (the Young Turk organiza-
tion Progress and Unity was established in 1889), the deterritoriali-
zation of the imperial territory and its re-territorialization by nati-
onalisms as well as a modernizing imperial center. By the time The 
Carriage Affair was written in the early 1890s, in the middle of the 
reign of Abdulhamid II, the linguistic deterritorialization must have 
reached a critical threshold.21 The increasing multiplicity of langua-
ges, forms of expression and words as well as a new public language 
which produced a scene of division, debate and argument over issues 
and ideas, made it increasingly difficult to establish a homogenous 
and stable referential world and to sustain a discourse of truth based 
on moral opposition. As a cultural reformist, Ekrem was part of a 
group of people who represented the new cultural and social condi-
tion. While the previous generation of Young Ottomans’ project was 
to create a new public language, purified and made closer to the spo-
ken language while remaining still written, Ekrem’s response to this 
condition was unique among all his contemporaries, even though it 
is often reduced to the literary journal and movement Servet-i Fünun 
(to whose emergence he nevertheless made a significant contributi-
on). Rather than producing a public language close to the everyday 
speech (an effort according to which language is a means of commu-
nication), he imagined language as a space of creative expression.22 

21 A couple of references for this complex history: Mardin, 1962, pp. 283-336; Levend, 
1949, p. 96-308; Heyd, 1954, p. 9-18; Lewis, 1999, especially p. 5-26.
22 Especially Şinasi and Namık Kemal supported the view of a new language that must 
be employed in a public sphere to come. For Şinasi and Ekrem, literature was also a part 
of the same linguistic novelty that would help to create the public to come. Ekrem does 
not seem to follow this view of language. His emphasis is on literature as a creative and 
transformative site.  
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As an aesthetic realist, his emphasis was on the power of imagination 
and the value of literary language. In two other well-known examples 
of the genre, Ahmet Mithat’s Felatun Bey and Rakım Efendi (1876) 
and Gürpınar’s Chic (1888), the protagonists are “züppe”s who imi-
tate European ways, but neither of them are characters whose main 
preoccupation is to live a love affair which follows the plot of French 
popular romantic novel. Their mimicry is mere pretension, while 
Bihruz’s nearly theatrical performance strictly follows a literary plot. 
As Ekrem opposed the moralistic kind of literature found in Ahmet 
Mithat, his realism, paradoxically closer to the art for art’s sake app-
roach, meant precisely that the truth must be produced aesthetically, 
by means of literature.23  

In this sense, Ekrem’s text participates in the process of de-
territorialization of language by liberating a mimetic, performative 
dimension in the emergent public sphere. If Ekrem’s critical realist 
parody were successful it was because he invented a certain use or 
performance of language which constituted Bihruz as a hyperbolic 
figure. Recaizade Ekrem was not different from the previous writers 
in identifying a problem of false modernization and identifying it as 
one of mimetism (Bihruz too is outside the economy; an idler spen-
ding all his time in the park, he hardly goes to the office he works). In 
his general thinking, he would probably follow, like others, the para-
doxical law of mimesis, which is to get rid of mimesis by imagining a 
model of appropriation of the self by the self.24 But his ambition was 
to produce literature itself as critical work.

In Felatun Bey and Rakım Efendi, false mimesis is represented 
as uneconomic excess and failure, which is opposed to the authentic 
self who can capture the proper, economic form of mimesis as the 
protagonist himself is rooted in the property and propriety of his 

23 Whether Ekrem was a realist or a romantic continues to be a puzzle for literary his-
torians and critics. If he seemed to have supported both, this was probably because his 
belief in the singular moral and educative power of literature came before the potentially 
misleading poles of a popular polemic, which put its stamp on the Ottoman literature in 
the 19th century. It is not unlikely that Ekrem was not happy with the terms in which the 
polemical debate was conducted, even though he sided with realists.     
24 For this concept of mimesis, see Lacoue-Labarthe, 1990, pp. 79-81. 
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own native self.25 For Ekrem, the excess of mimesis cannot be simply 
represented by means of such a moral opposition; it should be crea-
ted in language, as a literary performance. Representing Bihruz’s ou-
ter speech and behavior would have been sufficient if the narrative 
were content with creating a moral opposition within the story, but it 
is not an effective literary representation (mimesis) of false mimesis. 
What is needed is a metaphor for embodying both the excess of mi-
mesis and the radical interiority of the mind (and the almost natural 
connection between the two) in literary language. Ekrem finds this 
unique combination in the plot and language of the French popular 
romantic cliché. He decides that this is the form of narrative that 
gives lie to mimesis. Consisting of a world of dreams and illusions, 
popular romanticism underpins the unreality of mimesis: an attitude 
that implies the mind’s radical separation from reality and immer-
sion in a dream world. It also signifies a superficial form of mimesis 
(a romantic literary preoccupation is outside the serious) and excess 
(romanticism refers to an excess of feelings over rational behavior). 
The pretentious French words and expressions Bihruz is fond of spe-
aking are doubly foreign as French language and as romanticism. 
Lacking proper education and lost in his fantasmatic identification, 
Bihruz has completely lost touch with reality. Rather than a modern 
man, he is a travesty, a parody of modernity in his romantic/mimetic 
excess. Ekrem’s use of interior monologue makes Bihruz repeat or 
mime the popular romantic novel’s characteristic turns of thought or 
phrase so as to make him appear ridiculous. 

In a seminal reading of The Carriage Affair, which I will dis-
cuss in greater detail below, Jale Parla (1993) describes the novel as 
“a parody of the acts of reading and writing” (p.129). As different 
from Evin’s reading of two voices in a hierarchical way, Parla app-

25 This is in conformity with the later formulation of Turkish nationalism by Gökalp, 
1918. Ahmet Mithat’s “Rakım Bey” as well as Gökalp’s argument can be read as instances 
of Partha Chatterjee’s (1986) account of peripheral anti-colonial nationalism in terms of a 
Hegelian paradigm of synthesis of Western reason and national culture. Although Kema-
lism is characterized by a strong secularism and cultural Westernism, it remains within 
the same problematic. Once we approach the question in terms of the concept of mimesis, 
by putting history and metaphysics together, then the züppe appears as an internal danger 
for nationalism. 
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roaches the text as a more complicated narrative. According to her, 
the authorial voice is used rather economically in the details of the 
story, whereas the narrative unfolds by employing a multiplicity of 
styles each of which “nullifies” the other (p.140). For Parla, the most 
common of these styles is parody (p.145). And, in a recent brilliant 
reading of the novel, Nurdan Gürbilek (2003) concurs with Parla’s 
judgement and describes the text as a “patchwork of styles” (p.599). 
Criticizing Evin’s reading of the novel as satire, Gürbilek shows that 
we cannot find a satirical voice in spite of the plurality of styles in 
Ekrem’s text. Satire ensures the true self by mocking the false other, 
whereas Ekrem’s authorial voice is rather hesitant, faltering, undeci-
ded, “wavering between the third person singular and the first per-
son plural” (p.612). These readings should certainly not be conside-
red as mere refutation of Evin’s reading of realism, but help us see 
the contrast (between fantasy and reality) as a force field of voices, in 
which no voice is simply subordinate. The de-valued voice of Bihruz 
is constitutive in that it enables us to read the other, authorial voice 
as representing reality.  

Humour and Parody
The identification of The Carriage Affair as parody brings a new 

dimension to the reading of voices in the novel beyond the dicho-
tomy of objective and subjective. In a little fine book on humour, 
Simon Critchley has shown that the work of humour is imaginative 
since it opens up a gap between “expectation and actuality” (2002, 
p.1). Humour does not merely repeat what it makes humorous, but 
it makes humorous by producing something unexpected, something 
new. Its mode of operation is displacement. A good example is the 
passage when Bihruz realizes that, having very poor command of 
classical Ottoman poetry, he mistakenly sent a poem to his blon-
de lover, in which the loved one is described as dark skinned. The 
discovery is made by a colleague in the office, when Bihruz asked 
about the meaning of a word in the poem. Surprised and embaras-
sed he runs out of the office while everyone laughs. A long passage 
of hilarious exchange is ended by an interior monologue in which 
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Bihruz grouches in anger and regret, and assuming that his beloved 
must have been upset, he tries to find a remedy (Ekrem, 2015, pp. 
171-185). The whole episode, which involves long dialogues, as well 
as authorial descriptions and interior monologue, is masterfully or-
dered by Ekrem.

Indeed as the novel is, in a sense, a series of similar episodes, 
Ekrem’s humour might be described in terms of what Gilles Deleu-
ze calls “counter-actualization”, that is a strategy of selecting a “pure 
event” out of a state of affairs, and isolating and constructing its “con-
cept” by means of percepts and affects.26 If we remember Ekrem’s 
caveat in the preface, we might also read him as demanding that, as 
funny Bihruz might be, the stereotype must be approached serio-
usly, that is to say, conceptually. The French popular romantic novel 
is chosen as the medium of the critical-realist concept-metaphor of 
mimesis, and like Mallarme’s mime, Bihruz does not give an image 
but contructs a concept in Deleuze’s sense—a concept of the mimic 
man, or the züppe as the mime. Since, for Deleuze, it is always an 
“event” that is involved in this conceptual extraction or abstraction, 
the concept is inseparable from a non-conceptual aspect (or “drama” 

26 Deleuze, 1990, pp. 150-151. In a later work, Deleuze and Guattari write: “The event 
is actualized or effectuated whenever it is inserted, willy-nilly, into a state of affairs, but 
it is counter-effectuated whenever it is abstracted frorm the state of affairs so as to isolate 
its concept.” (1991, p.159). And, a few pages later, speaking of Mallarme’s mime: “such a 
mime neither produces the state of affairs nor imitates the lived; it does not give an image 
but constructs the concept. It does not look for the function of what happens, but extracts 
the event from it, or that part that does not let itself be actualized, the reality of the con-
cept” (1991, p.160). I interpret this conceptual construction as a counter-actualization 
effected by affects and percepts (which can be regarded as the components of the concept 
that is constructed), while keeping in mind Deleuze and Guattari’s warning that aesthetic 
figures are not conceptual persona (1991, p.177). Although this certainly makes sense as 
a practical warning (concepts are grasped in forms, sensations are caught in material), I 
must add that the distinction cannot be so easily controlled by theory. Otherwise, why 
do Deleuze and Guattari themselves have to say, after giving Mallarme’s mime as their 
example of concept, that the mime (aesthetic figure) is an ambigious term, and prefer 
instead the conceptual persona (philosophical concept)? Surely we also need to keep in 
mind that, for Deleuze and Guattari affects are not affections or emotions, and percepts 
are not perceptions. These do not belong to a human subject, but exist independently of 
the one who experiences them (1991, especially pp. 163-170. They write for instance that 
“affects are precisely these nonhuman becomings of man” (1991, p.169). As singularities, 
the affects or percepts can be seen as “heterogenous yet inseparable elements” of a con-
cept. (1991, pp. 19-21). See also footnote 11 above. 
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in Deleuze’s terms), produced by a force of multiplicity that remains 
heterogenous to the conceptuality of the concept, even though it is 
inseparable from it. I would like to argue that parody might be seen 
as what remains heterogenous to the concept in our case, even tho-
ugh it is inseparable from it. 

Parody is usually defined as an imitation more or less closely 
modeled on the original, but one that is so turned as to produce a 
ridiculous effect. In this classic definition, the parodic transformati-
on involves a particular kind of repetition that keeps the formal ele-
ments while introducing new content into them. Hence, we would 
have said, for instance, that when his mischievious friend Keşfi tells 
the lie that Periveş is dead and Bihruz begins to look for the beloved’s 
grave to read poetry by the side of it, the romantic plot is repeated 
but given a further comic content. The concept of parody thus re-
mains within the orbit of a classic concept of mimesis, assuming an 
original text.

In his well-known work, Palimpsests, Gerard Genette developed 
a complicated taxonomic definition of parody. Focusing on making 
distinctions between forms of textual repetition, Genette defines 
parody as a particular instance of hypertextuality, that is, a “play-
ful transformation” of a “hypotext” (an original, or prior text) by a 
“hypertext” (a secondary text). Following Genette, we can read the 
French popular romantic novel as hypotext, and Ekrem’s mocking 
as hypertext, which is a “transvaluation” (alteration in the mode of 
valuation) of the hypotext.27 

However, although Genette develops an intricate taxonomy in 
which no one text would sit comfortably in a single category, the 
unity of the prior text seems to have been assumed in his definition. 
Yet such a unity may not always be obvious. In our case, is it mimesis 
or romanticism that is parodied? Since parody mimes or parodies 
mimesis as romanticism, the narrative is not only split between sub-

27 According to Genette, hypertextuality is “any relationship uniting a text B (which I 
shall call the hypertext) to an earlier text A (I shall, of course, call it the hypotext), upon 
which it is grafted in a manner that is not that of commentary” (Genette, 1997, p.5). Ge-
nette makes a highly complicated taxonomy of such alterations, which are either simple or 
indirect (also called “imitation”). Parody is transformation rather than imitation, but one 
that Genette describes as “playful” as opposed to serious and satirical.  
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jective mind and objective reality, but it is further threatened by a 
dangerous multiplicity of shifting levels of meaning and the loss of 
the unity of the parodied text itself. 

Perhaps Russian Marxist literary theorist Mikhail Bakhtin’s 
theory of parody is more useful. Bakhtin (1982) saw parody as an 
“intra-linguistic” hybrid, which nourishes itself on the stratificati-
on of literary language into genres and tendencies (p.76). Bakthin’s 
definition of parody sharpens its conflictual aspect. According to 
him, “in parody, two languages are crossed with each other, as well 
as two styles, two linguistic points of view, and in the final analysis 
two speaking subjects. It is true that only one of these languages (the 
one that is parodied) is present in its own right; the other is present 
invisibly, as an actualizing background for creating and perceiving” 
(Bakhtin, 1982, p.76). Seeing an argument between two languages 
or voices in parody, Bakhtin writes elsewhere: “In a hidden polemic, 
the author’s discourse is directed towards its own referential object, 
as is any other discourse, but at the same time every statement about 
the object is constructed in such a way that, apart from its referential 
meaning, a polemical blow is struck at the other’s discourse on the 
same theme, at the other’s statement about the same object” (1984, 
p.195). This is what happens in Bihruz’s interior monologue: “This 
insulte cannot be forgiven or forgotten … Driver! Don’t you unders-
tand? Faster … you see how Andon has bungled everything … Mal-
heur sur malheur … I wonder what happened to the carriage … what 
happened to the horses … Oui, elle avait sieze ans, c’est bien tôt pour 
mourir. Ah, pauvre fille!” (Ekrem, 2015, p.197 in Evin, 1983, p.171). 
Bihruz’s parodied language is visible in these lines, while the author’s 
polemic is hidden in the way he articulates Bihruz’s language. The 
meaning is inscribed twice, referentially and parodically. Although 
this approach takes us a step further to understand parodic functi-
oning of the text, we have to note that we are still within the classic 
problematic of mimesis (original-imitation). 

As we have passed from Genette’s formal definition to Bakhtin’s 
Marxist perspective, Agamben (2007) takes us a step further by pla-
cing the struggle in a new perspective: going back to the etymolo-
gical root of the word in Ancient Greek, he defines parody as inter-
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rupting rhapsody, as “para ten oiden, against (or beside) the song” 
and “para” refers to “a space beside” (p.39,40). Agamben thus re-
veals Bakhtin’s concept of “hidden polemic” in a new way: the act 
of parodying (the comic parabasis) is not a simple repetition, but it 
interrupts and splits the (prior) text, points to its edge or limit and 
thus frees a space beside or alongside it. It seems to me that such an 
approach to parody is more appropriate to the non-conceptual or 
heterogeneous aspect of the concept of the mimic Ekrem aims to 
construct.  

To repeat: the emphasis on the parodic voice in interior mono-
logue does not mean that the novel is not realist. Rather we must say 
that the articulation of realism (or enunciation of reality) is in crisis 
in the novel. While a regular and limited notion of parody assumes 
that the text that is parodied is known and mastered as an indivisible 
reference, what we have in interior monologue is an uncertain refe-
rence divided between romanticism and mimesis. In such a singu-
lar case in which writing tends to produce an irreducible doubling, 
the opening of the parodic “space beside” must be threatening, as it 
should also take the author towards the edge of articulation. As the 
linear, pedagogical narrative of the nation needs a pure beginning 
or origin, literary-critical and historical discourse has to repress any 
division, doubling or complexity (which can be found at the origin). 
This is why, in order to describe The Carriage Affair as an important 
step in the maturation of the form of novel, Evin’s progressive lite-
rary history had to depend on a conventional model of realism and 
reduce the novel’s miming of its protagonist’s discourse to a question 
of literary technique and authorial mastery. This approach itself sho-
uld be seen as a mimetic one which assumes a transcendent, ideal 
form of the novel, whose good application is then identified, found 
or not found, in the native, national writing. 

Miming Mimesis
We have talked about parody in theoretical terms, but the hete-

rogeneity it involves must be demonstrated beyond general observa-
tion on the plurality of styles, loss of truth, etc. We need to remem-
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ber at this point that the text chooses mimesis as its “original” text, 
which is “exemplified” (represented) by popular romantic novel, 
hence already a doubling in the text “itself ”—is there, for instance, 
a true mimesis for Ekrem, one that avoids the problems inherent in 
popular romanticism? We do not know. Or, is the problem popular 
romanticism, and not mimesis in itself? We cannot quite say, given 
the nature of the züppe as a mimic man. I have argued that, critical of 
the excesses of Westernization, Ekrem had a polemic with mimesis, 
but this conflict or polemic could not be conducted in a moralistic 
manner, externally and transcendentally. It should have been articu-
lated immanently, as a question in and of language. The necessity of 
embodying the concept in language implied miming (parodying, tra-
vestying) mimesis “itself.” Since this is not just a conventional parody, 
the paradox of miming mimesis initiates a movement in which cont-
rol might be lost. Can the law and order be maintained by simply 
putting the blame on popular romanticism as a special and false ins-
tance of mimesis? 

This might be the author’s wish, but the interior monologue he 
invented produces a paradox: since a mimic man like Bihruz should 
not have a true self, what kind of interiority is his? Ekrem has to assu-
me that Bihruz has a mental life (a mind, a self) and lacks a true one 
(romantic cliché, copy) at the same time. Insofar as Ekrem considers 
Bihruz as artificial, there should be a truly internal or authentic inte-
rior for the novelist, which would be an interior in which the word is 
present to the speaking subject. Paradoxically, this is also what hap-
pens in the interior monologue of the mimic man. Hence the word is 
present to its solitary speaker, whether he has a true self or not. Once 
interior monologue is chosen as a technique of representing him, 
there is no way of distinguishing a true interior from a false one: an 
uncanny doubling of the self. Hence the necessity of external, realistic 
description (“his French is actually poor, etc.”), i.e. the god-like realist 
author’s voice as opposed to Bihruz’s internal voice. Surely, we need to 
put the two voices together to be able to go on reading the narrative. 
We can further say that indeed we are subjected to the same realistic 
principle in the interior monologue: Bihruz’s interior monologue is 
direct speech put in quotation marks (which serve the function of 
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mediation). And yet, by the very mimetic (literary, novelistic) prin-
ciple of representing his mind in writing, he is self-present witho-
ut any mediation: we enter his mind through the quotation marks, 
which erase themselves as soon as we are inside. Once we are there 
however, it is impossible to distinguish the true from the false, as I 
have demonstrated above. It is only in the interior monologue that 
Bihruz can be constructed as the artifice that he is, that is to say, as his 
doubling, his falseness, his not taking place while taking place. By the 
principle of embedding the concept in language, it is only inside him 
that the reader finds outside (romantic cliché), which is itself unreal. 
Certainly the realistic objective voice (itself already faltering, as Gür-
bilek underlined) is not as effective as the interior monologue. But the 
inventive choice of interior monologue produces Bihruz as the very 
figure of a hyperbolic movement of mimesis, which verges on the loss 
of ground, a mis en abyme, because in the interior monologue an act 
of representing is placed within itself. 28  

Obviously this is not an easy moment. We now feel that there 
must be a price for getting rid of the true modernizer. For, as enjo-
yable as it must be to the author to invent this new form of represen-
tation (“interior monologue”), its singular condition of miming mi-
mesis opens up a dangerous, threatening movement. No doubt, the 
author “controls” it by his realistic descriptions. What is at stake ho-
wever is not just a morally unacceptable and laughable character, but 
an experience of groundlessness. Ekrem feels that his realistic desc-
riptions are not sufficient; he has to prove that what seems unreal 
(mimesis, imitation) is no less real, or if it is not real, it is relevant at 
least, hence real. This is why in the preface he attributes a pedagogi-

28 “Interior monologue” has a philosophical counterpart in E. Husserl’s notion of “solitary 
mental life” (2001, p.190-191). While Husserl’s notion of solitary mental life depends on 
the immediacy of imagined word to the solitary subject in interior monologue, Derrida 
emphasized the temporality and iterability of the word, whether in empirical, actual spe-
ech or mental, interior monologue (1973, p.32-59). We might say that this is the status of 
the popular romantic novel mimed by Bihruz. In other words, when we say above that “the 
word is present to his speaker, whether he has a true self or not”, the word that is present is 
also not present because it is already altered in its miming by the protagonist (we are not 
reading a popular romantic novel). That the novelist’s desire to hierarchize all these modes 
of discourse does not quite work appears in his warning in the preface that the novel sho-
uld be read as a moral allegory.  
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cal mission to humour and begs his reader to read the story allegori-
cally, as “ibret,” an object lesson, lest the reader (mis)takes the comic 
exaggeration for mere entertainment and misses the serious (indeed 
“sorrowful”) lesson behind it. Hence the preface supplements the de-
fect necessary to the parodic nature of the text (and this is a textual, 
stylistic necessity for the true character is dismissed). The supple-
mentary preface is a serious substitute for a comic defect. However, 
since such a supplement appears in (and as) the preface, that is to 
say, outside the text in order to supplement and repair precisely the 
necessary defect inside the text, it can only be read as the evidence of 
a structural emptiness or void. Does it not therefore repeat the very 
movement that it claims to represent, the void of mimesis? Speaking 
of “supplement,” Jacques Derrida (1997) writes: “its place is signed 
in the structure by the mark of an emptiness. Somewhere, something 
can be filled up of itself, can accomplish itself, only by allowing itself 
to be filled through sign and proxy” (p.144-145). Before going into 
this vertiginous void, I need to go through another significant rea-
ding of the novel. 

The Void Affirmed, or Joys and Sufferings of  
Literature 
I will now focus more closely on Jale Parla’s reading of The Car-

riage Affair in her seminal work on early Turkish novel, Babalar ve 
Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri [Fathers and 
Sons: Epistemological Foundations of the Tanzimat Novel] (1993, 
p.129-153). Parla’s ingenious analysis of the Tanzimat novel is now a 
classic work, which founded a methodological framework for a who-
le generation of scholars and critics, including the author of these li-
nes. Parla offered a vigilant reading of the epistemological subtext of 
the Tanzimat novels, while putting such readings, in a clever twist, in 
the framework of relations of authority and inheritance in a tumul-
tuous period of social, political and cultural change. According to 
her, the Tanzimat generation was born into a world in which the tra-
ditional authority of the Ottoman state was deteriorating under the 
newly risen cultural and political hegemony of European powers. 
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The young generation of “sons” had to negotiate a new form of wri-
ting such as novel in a world in which the old epistemological and 
cultural assurances were eroding fast, and the new one was not born 
yet. They were thus writing on a “shifting ground” between the tradi-
tional (“absolutist,” “apriorist”) epistemology and the modern (“em-
piricist,” “realist”) one. Parla gave a sharp description of this world 
without a firm ground, as “a house without a father.”29 The result 
of being born into and living in such a house was unique: the sons 
turned out to be “authoritarian children who had to take on their 
own guardianship in search for a lost father” (Parla, 1993, p.20—my 
translation). They have become missionary modernizing writers and 
intellectuals without challenging their fathers’ traditional epistemo-
logy. Parla succintly argued how this resulted in their reproduction 
of it in a singular form: the tutelage, the guardianship of the father is 
now attributed to the writer as modernizing agent. Hence in Parla’s 
framework, Ahmet Mithat’s highly moralistic tone and style would 
be a response given to the lack of firm ground. For Parla, the two 
interesting exceptions were the philosopher Beşir Fuat and the poet 
and writer Recaizade Mahmut Ekrem who, in their intellectual prac-
tice and ideas, were able to break with the absolutism of traditional 
epistemology and replace it with a modern one.30

Parla’s analysis is refreshing and stimulating, but one wonders 
whether she overlooks the patriarchal complicity of the traditional 
and the modern—a complicity which her own analysis must have 
implied: the sons were able to maintain and reproduce their father’s 
absolutist position to the extent that the West/modernity already 

29 The argument is given in her first chapter: “Babasız Ev” [A Home without a Father] 
(Parla, 1993, pp. 9-21). In fact, Parla’s thesis must be read as a criticism of the hegemonic 
conservative-liberal thesis of “state tradition”. The notion of “state tradition” is meant to 
explain the history of repression and military coups in Turkish history from a mainstream 
point of view. By giving a founding role to an almost unbeatable “essential” tradition of 
tutelage and guardianship, this type of analysis justifies military coups as well as autho-
ritarian statism (Heper, 1985). Focusing on the close reading of a few literary texts in a 
significant period of transition, Parla explains the re-coding of absolutist epistemology in 
and as modernity. 
30 Of course, while Parla’s focus on the place of the father is absolutely important, it sho-
uld be kept in mind that the traditional role of the father does not simply belong to a 
traditional culture. 



262

Mahmut Mutman

monograf 2019/12

constructed itself as a transcendent discourse of truth and knowled-
ge, i.e. the new father. Hence, for instance, Evin’s reading constructs 
Ekrem as the true modernizing father who embodied realism in lite-
rary language and gave birth to a canonical text in the proper familial 
chain of inheritance. In this respect, Parla’s close reading of novels is 
more helpful than her employment of epistemological generalizati-
ons (such as absolutist vs empiricist epistemologies). 

As a critic who is attentive to the stylistic aspect of the novel, 
Parla (1993) makes a vigorous reading of The Carriage Affair as an 
abyssal text, written in a fatherless home, on a shifting ground bet-
ween the old and new worlds: carriages, lovers, loves, letters, every-
thing is lost, everything disappears into a void. Words and acts are 
repeated, events turn around an empty circle, and nothing happens 
in the end (p.130-131).31 Interestingly, for Parla it is the same lack of 
ground, which leads to Recaizade Ekrem’s literary success. While she 
praises Ekrem’s construction of this shifting ground as a state of lan-
guagelessness or confusion of languages, she also argues that Ekrem’s 
parody of romanticism demonstrates how the early Turkish novel, 
written on shifting ground, fell into a void (p.130). Hence, unlike 
Evin, she does not see Ekrem’s critical realism as an instance of per-
fect realist maturation in novel writing. While she admires Ekrem for 
his literary power of representing the void left by seismic vibrations of 
shifting ground, she also sees him falling into the same negative sta-
te. In her habitual sensitivity to the narrative form of modern novel, 
Parla draws our attention to an important weakness of The Carriage 
Affair. The novel could have ended after the episode of the love letter. 
The rest is only “a repetition or variation on the same theme”—even 
though, she reminds, the textual irony is brilliantly intensified to-
wards the end. I will go back to this judgment in my conclusion. (In a 

31 I should also underline that Parla carefully distinguishes Ekrem’s realism from his 
mentor Namık Kemal’s. While in conventional readings of The Carriage Affair, Ekrem’s 
detailed description of the Çamlıca Park is found superior over Namık Kemal’s, in Parla’s 
perceptive reading, the difference does not necessarily lie in the Ekrem’s abundance of 
details but somewhere else: in Ekrem’s truly realistic descriptions, Çamlıca is gray, aban-
doned, in ruins, whereas in Kemal’s traditional mind, it is naturally beatiful, afresh in 
every spring, etc. Ekrem’s Çamlıca is used, consumed and thrown away, not natural at all 
(1993, pp. 131-132).
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more recent work on the modern novel, Parla somewhat changed her 
analysis in a positive direction by underlining that Ekrem posed “the 
fundamental question of representation in literature. If the author has 
no means other than words, then, whether he/she affirms or negates 
representation, he/she has to do it with words” (Parla, 2002, p. 344). 
Again in a recent article, she refers to Ekrem’s acute perception of a 
“mimetic crisis” which was “engendered by the cultural and linguistic 
chaos of his times” [Parla, 2003, p.538].)

The portrayal of a language-less non-subject, confused and lost 
between cultures, is not unfamiliar in intellectual and political criti-
cisms of westernization or colonization. While the foreign language 
is not learned properly, the mother language is also lost in alien edu-
cation or lack of education. The question is addressed in the famous 
episode of the love letter. Trying to compose a letter to his beloved, 
Bihruz attempts to translate a romantic French poem. The poem 
articulates a theory of metaphorical naming or language according 
to which “the word is in debt to the thing which it should picture” 
(Ekrem, 2015, p.114-117). Bihruz’s literal reading of the metaphori-
cal rose in the poem causes a good deal of confusion and leads to a 
burlesque search of a unique kind of rose in the Histoire Naturelle. In 
a second attempt, he tries to find another poem in classical Ottoman 
poetry, yet we are soon made to realize that the classical Ottoman is 
no more familiar to him than the French romantic poetry. 

Parla makes a close analysis of the episode of the letter, which 
she regards as a major sign of the intentionally intertextual and pa-
rodic character of Ekrem’s text (1993, p.141-151). First of all, lacking 
a sense of literature and reading the rose literally, Bihruz looks for 
its meaning in botanical works. But secondly and more importantly 
according to Parla,  if Bihruz does not understand the poetic me-
taphor of “a word in debt to the thing it should picture” and hits “an 
epistemological wall”, because “the word’s standing for objects in the 
outside world, or the correspondance between words and things, is 
a problem of modern philosophy,” whereas “in the Tanzimat litera-
ture, words do not correspond to things, do not represent them, and 
the Tanzimat literature is not written with such an epistemology … 
[in Tanzimat’s] “apriorist, idealist epistemological framework, … as 
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words are produced from ideas, they should correspond to them, and 
not to the outside world” (Parla, 1993, p.147-148—my translation).

The relationship established between words and things here is 
somewhat confusing. If Bihruz turns to botanical works, it is beca-
use he thinks there must be an “object which stands for the rose in 
the outside world” in Parla’s own formulation. So he is either fami-
liar with modern epistemology, or what Parla calls modern episte-
mology is in fact nothing more than the everyday assumption that 
words correspond to things (which is surely shared by Bihruz as a 
speaking subject). Accordingly, either Parla is oversimplifying Tan-
zimat epistemology in describing it as apriorist and absolutist, or 
she overlooks that in everyday language we cannot but assume that 
words correspond to things. Probably both are equally true, for Parla 
does not philosophically elaborate on what she means by absolutist, 
apriorist Tanzimat epistemology.32  

Why should we see the historical condition of deterritorializa-
tion in negative terms, especially if it is precisely the same conditi-
on that produces an astonishingly new and rich literary text such as 
The Carriage Affair? Perception of the shifting ground as a negative, 
poor condition which deprives the subject of his/her power of exp-
ression depends on the assumption that language is a stable system 
based on ontologically secure ground (words correspond to things). 
I suspect this is Parla’s notion of modern epistemology. It is certa-
inly not unproblematical for several reasons. I will simply emphasize 
that crisis can also be considered as a singularly positive condition 
of transformation and productivity. This is indeed how the interior 
monoluge is invented as I have already implied above. We must see 
the much-complained groundlessness or languagelessness, the shif-
ting and ambivalent historical and subjective state, as productive of 
Ekrem’s literary-critical effort. In Ekrem’s robust refusal of a true, 
moral and economic subject of mimesis there is a radical moment of 
affirming the void and desacralizing literature. This is the democratic 

32 Parla’s more recent interpretation of Ekrem’s main problem as one of literary repre-
sentation is actually quite different than her reading in Babalar ve Oğullar (Parla, 2002, 
p.344). I believe that the problematic aspect of her analysis in Babalar ve Oğullar is her 
assumption that modern epistemology is privileged in providing a secure ground.    
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and liberating effect we owe to him. Hence his critical take might 
well be that what seems to be a suffering of the word is a freedom of 
language, a joy of the word.33   

This change of perspective is necessary for literary criticism and 
history, but it does not explain the writer’s own paradox. It is not for 
nothing that the critics have to make these judgements, even tho-
ugh we find them problematical. There is a degree of undecidability 
here that we must carefully think about. For, although his refusal 
involved a radical affirmative moment, we cannot overlook the fact 
that Ekrem was capable of transforming language and inventing new 
literature to the extent he regarded mimesis negatively, in terms of 
popular romanticism, and its subject as pure travesty—hence we still 
need to ask whether there is a minimal residue of true mimesis (the 
idea of a mimesis that gets rid of mimesis) in his discourse, that is 
to say a residue of the discourse of the father in Parla’s terms. It fol-
lows that his affirmation of the void must therefore be a controlled 
one. Surely this is why humour and parody are both advantageous as 
literary genres i.e. forms of discursive control, and potentially dan-
gerous, implicating pure laughter, at the same time. Such a “pure la-
ughter” is disparaged by Ekrem as “mere entertainment” without the 
allegorical lesson. As the distortions of the body and lack of control 
are aspects of the experience of laughing, the author needs a serious 
reader, one who can pull him/herself together after a good laugh. 
Although Ekrem seems to circumvent a merely entertaining reading, 
this implies the possibility of imagining a laughter so pure, so exces-
sive that it takes one to an extreme state where one totally loses cont-
rol, cracks up and falls from the edge of parody into the groundless 
void, the abyss (as in Agamben’s reading of parody).34 The question 
is then: Where in the text do we find the trace of this control, or its fai-
lure, i.e. what I have described above, speaking of the (supplementary) 
preface, as “the mark of a structural emptiness”? 

33 This seems to be more compatible with the positions expressed by the journal Servet-i 
Fünun and the movement of Edebiyat-ı Cedide in general.  
34 What I call “pure laughter” here is what Georges Bataille called “laughter,” which, ac-
cording to him, goes beyond the comic and throws one into the depths of “un-knowing.” 
Laughter is an “inner upheaval,” in which the displacement (the comic effect of the unex-
pected) itself is displaced by a fall into non-knowledge. Bataille, 1986, pp. 89-102. 
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Before returning to this fundamental problem posed by The 
Carriage Affair, I want to go through another critical reading, which 
reads the novel as well as its conventional readings in terms of desire 
and mimesis and offers a sharp critique of national subject-constitu-
tion. In order to be able to understand what is involved in the pure 
laughter, especially its radical implications, we need to take a closer 
look at the constitution of the nation-subject. 

Double Bind, or what is “Turkishness”?
Nurdan Gürbilek’s scrupulously written, thoughtful essay “Ori-

ginals and Dandies” also begins by emphasizing the “traumatic shif-
ting of models generally discussed under the heading of westerniza-
tion” (2003, p.600). Gürbilek is concerned with literary criticism as 
well as the novel writing in modern Turkish literature. She draws the 
attention to a hegemonic literary-critical discourse of lack, which 
is programmed to make an “anxious comparison” with the Western 
model. She gives the novelist Ahmet Hamdi Tanpınar’s position as 
an example of this nationalist anxiety. Tanpınar’s denial of a cano-
nical status to The Carriage Affair repeats the question of mimesis 
it rejects: after criticizing Ekrem’s character who, according to him, 
lives “a shadowy life, exterior to himself ” and lacking “inwardly 
felt emotions”, Tanpınar has to admit that, if it is necessary for the 
Turkish writer to go back to authentic roots in order to produce an 
“organically composed and genuine cultural self ”, this is primarily 
because such a “hollow man made up of borrowed gestures” as Bih-
ruz can not and should not represent the national literature for the 
Western gaze (Gürbilek, 2003, p. 601-602, 606-607 passim. See also 
Tanpınar, 1992, p. 91). 

 Gürbilek’s critical reading focuses on a double bind which 
she sees as traversing the Turkish novel-writing as well as literary cri-
ticism: “snobbism vs provincialism”—hence her title “Originals and 
Dandies.” For her, the result is a “double deformation”: on the one 
hand, “the local self makes the foreign ideal appear as a deformed 
one”; on the other, “the foreign ideal has already deformed the local 
self ” (2003, p.603). This is related to a brilliant criticism of nationa-
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list authenticity: “the currently irremovable rift between a snobbish 
self and an authentic one” is what “the Turkishness itself involves at 
the very origin” (p.616). Gürbilek takes seriously Tanpınar’s negative 
description of Ekrem’s biographical and literary personality as a ro-
mantic snob himself. If Recaizade Ekrem himself is a kind of Bihruz, 
we have a shift of perspective: when the Tanzimat writers, most of 
whom accused of writing cliches, looked at their own world what 
they saw there was “a deformed and distorted figure,” and an “in-
ner world made up of accidents and traumas” rather than Tanpınar’s 
natural treasure of an organic self.35 Hence Tanpınar’s desire to fix 
“a clear boundary between the genuine national self and Tanzimat’s 
snobbish one” is rather illusory (p. 607), and “the two divergent stan-
ces share the same nationalistic paradigm” (p. 603). 

Parla criticized the Tanzimat writers because of their mainte-
nance of absolutism in a perverted modern synthesis which re-coded 
patrimonial praetorianism into literary activity. Gürbilek’s criticism 
grasps the modernizing (canonizing, nationalizing) agent at the mi-
metic point of his yearning for identity (rather than the self-assured 
absolutist/modernist missionary zeal). The story of modern nation-
building (and canon-building) is, after all, a story of becoming-sub-
ject. Gürbilek ingeniously spoils the game by demonstrating that the 
authentic is already traumatized. But I think her own critical strugg-

35 We know that Ekrem took the same side with Beşir Fuad against romanticism, and 
this was also one of the reasons in Ahmet Evin’s reading of him as a precursor of realism. 
According to Gürbilek however, as a forerunner of the literaray movement of Servet-i Fü-
nun which depended on the principle of “art for art’s sake”, he was himself often accused 
of decadence. His contemporaries described his character as “self-indulgent, extravagant 
and snobbish”. He had no interest in Arabic or Persian literatures, was greatly influenced 
by the French romantics, translated Chateaubriand’s Atala and admired Alfred de Musset 
and especially Lamartine. This is also the portrait drawn by Ahmet Hamdi Tanpınar, who 
paid special attention to the postcard sentimentality of the romantic poems Ekrem wrote 
before The Carriage Affair. Gürbilek emphasizes how Tanpınar’s description of Ekrem re-
sembles Bihruz: “the man empty inside, the puerile dandy incapable of developing an in-
ner world of his own.” Taking this possibility seriously, she asks: “Hasn’t Recaizade Ekrem 
felt that he has his share of “bihruzness” himself? Hasn’t he noticed that what he calls his 
inner world is also composed of romantic cliches, stolen similes and verbosity”? (Gürbilek, 
2003, p.614-615 passim.) She suggests that reading The Carriage Affair as a mere satire 
on snobbism, prevalent in the literature course at school, might be a way of hiding the 
snobbism at the origin of our own identity, the original Turkish self. Gürbilek’s critical 
sensitivity has a great significance, especially in the teaching of literature. 
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le with the problematic of mimesis leaves a residue of ideality and 
normality. Gürbilek’s critique of nationalist paradigm depends on 
two important theoretical sources: René Girard’s concept of mimetic 
crisis and Gregory Jusdanis’s concept of belated modernity (Girard, 
1976; Jusdanis, 1991). Although Jusdanis’s work gives a powerful 
critical account of the insertion of the story of Greece into the Eu-
ropean master narrative, his concept of belatedness is not unproble-
matical. According to Jusdanis, all projects of modernization “after 
the Netherlands, England and France are belated” (Jusdanis, 1991, p. 
xiv). But is “the Western gaze” not left untouched in this assumption 
of a normal, timely development and a properly modern Western 
European subject in the Netherlands, England and France? In the 
concept of belatedness, the “foreign ideal” (i.e. the “Western gaze”) 
preserves its historical form intact. 

As for Girard, Gürbilek offers a historicist defense of his the-
ory of mimetic crisis by arguing that, although Girard’s theory does 
not take cultural and national difference into account, it “takes its 
universality from the fact that its object—desire itself—has already 
been universalized” (2003, p.619). To say the least, this universality 
is problematical because it involves a certain direction given to it by 
the concept of belatedness. Indeed, Gürbilek openly writes that it 
moves “from the periphery to the capital” (“Dandies and Originals”, 
p.613), overlooking the Western metropolitan desire for the peripheral 
Other, which manifests itself in the Western hegemonic worlding of 
the world.36 The double bind and double deformation she has inge-
nously formulated has already implied that the desire in question 
must be more complicated than a unidirectional and linear unders-
tanding of desire for capital, for the West. In focusing on the invested 
misrepresentation of the Orient in European textual economy, Ed-
ward Said’s Orientalism showed how the West produced itself as he-

36 Gürbilek is similar to Baker in this reading of the orientation of desire. See footnote 
14 above. As for Girard, this author’s concept of desire depends on a highly simplified 
threefold model. Its apparent similarity to the psychoanalytic account, especially Lacan’s, 
is rather misleading for the latter does not grossly homogenize desire the way Girard does. 
More importantly, Girard’s Christian faith puts him in an awkward position: Jesus Christ 
is the only historical instance we do not have mimetic desire and rivalry! This is a very 
strong and deeply conservative Eurocentrism.
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gemonic subject. I am also reminded of the literary historian Gerald 
MacLean’s interesting work on the 17th century British travellers to 
the Ottoman Empire. These travellers had a consistent theme in their 
writings: the political strength and the administrative complexity of 
the Ottoman imperial state apparatus. Mac Lean describes the sub-
jective state of these representatives of the emergent British coloni-
al empire as “imperial envy”: indeed, the British felt that they were 
latecomers to the business of imperial rule. Mac Lean’s careful and 
detailed account of the British sense of belatedness and mimetic cri-
sis shows that these are not merely “peripheral” characteristics (Mac 
Lean, 2001a, 2001b, 2007). 

There is, however, a much more interesting aspect of Gürbilek’s 
argument that potentially (though not entirely) goes against the re-
sidue of ideality in her discourse. She sees the carriage as the real 
protagonist of the novel and the appropriate “symbol” of a journey 
or promise of changing identity. However, she argues, this is a bro-
ken carriage, appropriated in debt and then lost. Indeed, for her, the 
novel itself can be read as a carriage in the journey of becoming-mo-
dern, hence the identity of the writer and the protagonist. In reading 
the carriage/novel as a broken symbol, Gürbilek (2003) opens an en-
tirely new dimension: “the carriage turns out to be the very symbol 
of a modern technique that cannot be mastered, the symbol of the 
foreign toy called the novel bought at the same time from the very 
same place as the carriage itself ” (p. 613-614). Contrary to Evin’s rea-
ding of the novel in terms of technical mastery, and concurring with 
Parla’s judgement about the weakness of the plot and the ending, 
Gürbilek argues that the symbol of modernity is broken, the techne 
or mimesis is not masterable.

There are two different ways of reading this broken symbol.  
When it is read together with the concept of belatedness, it implies 
that the carriage or the novel, that is the medium must have been 
mastered in the place where it appeared in due season, i.e. in the 
West where the unbroken, complete symbol comes in full circle and 
corresponds to what it symbolizes. This is the hegemonic reading. 
There is however another way of reading the broken symbol. Follo-
wing Girard’s criticism of romantic spontaneous theory of desire, 
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Gürbilek (2003) writes that the figure of the snob “reveals the mime-
tic nature of all desire,” that is desire is always mediated by the Other 
(p.619).37 This is a strategic moment. We need to ask what is meant 
by the “Other” here, if especially the medium or mediation of desire 
is broken. How can such a discontinuity be considered? Perhaps, as 
Gilles Deleuze and Felix Guattari have argued once, “desire works 
only when it breaks down, and by continually breaking down” (1983, 
p.8). This would mean, minimally, that the so-called “Other” could 
not be a “model”, a “form,” a “gestalt,” a “symbol,” that is to say, the fa-
ultless, complete, normal and normative Western Subject/Man. Such 
a view (of the Other as model) is precisely the view of the envious, 
resentful nationalist “son” under the Western gaze.38 The process of 
becoming-subject is more complicated than following the Western 
model of the nation (whether with a sense of belatedness or not). As 
soon as the Other is taken as a model (such as the West or Western 
nation), it will betray itself by being raised as such; for it is “itself ” 
always already belated and broken, it is “itself ” made up of other-
ness beyond cognitive or linguistic control. This otherness exceeds 
the subject and constitutes him/her in failing him/her. Reading the 
“other part” of the broken symbol can not have a telos of completing 
the meaning of the symbol (which can no longer symbolize); it is 
rather an invention of the otherness of the symbol in its breaking 
apart. In refusing a true mimesis, affirming the void and inventing 
interior monologue and parody, Ekrem found himself confronted 

37 As I have emphasized above (footnote 36) Girard’s theory should not be confused with 
Lacan’s. Although Lacan writes that “desire is the desire of the other”, he also sees desire 
as “the difference that results from the subtraction of the … [biological need] from the … 
[lingustic demand], the phenomenon of their splitting (1977, p. 58 and p. 286-287).   
38 This is where Lacan might perhaps be considered closer to Girard by elaborating a 
theory of mimetic identification, rivalry and aggressivity as the psychic basis of paranoia 
in his well-known theory of the mirror stage (Lacan, 1982, pp. 1-7)—though such compa-
rison should move cautiously. Lacan uses the concept of “Gestalt” in order to describe the 
image in the mirror. As Gestalt is characterized by wholeness, such an image puts us in a 
life-long rivalry with ourselves. In a line by line, critical reading of Lacan, Mikkel Borch-
Jacobsen draws attention to the frozen and statue-like nature of this image in Lacan’s dis-
course (1991, pp. 43-71). Of course we need to add that, for Lacan, this imaginary iden-
tification must be replaced with symbolic identification, which is not identification with 
an image, nor with a model, but identification with a place. In our case at least, I have just 
shown that the symbol fails to provide unity. 
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with a movement in which the symbol is not copied and mirrored, 
but in fact broken apart, discontinued.39 

What we owe then to Gürbilek’s reading is her showing us the 
broken nature of the symbol and the traumatic constitution of the 
subject in double bind and double deformation. But a restricted, 
Girardian understanding of mimesis confines her argument into an 
operation of revealing the conflictual nature of desire, of mimetic 
rivalry and the revelation of the identity of these opposing poles. 
When she asked questions such as “how can literature go beyond this 
double bind? Is there an original area between localness and foreign 
ideal?” (Gürbilek, 2003, p.603—my emphasis), she has already given 
the sign of dialecticization (even as a “between”), a dialecticization 
which reappears in her ending wish for “the moment in criticism 
when both modern arrogance and romantic pride may fade out” 
(Gürbilek, 2003, p. 625), that is, clearly, a moment of resolution of the 
conflict, the end or completion of mimesis. But then, would this not 
be the moment of the final and victorious constitution of a full sub-
ject, that is a subject without traumas, i.e. Ahmet Mithat’s paradig-
matic “Rakım Bey,” while she so rightly demanded, just a line above, 
a “criticism” that “should work with concepts, that can appreciate 
the accidents and traumas that make up the space that we call self” 
(p.625)? What is needed is precisely a criticism that does not merely 
appreciate, but also looks for a productive condition in the accidents 
and traumas that make up the mimetic space of the national subject.   

Haunting, or Mimesis and Femininity
Precisely in respect of mimesis, I would like to argue that the 

author might be a little ahead of his critics, though in a paradoxical 
way. When Parla and Gürbilek observe that The Carriage Affair is 
made up of a plurality of styles, we need to remember the structural 
connection between mimesis and plurality. What bothered Plato in 

39 Do I need to add that this is the inverse of the movement which produces Rakım Bey, 
the one who copies in truth, the nationalist or Islamist? Indeed “Rakım Bey” can be read 
as the “model” of the right-wing politician from Menderes and Demirel to Özal and Erdo-
ğan. Who says literature is marginal?
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mimesis was certainly not that it was imitation, but rather that it 
produces a radical pluralization (Plato, 1979, 397e). We find it in 
the patchwork of styles as well as the parodic excess in the novel. 
By pluralization here we do not mean pluralism. I have shown abo-
ve how the excess points to a structural void and is the effect of a 
movement in which the symbol is broken and cannot be repaired. 
There must be a moment in the text in which this is both confessed 
and disavowed. This is the moment of pure laughter, or the moment 
of “failure control”, or the “structural emptiness” I have brought up 
above. A look into the abyss, a look full of fright and enjoyment, and 
a look which nevertheless marks the structural void in the hope of 
preventing the fall.

Before the moment of fall/control, of fright/enjoyment, I have 
to refer to a number of mechanisms of distancing. If Ekrem himself is 
a kind of Bihruz as Tanpınar and Gürbilek argued, is there an autobi-
ographical aspect to the novel? If this plausible path of interpretation 
is followed however, one realizes that Ekrem’s question must be less 
the question of an autobiographical aspect (in the sense of a simple 
correspondence) than a question of fighting resemblance, especially 
resemblance to the form of persons, for what is at stake in Bihruz is 
the production of a concept of mimesis. No doubt this is why hu-
mour is so convenient. It is in this context that, in addition to the 
inscription of affects and percepts, we could talk about mechanisms 
of distancing as an essential part of Ekrem’s production of “Bihruz” 
as a concept. For instance, in order to construct Bihruz as a comic 
figure, Ekrem had to overstate the superficiality of his education.40 

Written in early 1890s, The Carriage Affair also went back half 
a century in time, to the Tanzimat period of early 1840s when es-
pecially the youth were influenced by the fashionable imitation of 
European manners and way of life. Such chronological fixing must 
be read as a way of controlling the mimetic moment of modernity as 

40 Due to his high bureaucrat father’s constant change of appointments from one place 
to another in the empire, Bihruz could not get proper education. There is already a criti-
cism of the empire’s administrative instability and chaos in this, as well as the Ottoman 
bureaucrat’s own ignorance and poor judgment. Bihruz’s obviously insufficient education 
is interrupted by the father who found it satisfactory on examination, and he was placed 
in a government office. Ekrem, 2015, pp. 57-58. 
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if it happened once and for all. In the beginning of the novel, Ekrem 
introduces us into a bygone, past age when the Çamlıca Park used to 
be a prominent place, where we have ruins now. The present state of 
the park is uncannily described as “desolate, silent and gloomy” (Ek-
rem, 2015, p. 52—my translation). The Carriage Affair can be read as 
the effect of a certain haunting, which it tries to distance and control 
by means of writing. Bihruz is the haunting mimic whose very (non)
nature is return, repetition, copy. The affects and percepts (words, 
gestures, sounds) that make up the figure of Bihruz are also what 
must be haunting their author and what he must therefore exorcise 
by turning into a literary allegory. Insofar as this haunting of the 
mimic is concerned, we need to remember Jale Parla’s keen observa-
tion of the repetitive structure of the text. Hence our mimetological 
engagement turns out to be “hauntological,” to use Jacques Derrida’s 
term. In fact, the danger of plurality that accompanies mimesis for 
Plato is also identified in the spectral problematic by Derrida. Accor-
ding to him, a spectre is by definition plural, both more and less than 
one.41 For Derrida, as a disappearing apparition, the incorporation 
of a specter is paradoxical. We would always like to identify a corpse, 
to bury it in the right place, to make sure that it will not come back. 
Derrida calls this process, ironically, “ontologization.” Bihruz im-
mediately believes his mischieveous friend’s lie and assumes that he 
must have broken her beloved’s heart. Following the plot of roman-
ticism, he must visit and cry before her grave. But of course he must 
first find her grave, which does not actually exist, etc. Does Periveş 
not become a ghost in the novel, by a ruse of the plot?

We have learned much from the literary critical readings so far, 
but having solely focused on Bihruz as a literary figure and in their 
almost obssessive (so very Turkish!) concern with the accidents and 
traumas of the change from a traditional identity into a Western, 
modern one, the literary critics have missed the novel’s strange play 
of sexual difference.42 After all, one cannot not ask, is there a love 

41 Derrida, 2006, p. 3.  
42 Gürbilek comes close to it when she compares Bihruz with Madame Bovary as two 
bookish characters. In her more recent work she makes an extensive discussion of femi-
nization. See her Kör Ayna, Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe [Blind Mirror, Lost Orient: 
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story that is not romantic? Romanticism is often considered as res-
ponsible for modernizing love in various ways: as the birth right of 
every individual, as a freely chosen relationship between lovers, and 
as the most exalted of human feelings. Like many in his generation, 
Ekrem too was severely critical of arranged marriages and in support 
of free choice of a partner.43 Further, in his poetry and essays, he of-
ten took love as a particular kind of feeling that lies behind the inte-
rest shown in art and literature. Hence although I have argued above 
that the choice of French popular romanticism in writing a parody 
of mimesis was particularly useful in creating a peculiar individual 
world cut off from reality, this choise was also not unambigious. 

As we approach the most strategic textual moment, we need to 
ask: in the strange ebb and flow of romanticism and mimesis, what 
is the role of women in the novel? As Periveş and her friend are desc-
ribed as simple, ignorant and a bit “loose” women, we are made to 
feel from the very beginning that they are obviously not proper for 
romance. They are thus the ultimate evidence of the falsity of Bihruz’s 
illusory world. Hence although they have a marginalized and instru-
mental status in the narrative that is conceptually centered in Bih-
ruz, the concept needs evidence. Paradoxically, lacking capacity to 
articulate a rational, referential discourse of truth, women come to 
articulate the truth of mimesis in their conversation. The medium (or, 
perhaps we should say the carriage) of the passage from the concept 
to its sensible evidence is the language of women. But this is also a 
threatening moment for conceptual construction: the necessary pos-
sibility of a structural void. 

Literature and Anxiety] (Istanbul: Metis, 2004). Although Gürbilek goes through various 
different novels in this more recent work and makes a fine inventory, I think her account 
of feminization of the züppe does not have the critical force of her reading in the “Dandies 
and Originals” and remains on a descriptive level. 
43 His famous play, Çok Bilen Çok Yanılır [The More One Knows, the More One Errs] was 
a criticism of arranged marriage. In fact, this has been a popular theme of the Ottoman-
Turkish theater in the 19th century, since Şinasi’s classic Şair Evlenmesi [The Marriage 
of a Poet], which also criticized arranged marriage. This was considered to be a radical 
criticism in a cultural climate which is well described in Parla’s Babalar ve Oğullar (1993). 
For Ekrem, love was also a particular kind of feeling that was behind the interest shown 
in art and literature.
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The passage occurs in the very beginning of the novel. After 
having spotted the two women and already stroke by the beauty of 
Periveş, Bihruz finds an occasion for approaching them when they 
have a conversation by the side of a small lake in the park. Ekrem 
gives a long description of the lake and emphasizes how its shining 
surface reflects trees, plants and people around it like a mirror. We 
are already in mimesis. The reflective nature of the lake initiates a 
ridiculous conversation between the two women, listened to by Bih-
ruz at appropriate distance and all ears. The conversation is a series 
of displacements which are caused by mishearing and ignorance. In 
order to give the sense of this constant shift of sense, I will put the 
shifting Turkish sounds in parenthesis. Looking at the lake, Periveş 
says: “Look, look, Çengi Hanım, the mirror of the earth (yer aynası)! 
Do you see yourself?” Çengi either pretends not to have understood, 
or does not really understand, or finds the metaphor rather unne-
cessary. She responds by a rhyme: “Mirror of the earth (yer aynası)? 
What is that? I know the ground apple (yer elması) but I’ve never 
heard of mirror of the earth… (yer aynası).” Assuming she does not 
get the point, Periveş teases her: “Just pull your tulle over, you will 
see two ground apples (yer elması) on the mirror of the earth (yer 
aynası)…” Çengi answers by refusing the metaphor: “What is there 
to look at? It is a muddy water! And those little red things must be 
Amasya apple (“Amasya elması”).”44 Periveş continues her teasing: 
“They have diamond (“elmas”) in Amasya? That I have never he-
ard…” Finally, Çengi protests: “Apple, I said apple (elma)! Not dia-
mond (elmas). Everyone knows diamond and brilliant come in Eng-
land! Are you looking for some entertainment, making fun of me?” 
(Ekrem, 2015, p.74-77).45 

First of all, the displacements: the shift from “yer aynası” (mir-
ror of the earth) to “yer elması” (ground apple) by rhyme is relatively 

44 A kind of sweet, little red apple that grows in the Amasya region of Turkey. 
45 If there is nativity (in the sense of an “intractable difference”), it lies in the strange play 
of these suffixes, in the singular, idiomatic, fragmenting (a)rythm of a language, and not 
in some identity as Tanpınar assumes. But I cannot not ask: Is this nativity (beyond Tan-
pınar)? Is there some originary mimesis (but if so, are we not back to Tanpınar)? Or, is it 
the loss, or better put (as we shall see below), “desisting” of the very nativity of the native? 
Ekrem’s fright before his (m)other tongue.   
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easier. The second one from “yer elması” to “yer elması” is a seman-
tic shift made possible by the irregularity of Turkish suffixes. It is 
an instance of reading the same twice, pure parody, employed by 
Periveş. While both “elma” (apple) and “elmas” (diamond) get dif-
ferent suffixes (“sı” and “ı”) in order to belong to a specific category 
(ground apple or Amasya apple) according to the syntactic rules of 
Turkish, the resulting phonetic (and graphic) articulation is exactly 
the same: “elması” (which is why Periveş can pretend to have he-
ard “diamond” instead of “apple”). Secondly, although the objective 
authorial descriptions construct both of these marginal figures as 
uneducated, empty-minded, light women and do not develop their 
characters further throughout the narrative, the conversation spe-
cifies a difference between them. Is this a class difference? We are 
under the impression that Çengi may be socially lower than Periveş. 
But although she bears the burden of the comic effect and she has 
to resort to the semantic difference in her last response, her answers 
skillfully displace sense throughout the conversation. It is also clear 
that, despite the bickering between them, the two women are having 
fun, employing the music of language rather playfully. By immedi-
ately shifting to Bihruz’s entirely false view of the conversation, the 
narrative ignores the possible social disparity, which it employed to 
create difference as well as the comic effect, and registers the passage 
as a meaningless conversation between two women. 

The meaninglessness and emptiness of the conversation is rein-
forced by Bihruz’s completely false interpretation of it. He admires 
Periveş’s “finesse” (Quel esprit! Quel fines!) in creating an exchange 
that could have only meant to be a pass given to him as he is the only 
Europeanized gentleman around who could appreciate such things 
as diamonds and England! He immediately approches the women 
and offers Periveş the white gerandium on his collar, while giving a 
bombastic speech on the value of diamond and her beauty, full with 
French words. Bihruz is laughable precisely for taking seriously a 
conversation in which not simply the reference is lost but rather pos-
sible loss is not even taken seriously by the conversants—Çengi tries 
to fix the referent in a last effort to protect herself from the violence 
of the shift, which in fact she herself actuated. We read in women’s 
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behavior the signs of a parodic or mimetic movement getting out 
of control. Ekrem encrypts the notion of mimesis in the conversation 
by metaphorizing the lake or the ground itself as mirror, while the 
passage evokes the intimate association between femininity and 
mirror (Periveş asks Çengi if she sees herself in the mirror of the 
earth), not to mention fluidity, which is always associated with femi-
ninity. When the earth or ground itself becomes a mirror however, 
the mirror of “ibret”, of object lesson, might fail to produce proper 
reflections, and we might fall from the edge of parody into the void, 
the abyssal world of a deadly, mechanical, pure laughter, a hysterical 
crack up—like the one the women are often complained to fall into. 
This possible universe is one in which the lakes turn into mirrors, 
mirrors into apples and apples into diamonds. It is the void of mi-
mesis, of untruth, of the quasi-mad movement of the copying of a 
model without model: a void in which the words are dissolved (in 
the lake) into fragmenting, shifting, spectral sounds—or, fragmen-
ting, shifting, spectral sounds do not collect themselves in and form 
themselves into words which make sense. Although the comic effect 
is successfully controlled here, the passage is nevertheless significant 
for giving us a fundamental clue as to what kind of danger is at stake 
in mimesis: fragmentation, doubling, destruction, loss of meaning.46   

It is not for nothing that the dangerous possibility of falling into 
the void, the destructive possibility of pure laughter appears in the 

46 As the metaphor of the lake abolishes the Lacanian distinction between the imaginary 
and the symbolic by its mimetic, reflecting power, here one must refer to Philippe Laco-
ue-Labarthe. In reference to Lacan’s concepts of the imaginary and the mirror stage (see 
footnote 38 above), he insists that the image or the figure cannot be reduced to Gestalt: 
“What should be noted here, with and against Lacan, and going back from Lacan to Reik, 
is that there is a constant though muffled breakdown of the imaginary, of the resources 
of the  imaginary. The Imaginary destroys at least as much as it helps to construct. This 
explains, perhaps, why the subject in the mirror is first of all a subjet in ‘desistance’ (and 
for example, it will never recover from the mortal insufficiency to which, according to 
Lacan, its prematuration has condemned it) .. The figure is never one . .. [There is] no 
essence of the imaginary. What Reik invites us to think, in other words, is that the subject 
‘desists’ because it must always confront at least two figures (or one figure that is at least 
double:) ... this destabilizing division of the figural (which muddles, certainly, the distinc-
tion between the imaginary and the symbolic, and broaches at the same time negativity or 
absolute alterity of the ‘real’)” (Lacoue-Labarthe, 1989, pp. 174-175). The word “elması” 
in the above passage is precisely this doubling of the figure: both apple and/or diamond. I 
shall discuss Lacoue-Labarthe’s concept of “desisting” below. 
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conversation between women. If Bihruz’s investment into her truth 
is false and is a sign of his own potential femininity, this falsity, which 
is of great moral significance for Ekrem, is nevertheless a “truth” that 
cannot be shown otherwise. And if this truth (of mimesis) is false, 
opening up a dangerous, abysmal dimension, it is only the figure of 
the woman who can show it, like a metaphor herself, a transport or 
carriage for man, for, as every man knows, she is “naturally” mime-
tic and false... Behind these simple women, one wonders, if there is 
passing the shadowy figure of another woman who is laughing, no 
doubt “hysterically”, at the man who, strolling on a street or sitting 
in a coffee shop in search for free love, deep in his thoughts, sees in 
himself “a deformed and distorted figure … an inner world made 
up of accidents and traumas” (Gürbilek, 2003, p.614-615 passim). 
The ghost haunting and producing Ekrem’s text is not simply Bihruz 
the züppe, but also woman or femininity conceived as mimesis, lack 
of truth, mimesis feminizing the son. I have said that The Carriage 
Affair gives birth to a new sensibility, a new language amidst the din, 
in the middle of the crowd, but now I must add that it gives birth to it 
in the middle of images and thoughts of Bihruz, that is to say a man 
who, in Nietzsche’s words, “stands in the midst of his own noise, in 
the midst of his own surf of plans and projects,” where “he is apt to 
see quiet, magical beings gliding past him and to long for their hap-
piness and seclusion: women” (1974, p.123). 

The appearance of women in public space was part of a his-
torically new experience of modern urban living in Istanbul in the 
19th century. Periveş’s appearance, disappearance and reappearance 
in the end of the narrative can also be read as allegorizing the new 
urban experience. In accepting the story of her death, in following 
the romantic plot, may the hidden parodic text behind the visible 
parodied love story be hiding another love story? Perhaps that is what 
is lost/archived. If so, however, it would be rather hard to put this 
story together and narrativize it. We already feel that, lost for good, 
it might be resisting precisely narrativization, ontologization or ca-
nonization.   
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The Red Umbrella, or Love at Last Sight 
Parla thinks that the novel could have ended after the letter epi-

sode, and the rest is mere repetition and variation on the same the-
me, and Gürbilek finds Ekrem’s ending abrupt and literarily weak. 
Gürbilek articulates the demand for the basic narrative requirement, 
when she writes that, in the end of the novel, “the encounter with 
reality does not lead to a change, a conflict, a crisis, a fragmenta-
tion in Bihruz’s static character” (2003, p.623). In fact, Recaizade 
Ekrem’s ending perfectly gives a sense of complete failure (Bihruz 
is simply surprised, and his last word is a confused and naïve apo-
logy in withdrawal: “Pardon!”), but interestingly we are not given 
any further account, and the sense of resolution is left incomplete. 
The literary critic’s formal expectation is that the protagonist must 
change by realizing the truth of his snobbism in the end, or at least, 
we should have a sense of his collapse. Parla is right in sensing that 
Ekrem himself might have fallen into the void. How to read Ekrem’s 
abrupt ending without further account of his protagonist’s expected 
psychological change following the discovery of truth? How to read 
this technical failure from an author who so skillfully invented new 
forms of expression?  

Perhaps the question lies elsewhere. If I am right in reading The 
Carriage Affair in terms of haunting, then a proper narrative ending 
should imply that the specters are finally expelled, that is to say, they 
are identified, made visible and given intelligible form, which will 
also be the end of mimesis, of miming, reflecting, representing, imi-
tating. The truth must arrive in the end. Periveş’s re-appearence in 
flesh and bone, out of her grave, should mean that the ghost is now 
expelled. By encrypting the very concept of mimesis (representati-
on, imitation, mimicry) in the scene of femininity, Ekrem confessed 
that he sees woman as the  (un)truth of mimesis. This is at least one 
significant figure of woman in patriarchal inscription. Reading this 
figure among many other figures of woman in Nietzsche, Derrida 
writes: “There is no such thing as the truth of woman, but it is be-
cause of that abyssal divergence of the truth, because that untruth is 
the truth. Woman is but one name for that untruth of truth” and for 
Niezsche, “truth is like a woman. It resembles the veiled movement 
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of feminine modesty” (Derrida, 1979, p.51). Woman has no truth 
because her veils (always many) never reveal but re-veil her absence 
of truth and truth is like a woman because it resembles the veiled 
movement of femininity. 

Periveş’s re-appearence at the point of narrative closure, in the 
place of truth, is the endless return of the untruth of the truth of mime-
sis, which is the untruth of the truth of woman. Ekrem, now himself 
being dispossessed of truth, cannot resolve his protagonist’s unfor-
tunate adventure in truth. The author cannot write a proper end, 
precisely because he cannot find one. This can perhaps be read as a 
literary weakness, improper or yet immature modernity, as Parla and 
Gürbilek somehow suggest. 

Is there another way of reading this withdrawal, this “pardon”? 
There is certainly a patriarchal aspect of the novel. A figure of cast-
rating woman appears in Ekrem’s view of mimesis.47 The project of 
turning the question of mimesis into snobbism as false modernity 
and snobbism into false desire as romanticism, this double project 
cannot possibly be written without the marginal figure of woman. 
In going beyond the moralistic truthful narrative of the father and 
posing the question of narrative as ethical instantiation by humour, 
Ekrem finds himself confronted with an ineluctable mimetic excess 
he cannot but associate with women. He thus exorcises mimesis by 
projecting it on women, while at the same time he is unable to find 
the right man to correct this disorder. 

A few speculations, then: Going back to Parla’s analysis, we co-
uld perhaps speculate that the “author-son” who refuses arranged 
marriages, that is emotional and sexual partnership under the sole 
authority of the father’s truthful, economic (modest and calculative) 
mimesis, finds himself fatherless and free on the street, alone with 
“quiet, magical beings gliding past him” and wonders how “to long 
for their happiness and seclusion.” In Bihruz’s all encounters with 
Periveş, her fundamental attitude is indifference to him. Perhaps the 
author-son fell down on the street, because of a “vertigo of hyper-

47 Of course, woman, following Derrida’s reading of the figure of woman in Nietzsche, 
does not believe in the truth of castration and no more believes in anti-castration than 
castration (Derrida, 1979, p.61). 
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bole” like in Baudelaire’s famous example, and as his inauthenticity 
is now revealed, laughed at himself: this would then be an ironic 
laughter in Paul de Man’s sense, the author-son duplicating himself 
in the inauthentic, mimic man he parodies and laughs at,48 but still 
trying to create an authentic literary space for himself by appropria-
ting her laughter. But this is, I repeat, speculation—unless it is taken 
as a little fictional story immanent to the emerging urban everday of 
modernity. 

Therefore I should be content with an observation: the excess 
of mimesis can be read as having to do with an uncanny experience 
which makes itself felt in the emergent space of the modern city. 
In the last episode, a “fast carriage” threatens the passers-by, and 
Bihruz’s beloved disappears into the crowd under a “red umbrella” 
in the region of Pera, the most modern part and shopping area of 
Istanbul then. In this rather too familiar reading, Periveş, appearing 
in a carriage and disappearing under a red umbrella, is Baudelaire’s 
“passer-by” and Walter Benjamin’s “love at last sight.” The stage is 
Marx’s Darstellung as theater of the modern city, the very space of 
mimesis with its violent spectacle of commodities. As the author’s 
very attempt to represent the mimetic space can only succeed by mi-
ming that space in a vertigo of the hyperbole, he leaves us with a 
metropolitan crowd or mass which only exists in coming-to-pass, 
already spectral.49 The controversial ending of the novel does not le-
ave the space to the woman who turns out to be the truth of the non-
truth of mimesis (for the castrated man, for the man who believes 
in castration), but it tends to identify her with the violent spectrality 
and theatricality of commodified urban space so that he will be able 
to keep her away from literature, keep her in exile, perhaps. Is this 
not the old story of the structurally missing object of desire, however 
veiled (commodity or phallus) it is? No doubt, in this sense the novel 
reproduces the given order of sexual difference.

48 For the philosophical type’s self-duplication in the comic, see Baudelaire, 1995, pp. 147-
165; and, Paul de Man, 1971, pp. 187-228, especially p. 213. 
49 For this notion of “coming-to-pass” see Weber, 1996, pp. 76-107. 
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De-constitution
And yet, perhaps for the very same reason, or in the same mo-

vement, the author-son also “knows” that his mastery cannot deliver 
a solution to the problem he produces, once any given moral alterna-
tive is dismissed. We owe this to Ekrem’s singular genius: there is no 
and there can be no “right guy” here, no “Rakım Efendi.” The prob-
lem of mimesis must be embodied in language by means of a parody 
of popular romanticism in the mind of a protagonist who mimes 
its plot. With this courageous literary decision, a decision in favor 
of the literary to come, of literary to be invented so as to instantia-
te the ethical, something has already moved, something little but in 
such a way that it devastated all… so that he could not construct the 
very concept he somehow constructed. In representing, or actually 
in miming Bihruz’s mimetic/romantic inauthenticity (his inessenti-
al essence, his improper propriety) in parodic repetition as interior 
monologue, Ekrem goes through an experience of writing in which 
the “I” is doubled, hence subjected to a radical undecidability, and an 
experience of writing in which there is no essence of and no proper 
to mimesis, hence also no improper to it either—an experience of 
writing in which mimesis is outside itself: all that is appropriated by 
mimesis, all that is proper or essential to it risks its property or its 
essence in an infinity of substitution.50 Although this is projected on 
women, Ekrem nevertheless “knows” that “it” is very close to him, 
as close as Bihruz: his shadow, his ghost—and then who is he? A ra-
dical undecidability. It would not be wrong to say that the uncanny 
experience of doubling teaches him clandestinely (a clandestinity 
that nevertheless escapes him while marking him in his confessional 
encrypting) another lesson in the mirror of “ibret”—an “ironic” les-
son in Paul de Man’s sense of irony: the knowledge of inauthenticity 
cannot overcome inauthenticity.51 While he asks the reader to read 
the novel allegorically, the other lesson of “alle-gory” (which means 
literally “otherwise-speaking”) turns out to be other than a moral.  

50 Lacoue-Labarthe, 1989, p. 116. I interprete Lacoue-Labarthe’s concept of mimesis in 
terms of a certain experience of writing here. 
51 I am referring here to Paul de Man’s concept of irony: “it can know this inauthenticity 
but can never overcome it” (1971, p. 222). This is because ironic consciousness has to do 
with finitude. 
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Hence I would like to argue that the repetitive structure and the 
almost brutal ending of The Carriage Affair is not a question of lite-
rary or novelistic immaturity at all. It points to an ineluctable other-
ness beyond a mere denial of didacticism and moralism. Following 
Philippe Lacoue-Labarthe’s concept of “desistance” (or désistement), 
I would like to suggest that, in the absence of conventional narrative 
ending, of the celebrated (Platonic, Aristotelian and modern) pas-
sage from mimesis to diegesis, from imitation to truth, the subject 
desists. Or: the subject abstains from its candidacy for the national-
authentic. This dèsistance is not the failure of a dialectical surmoun-
ting or narrative resolution, but points to a literary displacement of 
an immediate moral ordaining—even though helplessly asking for 
an allegorical reading and trying hard to re-institute its reader outsi-
de mimesis (indeed is the supplementary warning or request in the 
preface not for the very reason that the subject desists?). The author’s 
desisting is the middle voice (neither active nor passive) of literatu-
re, of literary invention. The fact that the hyperbolic and exorbitant 
critical-literary space the dèsistance opens up is technicized and nor-
malized by literary history, and that literature is thus nationalized, 
canonized and masculinized does not mean that it can be reduced 
to such narrativizations. Rather it means that these narrativizations 
themselves are produced on uncertain ground. The novel’s disappea-
ring figures, Bihruz, Periveş and others, continue to move amidst the 
din, in the middle of the crowd, always here, always with us.

This is why I should like to talk about de-constitution rather than 
mere withdrawal. We are far away from Evin’s mastery and progress 
here. The de-constitution is an “event,” which marks the subject wit-
hout belonging to the subject. It is pre-inscription, but not in any 
sense pro-grammatic. All programs, whether political or literary, 
are supplemental and late efforts with regard to this pre-inscription. 
This is what Jacques Derrida (1989) calls the “ineluctable” in his 
introduction to Philippe Lacoue-Labarthe’s work (p.1-42 and Laco-
ue-Labarthe, 1989, p.43-138, and 1990, 82-83). The ineluctable may 
refer to the future (impossible to avoid, on the way) but it may also 
refer to the past (something that had already happened without hap-
pening). This is the experience of writing I have described above (or 
that which returns in it, exorbitantly): it is ineluctable, it desists, it 
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de-constitutes—which is not the opposite of constitution. What hap-
pens then in the “failure” to end a story, to produce narrative closure, 
to pass from mimesis to diegesis in proper literary-critical and phi-
losophical terms, is desisting or dèsistance of the subject of mimesis. 
Such ineluctable dèsistance points to a radical or absolute past, which 
seems to have something to do with femininity.

While the literary historian Ahmet Evin attributed a realistic 
vision to Ekrem, I have tried to show, following Parla’s and Gürbilek’s 
readings in a critical and deconstructive spirit, that the text’s realism 
is in crisis. Nonetheless The Carriage Affair’s success-in-failure prefi-
gures and preempts the problematic of an emergent Turkish national 
identity in the late 19th and early 20th centuries. As this archived text 
desists the canon it is made part of (i.e. the law of narrating and of 
nation-making), following its author’s wish, its careful reading can 
perhaps teach us a valuable lesson of cultural, literary and artistic 
inventiveness on shifting ground. 
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Öz
Şiddetle mizahı buluşturmaktaki başarısıyla tanınan Amerikalı yazar Flannery 
O’Connor, öykülerinde sakat, hasta ya da bedensel deformasyonları olan karak-
terlere sıklıkla yer verir. Bu karakterlerin temsiline dair yorumlar, yazarın kendi 
yönlendirmesinin de etkisiyle teolojik bir alanda yoğunlaşmıştır. Bu makale, söz 
konusu teolojik alanı geri plana iterek, O’Connor’ın sakatlık temsillerine mater-
yal bir gerçeklik olarak bakmanın olanaklarını, Rosemarie Garland-Thomson’ın 
“uyumsuzluk” (misfit) kavramından yararlanarak tartışmaya açmaktadır. Sakatlık 
ve edebiyat çalışmalarını temsil sorunu ekseninde buluşturan Garland-Thomson, 
sakatlık kimlik ve deneyimini zaman ve mekân içinde konumlandığı biçimiyle 
anlamayı önerir. Buna göre sakatlık, bedenle dünyanın dinamik bir karşılaşması-
dır ve ırk, sınıf, cinsiyet gibi öteki ayrımcılık kategorileriyle birlikte düşünülmeli-
dir. O’Connor’ın öyküleri sakatlığı bu türden bir ilişkiler ağı içinde düşünmek için 
zengin malzemeler sunan çarpıcı epizotlar içerir. Toplumsal bakışın çevreyle yaşa-
nan fiziksel uyumsuzluklarla ilişkisi öykülerde farklı yansımalar bulur. Toplumsal 
normların sorgusuzca kabulünün ürettiği ahlaki tutarsızlık, yazarın toplumsal ba-
kışa yönelttiği mizahi eleştirinin temel nedenidir ve O’Connor’ın ifadesiyle “yüze-
yin ötesi”ni görmeyen herkes bu eleştiriden nasibini alabilir. “Kurtardığın Hayat 
Seninki Olabilir”, “İyi İnsan Bulmak Zor”, “Düşmanla Gecikmiş Bir Karşılaşma” ve 
“Temiz Köylüler” öykülerinden örnekler sunan fakat yazarın öteki metinlerinden 
de yararlanan makale, “yüzeyin ötesi”ni görmenin bir edebî motif olarak sakatlık 
temsillerindeki yansımalarını tartışmaktadır.
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The Misfits: Representation of Disability 
in Flannery O’Connor’s Short Fiction

Abstract
Flannery O’Connor, an American writer well-known for successfully merging 
violence and humor, has many ill, disabled and deformed characters in her short 
stories. These characters have often been interpreted through theological terms, 
partly because of O’Connor’s own theological comments about her literary 
works. This article aims to discuss the possibility of placing O’Connor’s disab-
led characters in material reality rather than in theological realm by drawing on 
Rosemarie Garland-Thomson’s concept of “misfit.” Reflecting on the question of 
representation, Garland-Thomson brings together literature and disability studi-
es and suggests that the identity and experience of disability should be unders-
tood as it is stiuated in place and time. Accordingly, disability is a dynamic enco-
unter of the body with the world and should be considered in relation to other 
categories of discrimination such as race, class and sex. O’Connor’s short stories 
include striking episodes that offer interesting examples to think of disability in 
such a web of socio-political issues. The relationship between the physical misfits 
and how society views them finds reflections in the short stories in various ways. 
O’Connor’s humorous criticism targets the moral incoherence produced by the 
social norms that are closemindedly accepted and anyone who is incapable of se-
eing “beyond the surface” can be an object of this criticism. Providing examples 
from “The Life You Save May Be Your Own,” “A Good Man is Hard to Find,” “A 
Late Encounter with the Enemy,” and “Good Country People,” but also engaging 
in some other works of O’Connor, this article discusses how seeing “beyond the 
surface” manifests itself as a literary motif in the representations of disability. 

Key Words: Flannery O’Connor, Rosemarie Garland-Thomson, disability, misfit, 
social norms

Amerikan edebiyatında Güney gotiğinin önemli temsilcileri 
arasında sayılan Flannery O’Connor’ın (1925-1964) öyküleri, geçir-
diği bir hastalık ya da kaza sonucu sakatlanmış birçok karakter içe-
rir. Öykülerde yaralanma ve ölüm gibi ciddi sonuçları olan fiziksel 
şiddet sahnelerine, bir karakterin başlangıçta sahip olduğu bedensel 
bütünlüğün zamanla bozulması ya da canlı bir bedenin yerini bir 
cesede bırakması gibi durumlara sıklıkla rastlanır. Ayrıca O’Connor, 
birçok karakterini fiziksel bir deformasyondan yararlanarak kari-
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katürize eder; dişsizlik, kamburluk, şişmanlık gibi özelliklerle res-
mettiği öykü kişileri “normal” beden kodlarından “sapmıştır.” Fakat 
bu noktada O’Connor’dan (2014) önemli bir itiraz gelir: Ona göre, 
normallik ve sapkınlık gibi öznel ölçütlere yaslanarak grotesk ka-
rakterler yarattığını söyleyenler, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Güney eyaletlerinin gerçeklerini bilmeyen Kuzeyli okurlardır (s.40). 
O’Connor’a göre, Güneyli yazar dört koldan Güney’in gerçeklerini, 
dolayısıyla da “yüzeyin ötesi”ni görmeye zorlanır (s.45). “Yüzeyin 
ötesi” O’Connor için önemli bir edebî motiftir ve öykülerdeki sakat-
lık temsillerine de eşlik eder. 

Bu yazı, O’Connor’ın sakat karakterlerini resmederken söz 
konusu motifi nasıl kullandığını ve Güney’in gerçeklerinin tekrar 
tekrar ürettiği toplumsal normların yarattığı ahlaki tutarsızlıkları 
nasıl sergilediğini açmayı hedeflemektedir. Edebiyat ve sakatlık ça-
lışmalarını buluşturan Rosemarie Garland-Thomson’ın “uyumsuz-
luk” (misfit) kavramından yararlanan yazı, öykülerde beden-çevre 
uyumsuzluğunun nasıl temsil edildiğini ve bu temsillerin O’Connor 
edebiyatı açısından anlamını tartışmaktadır. Bu amaçla öncelikle 
Garland-Thomson’ın sakatlık kimlik ve deneyimini öteki ayrımcılık 
kategorileriyle birlikte düşünme önerisinin O’Connor öykülerinde 
nasıl bir karşılık bulduğu ele alınacaktır. Ardından “Kurtardığın Ha-
yat Seninki Olabilir” ve “İyi İnsan Bulmak Zor” öykülerine referansla 
yüzeyin ötesini görmenin dinsel hakikat ve materyal gerçeklik ara-
sındaki gerilim hattında ürettiği anlamlar üzerine düşünülecektir. 
Yazının son bölümünde ise O’Connor’ın sakat karakterlerinin sakat-
lığı materyal bir yaşam sorunu olarak nasıl deneyimledikleri “Düş-
manla Gecikmiş Bir Karşılaşma” ve “Temiz Köylüler” öykülerinden 
örneklerle çözümlenecektir. O’Connor’ın kendi hastalık ve sakatlık 
deneyimine eleştirmenlerin mesafeli yaklaşmasının nedenlerinin de 
tartışılacağı bu bölümde bu biyografik olgunun yazara kazandırdığı 
gerçekçi bakışın altı çizilecektir. 

“Uyumsuzluk” (Misfit) Kavramı ve Bir Ayrımcılık 
Kategorisi Olarak Sakatlık
Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletini öykülerinin 

mekânı kılan bir yazar için toplumsal normların ırk, cinsiyet, sınıf 
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gibi tarihsel olarak o coğrafyanın uğraştığı meselelere uzanması şa-
şırtıcı değildir. Nitekim O’Connor’ın öykülerinde sakatlık temsilleri 
çeşitli sosyo-politik olgularla iç içedir. Tekerlekli sandalyeyle hareket 
edebilen General Sash’in resmedildiği “Düşmanla Gecikmiş Bir Kar-
şılaşma” (1953) Amerikan İç Savaşı’na göndermelerle ilerler. Sağır 
Lucynell’le tek kolu olmayan Bay Shiftlet’ın öyküsünü anlatan “Kur-
tardığın Hayat Seninki Olabilir” (1953) toplumsal cinsiyet rollerine 
dair çarpıcı diyaloglar içerir. Bir bacağını av kazasında kaybetmiş 
olan Hulga’yı merkeze alan “Temiz Köylüler” (1955), taşra hayatının 
din referanslarıyla örülü dünyasını ve karakterlerin dar görüşlülüğü-
nü ortaya koyar. On dört yaşındaki “yumru ayaklı” Rufus Johnson 
karakterini içeren “Önce Sakatlar Girecek” (1962) ise arka planına 
suç, yoksulluk ve merhamet temalarını yerleştirir. Bu öykülerdeki 
gibi açık bir fiziksel sakatlığı olan karakterlerin dışında çeşitli has-
talıkları ya da bedensel deformasyonları olanlar da genellikle bir 
toplumsal yaranın tam ortasında var olurlar. Örneğin, Asbury’nin 
hastalığı etrafında şekillenen “Kalıcı Ürperti” (1958) ve yaralı, şiş-
man, sivilceli karakterleri bir doktorun bekleme odasında bir araya 
getiren “Vahiy” (1964), ırkçılık ve kölelik gibi önemli toplumsal me-
selelerle iç içe anlatılır.1

Sakatlığı toplumsal dışlanmaya maruz kalan bütün öteki kate-
gorilerle birlikte düşünmeye davet eden Garland-Thomson’ın tartış-
maları, O’Connor’ın öykülerindeki bu girift dokuyu anlamak açısın-
dan önemli bir kaynaktır. Garland-Thomson, bu yazıda “uyumsuz” 
sözcüğüyle karşılanan “misfit” kavramını sakatlık çalışmalarının 
feminizme katkı sağlayabileceğini tartıştığı “Misfits: A Feminist 
Materialist Disability Concept” (Uyumsuzlar: Feminist Materyalist 
Bir Sakatlık Mefhumu) başlıklı makalesinde ayrıntılandırır (2011a). 
Garland-Thomson (2014), cinsiyetle toplumsal cinsiyet arasındaki 
ayrımın sakatlık için de yapılması gerektiğini söyleyerek sakatlığa 
anlam veren ve buna dair sonuçlar üreten toplumsal sakatlanma sü-

1 Makalede bahsi geçen öykülerin orijinal adları şöyle: Düşmanla Gecikmiş Bir Karşı-
laşma (A Late Encounter with the Enemy); Her Çıkışın Bir İnişi Vardır (Everything That 
Rises Must Converge); İyi İnsan Bulmak Zor (A Good Man is Hard to Find); Kalıcı Ür-
perti (The Enduring Chill); Kurtardığın Hayat Seninki Olabilir (The Life You Save May Be 
Your Own); Önce Sakatlar Girecek (The Lame Shall Enter First); Temiz Köylüler (Good 
Country People); Vahiy (Revelation)
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reçlerinin farkına varılması gerektiğini vurgular (s.591). Bu vurgu, 
Anglosakson dünyadaki sakatlık hareketlerinin ve bu hareketlere 
eşlik eden akademik tartışmaların İngilizcedeki “disabled,” “handi-
capped,” “impaired” sözcükleri arasında yaptığı ayrımın da temel bi-
leşenlerinden biridir (Bezmez vd., 2011, s.24). Sakatlık Çalışmaları 
kitabının derleyenleri, “disabled” sözcüğünün Türkçe karşılığı ola-
rak “sakatlı[ğı]” tercih etme nedenlerini şöyle ifade ederler: 

[S]akatlığa bakışta sosyal modelin ortaya çıkmasıyla birlikte, sakatlığı 
bedende/bireyde konumlandıran handicap kelimesi yerine, sakatlığın 
bedensel boyutuna işaret eden impairment ve sakatlık deneyiminin şe-
killenmesindeki toplumsal engellere vurgu yapan disability kelimeleri 
geçiyor. Bu dönüşümü belki, Kadın Çalışmalarındaki cinsiyet [sex] 
/ toplumsal cinsiyet [gender] ayrımına benzetebiliriz. (Bezmez vd., 
2011, s.24)

Böylece Türkçede gündelik dildeki kullanımları sonucu de-
ğersizleştirici bir anlam yüklenen sakat sözcüğü görece politik bir 
bakışla olumsuz anlamından sıyrılmıştır (Bezmez v.d., 2011, s. 24). 
Diğer bir deyişle, sakatlığın taşıdığı olumsuz anlam yükünün nede-
ni, sakatlar değil, toplumun bakışıdır. 

“Misfit” kavramı, sakatlık kimliğini ve deneyimini zaman ve 
mekân içinde konumlandığı biçimiyle anlamaya yönelir (Garland-
Thomson, 2011a, s.591). Garland-Thomson bunu “beden ve dünya 
arasındaki dinamik karşılaşma” olarak yorumlar (s.592). Bu yönüyle 
“misfit” bir mekâna tam olarak yerleşememeyi, bir koltuğa sığma-
mayı, bir nesneye uzanamamayı ya da iki şeyin tuhaf bir biçimde yan 
yana gelmesini betimler; bir uyumsuzluk, ayarsızlık ve ölçüsüzlük 
söz konusudur. Tekerlekli sandalyeyle hareket eden birinin merdi-
venle girilen bir mekâna girememesi, Braille alfabesi olmadan kör 
birinin okuyamaması gibi gerçeklerin pratik çözümlerle ortadan 
kaldırılması materyal düzenleme örnekleridir. Diğer bir deyişle Gar-
land-Thomson, sakatlığı bedenlerdeki eksiklik, fazlalık ya da kusur 
olarak gören geleneksel anlayışı eleştirirken soyut bir adalet fikrine 
yaslanmayı yeterli bulmaz. Çevreye sakat bedene uyma sorumluluğu 
veren bir bakışla sakatlığı bir çevre içinde olma biçimi, materyal bir 
düzenleme olarak tanımlar (s.594). 
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O’Connor’ın öyküleri bedenin çevreyle karşılaşmasında yaşa-
nan uyumsuzluk örneklerini bazen karikatürleştirici bir abartıya da 
yaslanarak sunar. Bunu yaparken, Garland-Thomson’ın “sakatlar[ın] 
tarihsel olarak dışlanmışlarla aynı pozisyona sahip” olduğu fikri-
ni (2011a, s.594) sahneleyen epizotlar yaratır. Örneğin, Yurttaşlık 
Hakları Hareketi sonucu Afro-Amerikalıların otobüste istedikle-
ri yere oturabilmesinin beyazlarda yarattığı korkuyu konu edinen 
“Her Çıkışın Bir İnişi Vardır” (1961) öyküsünde otobüse binen Af-
ro-Amerkalı kadın şöyle betimlenir: “Pörsük etleri, yeşil ipekli bir 
giysiye zorla sığdırılmıştı, ayakları kırmızı pabuçlarından taşıyordu” 
(O’Connor, 2011a, s.20). Kadının başındaki “iğrenç” şapka “içi bo-
şaltılmış bir minder gibi,” çantası ise “içine taş parçaları doldurul-
muşçasına şişkin”dir (s.20). Öyküdeki kadın sakat değildir; ancak 
otobüsteki beyazların bakışlarıyla dışlanan bir siyah olarak bedenine 
ve bedeninin taşıdığı nesnelere uyumsuzluk, ölçüsüzlük ve ayarsızlık 
nitelikleri atfedilir. Siyahlar da sakatlar gibi süzücü bakışlara maruz 
kalır ve bu bakışlar, otobüsün ön koltuklarını da kadının üzerindeki 
kıyafetleri de ona yakıştıramaz. Bu yönüyle kadın bir uyumsuzdur; 
ama uyumsuzluğunun nedeni bedeninin formu ya da derisinin ren-
gi değil, otobüsteki öteki insanların bakışı ve görüşüdür. Nitekim 
Garland-Thomson’ın (1997) sakatlığın fiziksel olarak kendinden 
açık bir durum şeklinde tanımlanmasına karşı çıkarken söylediği 
şeylerden biri, sakatlığa toplumsal ilişkileri ve kurumları oluşturan 
bedenlerin bir karşılaşması olarak bakmak gerektiğidir (s.6). Bu kar-
şılaşmada bir grup, kıymet verilen fiziksel özelliklere sahip olmakla 
meşrulaştırılırken, ötekileri bedensel ve kültürel olarak ikincil ko-
numa iter (s.7). O’Connor’ın öyküleri bu hiyerarşik ilişkiyi bedensel 
uyumsuzlukla ırk, sınıf ya da statü kaynaklı uyumsuzlukları buluş-
turarak anlatır. 

Dinsel Hakikatten Materyal Gerçekliğe  
“Yüzeyin Ötesi”ni Görmek
Güney coğrafyası ve taşra hayatı, neredeyse O’Connor’ın ba-

kışını yönelttiği her yerde bir ayarsızlık, ölçüsüzlük, sığamama ya 
da taşma hâli görmesiyle sonuçlanmıştır. Huzursuz ilişkiler ağının 
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ve yerlerini bir türlü bulamayan, sorgusuzca dayatıldıkları için bir 
yerlerden taşan ya da bir yerlere sığmayan toplumsal normların be-
denleştiği söylenebilir. Her şeyden önce mistik ve dinsel bir anlam 
yüküne sahip olan “yüzeyin ötesi”, insanlar arası ilişkileri dert edi-
nen bir öykü evreninde gerçekçi bir bakışın yöneldiği bir alan olarak 
da belirir. Örneğin, “Kurtardığın Hayat Seninki Olabilir” öyküsünde 
bir çiftlik evine çalışmaya gelen ve içine bir türlü sığamadığı eski bir 
arabada yatmak zorunda kalan Bay Shiftlet’ın arabaya sığmak için 
verdiği mücadele, sınıfsal bir hiyerarşinin gerçekçi bir temsilini su-
nar (O’Connor, 2009c, s.154). Başlangıçta bu evde yaşayan yaşlı bir 
kadınla sağır ve dilsiz kızı Lucynell’e yardım eden, hatta Lucynell’e 
“kuş” demeyi öğreten Bay Shiftlet, sürekli olarak insanların yalan-
cı, paragöz ve güvenilmez olduğundan yakınmakta, kendisinin ise 
“namuslu bir kafa yapı[sına]” sahip olduğunu söylemektedir (s.159-
160). Yaşlı kadın, Lucynell’le Bay Shiftlet’ı evlendirmek ister. Bay 
Shiftlet parası olmadığını, karısının gönlünü hoş tutamayacağı için 
evlenemeyeceğini söyleyerek Lucynell’le evlenmesinin karşılığında 
yaşlı kadından para alır. Lucynell’i arabayla gezmeye çıkaran Bay 
Shiftlet, bir lokantada mola verdiklerinde kızı uyur vaziyette orada 
bırakır. Daha sonra yolda gördüğü ve arabaya aldığı işçi tulumlu oğ-
lana sevgi dolu annesini yapayalnız bıraktığı için duyduğu pişmanlı-
ğı anlatır. Oğlansa kendi annesinin iğrenç biri olduğunu söyleyerek 
arabadan iner. Bay Shiftlet, dünyayı pisliklerden temizleyecek bir 
yağmur yağmasını dileyerek yoluna devam eder. Dünyanın kötü, 
kendisinin namuslu olduğunu söyleyen Shiftlet, yaşlı kadının ara-
basını ve parasını almış, Lucynell’i öylece yolda bırakmıştır. Bütün 
bu kötülüklerin temel aracı, başlangıçta yatacak yeri olmadığı için 
sığmak zorunda olduğu ve ancak ayaklarını camdan dışarı çıkararak 
sığabildiği arabadır. Öyküde araba bir ahlaki yozlaşma sembolüne 
dönüşmüştür. Shiftlet, “paltosunun sol yeni[ni]” boş bırakan ya-
rım kolunu arabanın camından dışarı çıkararak yoluna devam eder 
(s.168). Arabanın dışında kalan tek şey, camdan dışarı çıkardığı ya-
rım koludur. O’Connor, bu yolla kolun olmayan kısmını görmeye, 
görünmeyendeki hakikati anlamaya davet eder. Araba, gerçeklerin 
çarpıtılmasının, yalanın ve ikiyüzlülüğün sembolüne dönüşürken 
hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını işaret eder. Gerçeklik ise 
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sözün ve eylemin ilk anda yansıttıklarının, yani yüzeyin ötesinde-
dir. Bununla beraber, mistik bir perspektiften bakıldığında, kolun 
görünmeyen yarısı orada bir bütünlük görülemeyeceği anlamına 
gelmez. Böylece O’Connor, gerçekçi ve mistik bakışını bir sakatlık 
imgesinde buluşturur. 

O’Connor’ın Shiftlet gibi kötülükleriyle anılan bir başka karak-
teri, Aylin Ülçer’in Türkçeye Ayarsız olarak çevirdiği Misfit adını ta-
şır. “İyi İnsan Bulmak Zor” (1953) öyküsündeki bu karakter, iyiliğin 
ve kötülüğün görünenin ötesindeki yansımalarının somutlaşmasına 
aracılık eder. Öykü bedensel bir deformasyonu olan karakterler içer-
mez; ancak kaza ve cinayet yoluyla bedene müdahaleler söz konusu-
dur. Kaza sonucu hafif yaralanan karakterler, kaza sonrası yaşanan 
bir dizi olayın ardından silahla öldürülürler. Öykü sona yaklaştığın-
da “bir kan gölünün ortasında yarı oturur yarı yatar vaziyette yığı-
lıp kalmış” bir bedenle karşı karşıyayızdır (O’Connor, 2009b, s.29). 
Ceset, arabalarıyla yolculuğa çıkmış bir ailenin en büyük üyesi olan 
babaanneye aittir. Cinayeti işleyen ise kendisine “Ayarsız” ismini ver-
miş bir hapishane kaçkınıdır. Ayarsız, aile yolculuğa çıktığından beri 
babaanne tarafından çocukları korkutmak için kullanılmıştır. Gaze-
tedeki haberlere bakılırsa Florida’ya gitmekte olan bu caniden ço-
cukların korunması gerekmektedir. Ne var ki, geçtikleri bölgede giz-
li bir bölmesi olan bir malikâneden söz ederek çocukların merakını 
uyandıran babaanne, arabayla toprak bir yola sapmalarına, ardından 
da malikânenin yerini yanlış hatırladığını fark etmesiyle kaza yap-
malarına neden olur. Kazanın gerçekleştiği noktada tepeden aşağı 
doğru inmekte olan arabadan Ayarsız ve iki arkadaşı çıkar. Bütün 
ailenin bu üç kişi tarafından katledilmesiyle sona eren öykü, şiddetin 
mizahla iç içe olduğu, özellikle de babaannenin ikiyüzlü tavırlarının 
alay konusu edildiği bir olay örgüsü içinde anlatılır. Sürekli olarak 
içinde yaşadıkları dönemin yozluğundan şikâyet eden, eskisi gibi iyi 
insanların kalmadığından yakınan babaanne, ahlaki değerleri, orta 
sınıf beyaz kimlikle özdeşleştirmektedir. Babaannenin iyilik ve kö-
tülük algısı görsel önyargılarla şekillenirken, bencilliği dinsel inancı-
nın temellerine dair kuşku doğurur. 

O’Connor’ın (2009b) göstermeye çalıştığı şeylerden biri, 
Ayarsız’ın “bir bakışta insanın içini okurdu” diyerek (s.24) dalga 
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geçtiği babasının tavrının birçok insanın tavrını örneklediğidir. Ba-
baanne gibi nezaketi, iyiliği ve doğruluğu dilinden düşürmeyen biri, 
yolculukta giydiği kıyafetleri kaza olması ve ölmesi hâlinde bile bir 
“hanımefendi” olduğunu herkesin anlayacağı biçimde seçer (s.11). 
Arabanın penceresinden gördükleri siyah çocuğun pantolonsuz ol-
duğunu fark edince “Memleketteki küçük zenciler, bizim sahip oldu-
ğumuz türden şeylere sahip değiller” diyerek hanımefendi statüsünü 
beyazlık kategorisiyle pekiştirir (s.12). Babaannenin ırka ve ekono-
mik sınıfa dayalı ayrımcılığı, Ayarsız’a söylediği “Damarlarında do-
laşan kanın alelade olmadığı her halinden belli” sözünde de kendini 
gösterir (s.22). Burada O’Connor, insanlığın kurduğu ikiyüzlülük 
mekanizmasını babaannenin içinde bulunduğu trajikomik durumu 
sahneleyerek anlatır. Babaanne, öteki aile bireyleri öldürülürken, 
kendi hayatını kurtarmak için Ayarsız’a iyi bir insan olduğunu söyle-
mekte, bunu bir taraftan “damarlarında akan kan” gibi görünmez bir 
özellikle açıklarken diğer taraftan sırf Ayarsız’a bakarak anladığını 
ifade etmektedir: “bana sorarsan kendine Ayarsız demen çok yanlış, 
çünkü ben içten içe iyi bir adam olduğunu biliyorum. Sana şöyle 
bir bakınca bile görebiliyorum bunu” (s.22). Babaanne için “asil bir 
soy”dan gelmek anlamını taşıyan iyilik dış görünüşten anlaşılabilir-
ken, kendisi hanımefendi görüntüsüne rağmen ahlaki olarak kaypak 
bir zeminde durduğunu açık etmektedir. 

“İyi İnsan Bulmak Zor” öyküsünün örneklediği üzere, O’Connor 
kurmacası, komedi ve hicve yaslanan bir gerçekçiliğin korku yaratan 
bir belirsizliğe evrilmesinin şaşırtıcı örneklerini sunar. Bu nedenle, 
yazarın yaratıcılığının kaynağını, sürprizlerle dolu öykülerinin nere-
den, nasıl çıktığını anlamaya yönelik birçok görüş ortaya atılmıştır. 
Bu görüşler, yazarın eğitiminden edebî okumalarına uzanan farklı 
öğeleri ele alsa da O’Connor eleştirmenleri özellikle iki kaynağın 
üzerinde durur: Bunlardan birincisi, O’Connor’ın otuz dokuz yıllık 
yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği Georgia eyaletindeki Mil-
ledgeville kasabası ve Andalusia çiftliğidir (örn. bkz: Correoso-Ro-
denas; Watson; Orvell). O’Connor’ın metinlerinde kasabadaki kırsal 
yaşam bölgenin tarihsel ve toplumsal dokusuyla buluşur. Bu buluş-
ma yazarın iğneleyici bakışıyla anlatıldığında ilişkilere hâkim olan 
ikiyüzlülük öne çıkar. Normların sorgulanmadan kabulü, ırksal ve 
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sınıfsal ayrımcılığın kolayca meşrulaştırılması, dini inancın sembol-
lere indirgenmesi bu ikiyüzlülüğün örnekleri olarak sunulur. İkincisi 
ise nüfusunun çoğunluğunu Protestanların oluşturduğu bu bölgede 
O’Connor’ın inançlı bir Katolik olarak yaşaması ve bu durumu bir 
azınlık kimliği olarak benimsemesidir (örn. bkz: Katz; Rubin; Srig-
ley). O’Connor’ın metinleri Hristiyan teolojisinden yararlanır, İncil’e 
açık ve örtük göndermelerde bulunur. İnanç-inançsızlık ikiliği ka-
rakterler arası diyaloglarda ortaya çıkabileceği gibi bir karakterin gö-
rünen ve görünmeyen yüzü arasındaki tutarsızlıklara ya da zıtlıklara 
da yansıyabilir. 

Miles Orvell (1991), bu iki temel kaynağın buluşmasından orta-
ya çıkan gerilime dikkat çeker. Ona göre, O’Connor’ın en iyi yapıtları 
ve kurmaca sanatı üzerine yazdığı her şey “gerçekliğin” çekim gü-
cüyle “Gerçekliğin” (dinsel hakikatin) çekim gücü arasındaki gerili-
mi açık eder. Metinler, yüzeydekiyle derindeki, gerçekle gizemli ara-
sında sürekli gidip gelmektedir (s.18). “The Fiction Writer and His 
Country” (“Kurmaca Yazarı ve Ülkesi”) ve “Catholic Novelists and 
Their Readers” (Katolik Romancılar ve Okurları) başlıklı denemele-
rine atıfla O’Connor’ın hayata Katolik bir perspektiften baktığını ve 
gördüklerini İsa’nın kefaretiyle ilişkileri çerçevesinde anlamlandırdı-
ğını söyler. Böylece O’Connor, kutsal metnin bir hikmeti olduğu için 
gerçeği tasvir etmesine benzer biçimde kurmaca yazarının da daha 
alt seviyede olmakla birlikte bir gizi açığa çıkarmayı umduğunu dile 
getirir (Orvell, 1991, s.17-18). 

Orvell’ın göndermede bulunduğu bu iki yazı O’Connor’ın 
Mystery and Manners (Gizem ve Adap) başlıklı deneme derlemesin-
de yer alır ve mektuplarından oluşan The Habit of Being’le (Varolma 
Alışkanlığı) birlikte yazarın edebiyat anlayışını açıklayan pek çok 
pasaj içerir. O’Connor’ın kurmaca metinlerini yorumlayan eleştir-
menler de bu iki kitaba sıklıkla başvururlar. Bunun nedeni, Orvell’ın 
(1991) ifadesiyle, okurun “yaşamın görünen yüzünün ötesine geçen” 
metinlerin açığa çıkarmak istediği gizi anlamak için O’Connor’ın 
kaynaklarını bilmek gerektiğine dair sezgisidir (s.5). Kurmaca me-
tinlerde anlamın belirsizliğinden kurtulmak amacıyla bizzat metnin 
yazarları tarafından yapılan açıklamalara başvurmak yaygın bir tavır 
olsa da eleştirmenlerinin O’Connor’a bu konuda olağandışı bir yet-
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ki verdiğini düşünen Jay Watson’a (2012) katılmamak imkânsızdır 
(s.208). Watson, O’Connor’ın nasıl okunması gerektiği konusunda 
eleştirmenlerini etkilediğini ve Katolik dünya görüşünü öne çıka-
rarak yorumların büyük ölçüde teolojik alanda kalmasını sağladı-
ğını söyler. Robert Donahoo’nun (2011) O’Connor üzerine yapılan 
çalışmaların bir özetini sunduğu yazısı da bu durumu doğrular: 
O’Connor’ı anlamak için psikanalitik, feminist, yeni tarihselci yakla-
şımlardan yararlanılmış, retorik ve üslup odaklı okumalar yapılmış 
olsa da teolojik bakış O’Connor çalışmalarında baskın olmayı sür-
dürmüştür. 

Watson (2012), bu yönlendirmenin merkezine iki fikri yerleşti-
rir: Birincisi, evrenin insan aklının ve algısının anlayamayacağı bir 
işleyişi olduğu fikridir. İkincisi ise insanın ancak Tanrı’nın lütfuyla 
tamamlanabilecek eksik bir varlık olduğu ve insanların kendileri-
ni kusursuz görmelerinin de yine bu eksikliğe işaret ettiği fikridir 
(s.208). O’Connor’ın sakat karakterler içeren öyküleri de temelde 
Orvell’ın ve Watson’ın işaret ettiği bu teolojik alanda anlamlandırıl-
mıştır. Özellikle de insanın kusursuz bir varlık olmadığı fikri, kimi 
eleştirmenleri sakat karakterleri eksiklik ve lütuf ekseninde yorum-
lamaya itmiştir. Bir taraftan fiziksel olarak sakatlanmış karakterle-
rin metaforik olarak da dünyanın günahlarını taşıdığı, bedensel 
engellerin zihin, kalp ya da ruhtaki bir engeli temsil ettiği (Oliver, 
2004, s.233), diğer taraftan, sakatların sakat olmayan insanlardaki 
bencillik ve yozlaşmanın ortaya çıkarılması amacıyla kullanıldığı 
öne sürülmüştür (Behling, 2006, s.88). Her iki bakış açısı da kurtu-
luş, kefaret, lütuf gibi teolojik kavramlardan yaralanır. O’Connor’ın 
iki temel kaynağı olarak görülen Güney coğrafyası ve dinsel inancı, 
sakatlık temsillerinin yorumunda da temel kaynaklar olarak görül-
müş, yazarın kurmaca dışı metinlerindeki yönlendirici tavrı etkisini 
göstermiştir. 

Bir Yaşam Sorunu Olarak Sakatlık ve Uyumsuzluk
Hastalık ve sakatlığın O’Connor’ın roman ve öykülerinde kap-

ladığı geniş yerin yazarın kişisel deneyimleriyle ilişkilisi yadsınamaz. 
On beş yaşındayken babasını otoimmün bir hastalık olan sistemik 
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lupus eritematozus nedeniyle kaybeden O’Connor, yirmi beş yaşın-
dayken aynı hastalığa yakalanır. Gazetecilik eğitimi almak ve yazar-
lık atölyesine katılmak üzere gittiği Kuzey’den kısa sürede döner, 
Milledgeville’deki çiftlikte annesine bağımlı bir hâlde yaşamak zo-
runda olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Kullandığı ilaçlar nedeniyle teşhis 
aldıktan beş yıl sonra ciddi kemik erimesi sorunları yaşamaya başlar 
ve yürüyebilmek için koltuk değneklerine ihtiyaç duyar. Çenesin-
deki nekroz nedeniyle yeme sorunları da yaşayan O’Connor, hasta-
lığının bir komplikasyonu sonucu otuz dokuz yaşında ölür. (Kirk, 
2008, s.9-13). O’Connor’ın kısa hayatında hastanelerin, doktorların 
ve ilaçların önemli bir rol oynadığı mektuplarında açıkça görülür. 
Ancak mesele edebiyatına geldiğinde, hastalığının yazdıkları üzerin-
de hiçbir etkisi olmadığını söyleyecektir. 

Yazarın hastalığı konusundaki genel sessizlik ve bir mektubun-
da yer alan “lupusumun edebî düşüncelerle bir ilgisi yok” cümlesi-
nin sıklıkla alıntılanması (O’Connor, 1988, s.380), nasıl okunması 
gerektiği konusunda eleştirmenlerini yönlendirmekteki başarısının 
kanıtlarından biridir. O’Connor’ın hastalığıyla metinlerindeki has-
talık imgelerini ilişkilendiren az sayıdaki çalışmalardan birinin ya-
zarı olan Susanna Gilbert (1999), O’Connor’ın lupusla mücadelesi-
nin öykü ve romanlarına salt tematik olarak değil, figüratif olarak 
da yansıdığını söylerken bu konuda yalnız olmadığını da ekler ve 
O’Connor’ın karanlık tarafını uğraştığı bu sürprizlerle dolu, “şid-
detli” hastalıkla ilişkilendiren Josephine Hendin’i hatırlatır. Jennifer 
Proffitt’in O’Connor’ın hastalığının semptomlarının ve kullandı-
ğı kortizonun bedeninde yarattığı etkileri roman ve öykülerindeki 
imgelerde arayan yazısı ise Gilbert’ınkiyle benzer bir fikre dayanır. 
Buna göre, O’Connor’ın bedeninde yaşadığı tuhaflıklar hayatında o 
kadar etkilidir ki kendisi inkâr etse de hastalığı karakterlerine atfet-
tiği özelliklerde, tasvirlerinde, kullandığı benzetmelerde kendini bir 
biçimde gösterir. 

 O’Connor’ın öykülerinde sakatlık temsilleri üzerine düşünür-
ken yazara kaynaklık eden bu üç öğenin çeşitli yansımalarıyla karşı-
laşmak kaçınılmazdır. Sakatlık söz konusu olduğunda eleştirmenle-
rin rağbet ettiği ilk iki kaynak, yani yazarın içinde yaşadığı coğrafya 
ve dini inancı, eleştirmenlerin büyük ölçüde uzak durduğu üçün-
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cü kaynakla yazarın deneyimi çerçevesinde buluşur. Diğer bir de-
yişle, tamamı biyografik olan bu üç kaynak – O’Connor’ın mekânı, 
O’Connor’ın inancı, O’Connor’ın hastalık ve sakatlığı – yazarın ki-
şisel deneyim, gözlem ve inançlarını temel alır. Öykülerdeki sakat-
lık temsillerini yazarın deneyimlediği, bu nedenle de çok iyi bildiği 
“uyumsuzluk” hâliyle açıklamak, bu temsilleri ahlaki yozlaşmanın ya 
da aydınlanmanın simgeleri ya da kefaret üzerine düşünmenin araç-
ları olarak görmek kadar meşrudur. Bu nedenle seküler bir bakışla 
O’Connor’ın öykülerindeki sakatlık temsillerini materyal bir yaşam 
sorununun yansımaları olarak görmek de pekâlâ mümkündür. 

Sakat bedenlerin gündelik hayat içinde karşılaştığı zorluklar, 
mekânlara büyük ya da küçük, kısa ya da uzun gelen uzuvlar, sa-
katların maruz kaldığı bakışlar ve sözler, O’Connor’ın öykülerin-
de çeşitli biçimlerde temsil edilir. Öykülerdeki sakat karakterler, 
O’Connor’ın yansımaları olarak okunamayacak kadar çeşitlidir; an-
cak karakterlerin ve etraflarında olup bitenlerin anlatıldığı metin-
lerdeki iğneleyici üslubun sahibinin uyumsuzluk hâlini tanıyan bir 
yazar olduğunu söylemek zor olmayacaktır. O’Connor, materyal bir 
gerçeklik olarak sakatlığın, toplumsal ayrımcılığa maruz kalmanın 
ırkçılık ve fakirlik gibi öteki nedenleriyle aynı kaderi paylaştığını 
gösterir. Bu nedenle, kişisel hastalık ve sakatlık öyküsü, içinde ya-
şadığı çiftliğin ve kasabanın dayattığı ilişki tarzlarına yönelik alaycı 
bakışını güçlendirir; bedensel ve toplumsal normların “form”dan 
ve “norm”dan sapma deneyimlerini karşılama biçimi O’Connor’ın 
temel meselelerinden biri olmuştur. Ne var ki bu türden bir sekü-
ler çerçeve bile Tony Magistrale’in (1990) çarpıcı yorumunu haklı 
çıkaracak biçimde O’Connor’ın inanç ve ahlak temalarına yaptığı 
yatırımı görmezden gelemez: “Seküler okurun O’Connor’la güreşi, 
sürekli ebeveynlerinin otoritesini sınayan inatçı çocuğunkine ben-
zer. Çocuk ileride ebeveynlerinkinden epey farklı değerlere sahip 
bir yetişkin olabilir; fakat sonuçta bir biçimde ailesinin vizyonunun 
etkisini yansıtacaktır. Bu kaçınılmazdır; çünkü etki kanındadır” 
(s.98). Magistrale, O’Connor’ın kan ve genetik geçiş motifini sıkça 
kullanmasına gönderme yapan bu benzetmeyle metinleri seküler bir 
çerçevede okumanın değil, metinlerin dinsel dokusundan tamamen 
soyutlanmış bir çerçeve kurmanın imkânsızlığını dile getirir.
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“Düşmanla Gecikmiş Bir Karşılaşma” bu türden bir buluşma-
yı sahneler. Öykü, yüz dört yaşındaki büyükbabası General Sash’ın 
üniformasının temsil ettiği şanlı tarihle ve bu tarihin bir parçası olan 
ailesiyle gurur duyan altmış iki yaşındaki Sally Poker Sash’in me-
zuniyet töreninde yaşananları konu edinir. “İyi İnsan Bulmak Zor” 
öyküsünde olduğu gibi yine O’Connor’ın alaycı bakışının hedefinde 
toplumsal hiyerarşide üstünlük edinmenin aracı olarak dış görünüşe 
yapılan yatırım vardır. Büyükbabasını tekerlekli sandalyesiyle törene 
götüren Sally, haysiyet ve cesareti üniformayla özdeşleştirerek herke-
se şanlı mazisini göstermek istemektedir: “‘Gördünüz mü işte!’ der-
cesine başını dimdik tutacaktı, kararlıydı” (O’Connor, 2009a, s.54). 
Büyükbabasını üniformasız hayal edemeyen Sally için bu olsa olsa 
bir kâbusta mümkündür: “Bir gece rüyasında, ‘Gördünüz mü! Gör-
dünüz mü işte!’ diye bağırıp arkasına dönmüş ve büyükbabasını, yü-
zünde felaket bir ifadeyle, üstüne üstlük general şapkası sayılmazsa 
anadan üryan halde tekerlekli sandalyesinde otururken görmüş, he-
men uyanmış, o gece bir daha uyumaya cesaret edememişti” (s.54). 
İnsanların görmesini istediği şeyin görülmemesi ihtimali Sally için 
bir kâbus kadar ürkütücüdür. Ne var ki, görülmesini istediği şey, 
yani iç savaşta varlık göstermiş bir büyükbabaya sahip olduğu bilgisi 
gerçeği yansıtmaz; çünkü üniforma General Sash’e doksan iki yaşın-
dayken bir galada hediye edilmiştir. Artık tekerlekli sandalyeyle ha-
reket edebilen General Sash, hiçbir şeyi tam olarak hatırlamamakta-
dır, “[t]ıpkı bedeninin bir ucundan kırışıp büzüşmüş halde sarkan ve 
Sally Poker’ın küçük bir kızken tığ ile ördüğü mavi gri örtüyle örtülü, 
hissizleşmiş ayaklarını hatırlayamadığı gibi” (s.55). 

General Sash’in yaşlılık kaynaklı sakatlığı, Garland-Thomson’ın 
(2011b) sakatlığı dinamik bir olgu olarak tanımlamasını anımsatır: 
“Sakatlık deneyimlerin en insani olanıdır; her aileye ve eğer yete-
rince uzun yaşarsak hepimize dokunan bir deneyimdir” (s.525). 
General Sash’in geçmişte dimdik ayakta durabilen bedeni zamanla 
çökmüştür: “Ayakları artık hepten hissizdi, dizleri anca çürümüş 
menteşeler kadar iş görüyor, bir tutuyor, bir tutmuyordu, böbrekleri 
desen canları istediğinde çalışıyordu” (O’Connor, 2009a, s.59). Bir 
örtüyle görünmez kılınmaya çalışılan sakatlıklarına rağmen teker-
lekli sandalye uyumsuzluğunun bir göstereni olarak oradadır. Yaşlı 
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adam, gençliğinde bedeninin ne kadar mükemmel bir uyuma sahip 
olduğunu, ufak tefek deformasyonların da kolaylıkla örtülebildiğini 
düşünmektedir: 

Ayağa kalkmayı başarabildiği eski günlerde, bir altmış beş boyunda 
aslan gibi adamdı. Arkadan omuzlarına kadar inen ak saçları vardı ve 
takma diş takmaya yanaşmıyordu, çünkü onsuz profilden çok daha 
çarpıcı göründüğü kanaatindeydi. Resmi general üniformasını üstü-
ne çektiğinde kimsenin onunla aşık atamayacağını çok iyi biliyordu. 
(s.55) 

Torunu Sally ise “Her Çıkışın Bir İnişi Vardır” öyküsündeki 
Afro-Amerikalı kadının sergilediği türden bir uyumsuzluk sergi-
ler. Sally’nin altmış iki yaşında üniversite bitirmesiyle temsil edilen 
statü arayışı, Güney’in normatif kodları çerçevesinde “uyumlu” gö-
rünme, olumlayan bakışların nesnesi olma arzusunu da beraberinde 
getirmiştir. Mezuniyet diploması için alkışlanmakla yetinmez; şe-
refli bir soydan geldiğini de göstermek ister. Fakat bedenine otur-
mayan kıyafetleri, Sally’nin izleyici topluluk nezdinde bir uyumsuz 
olduğunu açık eder. General Sash, galada hediye edilen üniforma ve 
kılıcın kendisine ne kadar yakıştığını, Sally’nin elbisesine iliştirsin 
diye verilen çiçekle dalga geçerek anlatır: “O kadar büyüktü ki, kafan 
yanında küçük kalıyordu” (s.56). Dahası, Sally o gece büyükbabası 
düşmesin diye sahneye onunla birlikte çıkmış, o sırada bedenindeki 
bir başka uyumsuzluğu fark ederek utanmıştır: “Sally Poker başını 
eğip ayaklarına baktı ve hazırlanmanın heyecanıyla ayakkabılarını 
değiştirmeyi unutmuş olduğunu fark etti: Elbisesinin altından kah-
verengi bir çift kaba potin dışarı uğruyordu” (s.59). General Sash’in 
ve tekerlekli sandalyesini sürmek için ona eşlik eden izci yeğeni John 
Wesley’nin bedenlerini toplumsal normlara uyumlu hâle getiren 
üniformaları, Sally’nin cüppesine rağmen “form”dan sapan bedenini 
normlara uydurma girişiminin araçları olarak işler. Sally, “Cesaret 
timsali gri üniformasını kuşanmış ihtiyarla, tertemiz haki ünifor-
malı delikanlının birlikte kim bilir nasıl da şeker görüneceklerini” 
düşünmektedir (s.60). 

Öyküde kıyafetler bedensel formları toplumsal normlara bağla-
yan simgelerdir. Mezuniyet töreninin ziyaretçileri de sıcaktan terle-
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dikçe kıyafetlerine çekidüzen verir, bedenlerinin toplulukla uyumlu 
bir formda kalmasını sağlar: “Erkekler şapkalarını geriye itip alınla-
rındaki teri sil[mekte], kadınlar sırtlarına yapışmasın diye elbisele-
rini omuzlarından tutup hafifçe kaldır[maktadır]” (s.62). O sırada 
Sally, General’in başında şapkası olmadığını, sandalyesinde asık su-
ratla oturduğunu, Wesley’nin ise pantolonundan fırlamış gömleğiyle 
makineye dayanmış hâlde Coca Cola içtiğini görür. Telaşla yanları-
na gidip onlara çekidüzen vermeye çalışır: “Çocuğu sarsıp kendine 
getirdi, gömleğini pantolonunun içine tıkıştırdı ve ihtiyarın başına 
şapkasını geçirdi” (s.62). Sally’nin ailesine kazandırmaya çalıştığı 
soyluluk görüntüsü, elbisesinin altından dışarı fırlayan kaba ayak-
kabıları, Wesley’nin pantolonundan fırlayan gömleği, General’in 
başında durmayan şapkasıyla bozulur. Sıcak başına vurdukça “kuru 
bir örümcek kadar narin ve çelimsiz bedeni” (s.61) dayanamaz hâle 
gelen yaşlı adam, başında bir delik hissetmeye başlar ve geçmişin 
kendisine savaş açtığını düşünür. Yaşlı adamın geçmişle savaşı bü-
tünüyle fizikseldir; sıcağa bedeninin daha fazla dayanamamasının 
etkisiyle başında hissettiği delikler bütün vücuduna yayılmıştır: 

Arkası kesilmez yaylım ateşlerinin orta yerine koşuyor ve onları seri 
küfürlerle karşılıyordu. Müzik ona doğru şişinip kabarırken, bütün bir 
geçmiş sanki yerden bitmiş gibi ansızın üzerine ateş açmaya başladı, 
bedeninin delik deşik olduğunu, ayrı ayrı yüz süngü yarası almış gibi 
yüz yerinin birden keskin bir acıyla sızladığını hissetti ve isabet eden 
her kurşuna karşılık bir küfür savurarak yere düştü. (s.65) 

Sally, diplomasını alırken General’in “gözleri fal taşı gibi açık, 
hareketsiz ve haşin oturduğunu” görür (s.65). Diplomasını aldıktan 
sonra akrabalarının yanına gider ve John Wesley’nin yaşlı adamı ge-
tirmesini bekler. Oysa Wesley “Coca-Cola makinesinin önündeki 
uzun kuyrukta cesetle birlikte” beklemektedir (s.66).

General Sash’in ölümüyle sonuçlanan öyküde O’Connor, bi-
reylerin toplumun normatif kurgusunun bir parçası olmak için be-
denlerin oynadığı rolü kıyafetlerin sembolik anlamını öne çıkararak 
gösterir. Üniformanın atıfta bulunduğu İç Savaş’ı da bu sembolik 
örüntüye dahil eden Suzanne Morrow Paulson’a (1988) göre öykü-
nün karakterlerinin bir grubun parçası olmaya çalışırken kendilerini 
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ötekilerden ayırma girişimine benzer biçimde İç Savaş’ta da bir böl-
ge kendisini ötekilerden ayırmaya çalışmıştır. (s.56). Sally ve büyük-
babası kendilerini biz-onlar karşıtlığı içinde ifade eder ve bir sürü 
başka insanı “düşman” olarak görürler (s.57). Garland-Thomson’ın 
sakatları, azınlıkları, kadınları ve fakirleri, toplumsal hiyerarşide 
benzer bir pozisyona yerleştirmesinin nedeni, O’Connor’ın sahnele-
diği türden bir düşmanlık duygusuna maruz kalmalarıdır. Diğer bir 
deyişle, bir toplumda farklı grupların birbirlerine karşı besledikleri 
düşmanlık da bir “iç savaş”tır. Sally ve büyükbabası, kendilerini öte-
kilerden ayırma girişiminde birçok başka grubun ötekisi oldukları-
nın bilinciyle örtme ve çarpıtma mekanizmalarını kullanırlar. Sakat-
lık bir örtüyle gizlenmeye çalışılırken tekerlekli sandalye ve öykünün 
sonundaki ceset, gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koyar. Sally’nin 
rüyasındaki “çıplak” büyükbaba imgesi de sosyal statüsünü olduğun-
dan farklı göstermeye çalışan birinin gerçekle bilinçdışı yüzleşmesi-
ni sahneler. O’Connor mizahı, ölümle yüz dört yaşında, “gecikmiş” 
bir karşılaşma yaşayan General’in kahramanlık hayalinden geriye 
delik deşik bir üniforma bırakmıştır. 

Sakatlığın Garland-Thomson tarafından vurgulanan dinamik 
boyutunu gösteren bir başka öykü “Temiz Köylüler”dir. “Düşmanla 
Gecikmiş Bir Karşılaşma”nın yaşlandıkça sakatlanan karakterinin 
aksine, “Temiz Köylüler”in otuz iki yaşındaki karakterinin sakatlan-
ma nedeni on yaşındayken başından geçen bir av kazasıdır. Bacağın-
dan vurulan Hulga takma bir bacakla hayatına devam etmektedir. 
Öyküde çirkin ve huysuz biri olarak betimlenen Hulga, asıl adı olan 
ve “neşe” gibi olumlu bir anlama sahip Joy’u yirmi bir yaşında değiş-
tirerek kendisine atfedilen olumsuz imajı biraz daha güçlendirmiştir. 
Hulga isminin kulağa hiç hoş gelmediğini düşünen Bayan Hopewell, 
kızının “zavallı şişman bir kız kurusu olduğu gerçeğiyle” yüzleşmek-
te zorlanmaktadır (O’Connor, 2009d, s.173). Yanlarında çalışan Ba-
yan Freeman ise Hulga’nın takma bacağına özel bir ilgi duyar:

Bayan Freeman’ın görünmez hastalıklara, gizli sakatlıklara, çocuk ta-
cizi hikâyelerine karşı özel bir zaafı vardı; bunlarla ilgili her şeyi en 
ince ayrıntısına kadar bilmekten zevk alıyordu. Hastalıklardan, yavaş 
ilerleyenleri veya tedavisi mümkün olmayanları tercih ediyordu. Hul-
ga Bayan Hopewell’in kadına av kazasını, bacağın nasıl kelimenin tam 
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anlamıyla havaya uçtuğundan, bilincini nasıl bir an bile kaybetmedi-
ğine varıncaya kadar bütün ayrıntılarıyla anlattığını duymuştu. Bayan 
Freeman sanki olay bir saat evvel olmuş gibi taptaze bir merakla aynı 
hikâyeyi her an baştan dinleyebilirdi. (s.174)

Bayan Freeman’ın bu kanlı kaza sahnesinin tasvirini zevkle 
dinlemesinin nedenlerinden biri Hulga’nın “tuhaflık”larına anlam 
yükleme ihtiyacıdır. Takma bacağı gizemli bir nesne gibi gören Ba-
yan Freeman, Hulga için annesiyle aynı cephede duran, toplumun 
çoğunluğuna uyum sağlamış, inançlarını da hayatı da sorgulamayan 
bir kadındır. “Düşmanla Gecikmiş Bir Karşılaşma”da sözü edilen 
düşmanlık duygusu, bu kez aynı evin içinde yaşayan bireylerin iliş-
kisine hâkim olmuştur. 

Bu iç savaşın nedeni felsefe doktorası yapan ve entelektüel bir 
ortam arzulayan Hulga’nın Bayan Hopewell ve Bayan Freeman gibi 
eğitimsiz insanlarla yaşama zorunluluğudur. Hulga sadece sakat 
değil, aynı zamanda hastadır. Kalp yetmezliği olduğundan doktor-
lar ancak kırk beş yaşına kadar yaşayabileceğini söylemiştir (s.175). 
Hulga, hastalığından dolayı Andulasia çiftliğinde annesiyle yaşamak 
durumunda kalan O’Connor gibi, hastalık ve sakatlık nedeniyle ente-
lektüel çevrelerden uzak kalmıştır. “Bir üniversitede, neden bahsetti-
ğini anlayacak kapasitede olan insanlara ders veriyor” olmak yerine, 
kendisini “şişim şişim şişinen kasıntı, terbiyesiz ve şaşı bir kız” olarak 
gören annesiyle yaşamaktadır (s.175-76). Annesine “Be kadın! Sen 
hiç kendi içine bakmaz mısın? Kendi ruhunu bir yoklayıp hiç değil-
se ne olmadığını görmez misin?” diye tepki gösterir. Annesine göre 
Hulga, tarihe karışmış filozofluk mesleğiyle uğraşırken insanlardan 
tamamen uzaklaşmıştır (s.176). Hulga ise annesini her şeyi görün-
düğü kadar görmekle suçlayarak O’Connor’ın birçok öyküsündeki 
toplumsal riyakârlık eleştirisinin bir başka örneğini sunar. Her şeyi 
göründüğü kadar görmekle “ne olmadığını görmek” arasındaki fark, 
toplumsal normlara uyumlu yaşamakla uyumsuzluk arasındaki farkı 
da belirler. Hulga’nın bir uyumsuz olarak varlığı kendini iki temel bi-
çimde gösterir. Birincisi asla güzel görünmeye çalışmaması, ikincisi 
ise felsefe okuyan, entelektüel bir nihilist olmasıdır. 

Garland-Thomson, (1997) Amerikan kültürü ve edebiyatında 
sakatlığı konu alan kitabı Extraordinary Bodies’de (Olağandışı Be-
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denler) Hulga’nın çirkin bir karakter olarak betimlenmesinin nede-
nini yorumlar. Hulga, tahta bacağını yere vura vura yürümektedir; 
çünkü o çirkin sesin duyulmasını ister (s.174). Garland-Thomson, 
edebiyatta sakatlık temsillerinin ötekiliğe dair anlam alanlarına na-
sıl iliştirildiğini tartıştığı kitabında ayrıcalık, statü ve güç dağılımını 
belirleyen bir bedensel özellikler hiyerarşisi olduğundan söz eder 
(s.6). Sakatlık, tıbbi bir patoloji olarak değil de fiziksel bir dönüşüm 
ya da biçimlenmenin kültürel bir yorumu olarak görüldüğünde bir 
temsil olarak değerlendirilecektir. Bu çerçevede, Amerikan edebiya-
tında sakatlık temsillerinin normatif bir Amerikalı kimliğini ya da 
kolektif kültürel bilinci açığa çıkardığını söyler. Sakatlar damgalan-
mış ötekiler olarak sunulduğunda idealleştirilmiş Amerikalı benliği, 
bedenleşmenin norm dışı formlarından sembolik olarak kurtulmuş 
olur (s.7). Bu idealleştirmenin edebiyatta retorik bir etki yaratmak 
amacıyla kullanıldığını savunan Garland-Thomson, Hulga’nın tahta 
bacağını yere vura vura yürüyen, rahatsız edici bir karakter olarak 
sunulmasının öyküyü başarılı kıldığını öne sürer (s.12). Diğer bir 
deyişle, edebî betimlemenin okur üzerindeki etkisi, betimleme top-
lumsal klişelere uygun olduğu ölçüde güçlüdür (s.11). Öykünün olay 
örgüsü de retorik potansiyeli de sakat figürün sakat olmayan okur 
için bir öteki olarak kalmasından faydalanır (s.11). Burada Garland-
Thomson’ın yorumuna eklenmesi gereken temel nokta, okur beklen-
tisinin O’Connor tarafından mizahi bir biçimde sahnelenmiş olma-
sıdır. Bir hikâye dinleyicisi olarak Bayan Freeman’ı ortak aklı temsil 
eden okur olarak da düşünmek mümkündür. Bayan Freeman’ın deh-
şetengiz kaza hikâyesini dinlemekten zevk alması da Hulga’nın ba-
cağına büyülenmiş bir hâlde bakması da en az Hulga’nın çirkinliği 
kadar abartılır.

“Temiz Köylüler”de hiçbir karakter göründüğü gibi değil-
dir. Annesine “ne olmadığını görmesini” salık veren Hulga da 
O’Connor’ın ironisinden nasibini alır. Felsefe doktorası yapan, en-
telektüel ve nihilist Hulga evlerine gelen bir İncil satıcısı tarafından 
baştan çıkarılır. Manley Pointer adındaki satıcı, kendisini fazla ömrü 
kalmamış bir kalp hastası olarak tanıtmakla kalmaz, babasının bede-
nine dair kanlı bir hikâye de anlatır. Sekiz yaşındayken babası ağacın 
altında kalmış, “bedeni neredeyse ikiye bölünmüş, hepten tanınmaz 
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hale gelmişti[r]” (O’Connor, 2009d, s.181). Bayan Hopewell’e göre 
“dini bütünlüğü yüzünden akan” (s.179) İncil satıcısını Hulga için 
etkileyici kılan, takma bacağının nereden başladığını görmek konu-
sundaki ısrarıdır: “Takma bacağına kendisinden başka hiç kimse el 
sürmemişti bugüne dek. Onu başka insanlar ruhlarının üstüne nasıl 
titriyorsa öyle sakınıp saklıyor, ancak yalnız başına olduğunda, han-
diyse gözlerini kaçırarak çıkarıp takıyordu” (s.193). İncil satıcısı ise 
“bilgeliğin ötesinden bir yerlerden gelen bir içgüdüyle kendisi hak-
kındaki hakikate parmak basmasını bilmişti[r]” (s.193). “Her şeyin 
iç yüzünü dibine kadar” gördüğüne inanan Hulga (s.191), İncil sa-
tıcısının yalanlarına inanmış ve nihayetinde protez bacağını kaptır-
mıştır. 

Böylece O’Connor, etrafındakileri her şeyi göründüğü kadar 
görmekle suçlayan Hulga’nın kendine dair imajının yanlış olduğunu 
gösterir. Laurence Enjolras (2009), “Her Çıkışın Bir İnişi Vardır”daki 
Julian ya da “Kalıcı Ürperti”deki Asbury gibi anneleriyle yaşayan 
öteki entelektüel/sanatçı karakterlerin de Hulga’nınkine benzer bir 
sona sahip olduğunu söyler. Enjolras’a göre bu karakterlerin ortak 
özelliği, Tanrı’yla dolaylı bir yoldan karşılaşmalarıdır. Bu karşılaşma, 
kendi karakterlerini belirleyen kibirlerinin farkına varmaları yoluyla 
olur (s.42). Ancak burada öykünün sahnelediği şey vurgulanmalı-
dır: Buna göre, dindarlık da ateizm de “görüntülere” yaslanıyor ola-
bilir. Göründüğü gibi olmayan şeylerden geriye kalan tek materyal 
gerçeklik sakatlıktır. Bu yüzden Hulga, protezsiz kaldığında kendi-
ni İncil satıcısına bağımlı hisseder, “beyni sanki düşünmeyi hepten 
bırakmış[tır]” (O’Connor, 2009d, s.194). Garland-Thomson’ın sö-
zünü ettiği, uyumsuzu uyumluya çevirmek için gereken araçlardan 
biridir protez. Protezin Hulga’ya sağladığı bağımsızlığın güzel bir 
örneği, İncil satıcısıyla damın altındaki ahıra çıkarken bir merdive-
nin önüne geldiklerinde yaşananlardır. İncil satıcısı, takma bacağıyla 
Hulga’nın çıkamayacağını düşünür:

“Neden çıkamayacakmışız ki?” diye sordu kız.
“Bacağın,” dedi oğlan çok saygılı bir şekilde.
Kız oğlana küçümseyen bir bakış fırlattı, merdiveni iki eliyle birden 
kavradı ve oğlan aşağıdan ağzı belli ki şaşkınlıktan bir karış açılmış 
bakadururken yukarı tırmanmaya koyuldu. Kendini delikten ustaca 
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içeri çekti, yukarıdan oğlana bakarak, “Hadisene, geliyorsan gel,” dedi; 
bunun üzerine oğlan da bavulu beceriksizce tutarak merdivenden tır-
manmaya başladı. (s.190)

Hulga, takma bacağı İncil satıcısı tarafından çalınınca, sahip 
olduğu bu esnekliği, yani Garland-Thomson’ın “materyal uyum” de-
diği şeyi kaybetmiştir. Hulga’nın öykünün başından itibaren tasvir 
edilen toplumsal uyumsuzluğu ise O’Connor’ın “yüzeyin ötesinde” 
görülmesi gereken şeyler olduğunu anlatmasının araçlarından biri 
olmuştur.

Sonuç
O’Connor’ın öykülerinde bedenlerin mekânlarla, kıyafetlerle, 

öteki kişi ve nesnelerle uyumsuzluğu hem materyal bir gerçeklik ola-
rak betimlenir hem de bir mizah aracı olarak işler. Öykülerde fiziksel 
bir sakatlığı olmayan kimi karakterlerin de uyumsuzluk nitelikleriyle 
betimlenmesi, Garland-Thomson’ın fikrine uygun olarak, sakatlığı 
öteki azınlık gruplarıyla benzer bir pozisyona yerleştirir; çünkü bu 
karakterlerin uyumsuzluk hâlleri, ırk, cinsiyet ve statü gibi neden-
lerle aşağılanmalarının bir göstergesi olarak yorumlanmaya açıktır. 
Bununla beraber, Sally gibi belli bir grup tarafından onaylanma ih-
tiyacıyla çoğunluğa uyma çabası içindeki ya da Hulga gibi normatif 
toplum bakışının beklentilerini karşılayacak şekilde betimlenmiş ka-
rakterler de O’Connor mizahından en az basmakalıp ahlaki tutum-
lar sergileyen karakterler kadar pay alır. Diğer bir deyişle, toplumsal 
normları eleştiri süzgecinden geçirmeyenler, inancını ve inançsız-
lığını körü körüne yaşayanlar, söz ve eylemlerinin tutarlılığını dert 
etmeyenler O’Connor öykülerinde trajikomik hâllere düşer, gülünç 
diyalog ve eylemlerin öznesi olurlar; yazar böylece bakışını yönelt-
tiği yer neresi olursa olsun “yüzeyin ötesi”ni görmek gerektiğini ima 
eder. O’Connor’ın dini referanslarla içini doldurduğu mistik alana 
eşlik eden gerçekçi bakışın ürettiği anlamların izini sürmek tam da 
bu yüzden önemlidir; çünkü gerçekçi bakışın kaynakları üzerine dü-
şünmek de yüzeyin ötesini görmeye çalışan okurlara ihtiyaç duyar. 
Okurlarını ve eleştirmenlerini ısrarla teolojik bir yorum alanına çe-
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ken O’Connor’ın sözlerine bakılırsa, kişisel hastalık ve sakatlık dene-
yiminin edebiyatı üzerinde etkisi yoktur; ancak hiçbir şeyin görün-
düğü gibi olmadığını defalarca sahneleyen yazarın manipülasyonuna 
kapılmayı bıraktığımızda öykülerindeki hastalık ve sakatlık temsil-
leriyle yazarın kişisel deneyimi arasında tematik ve figüratif bağlar 
olduğunu görebiliriz. Burada ihtiyaç duyulan şey, indirgemeci bir 
biyografik okuma tavrı değil, sakatlığın bir kimlik olarak kabulü ve 
bu kabulün katman katman açacağı seküler anlam alanlarında gezin-
mektir. O’Connor’ın öykülerinde sakatlığı materyal bir gerçeklik ola-
rak temsil eden sahneler yer yer yoğun dini göndermelerin arasında 
silikleşse de kıymetlidir; çünkü dünyayla bedenin karşılaşmasını ka-
yıt altına alan, yazarın mistik bakışına eşlik eden bu gerçekçi bakıştır. 
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Bir yazarın arşivi, onun edebiyatla ilişkilenme biçimleri hak-
kında bize ne söyler? Eserlerinin müsveddeleri, kişisel mektupları, 
resmî yazışmaları, biriktirdiği gazete dergi kupürleri ve aldığı notlar 
nasıl bir düşünce ve üretim alanını gözler önüne serer? Kuşkusuz ki 
bu sorulara verilecek sayısız yanıt, bu sayısız yanıtı ararken ortaya 
çıkacak pek çok olası çalışma mevcuttur. Bir yazarın arşivi yolla-
rı çatallanan bahçe gibidir deyim yerindeyse; sayısız olasılığı aynı 
anda önümüze çıkarır. Bize düşense, patikaları arşınlamak, dikkatle 
gözlemlemek, notlar çıkarmak, onları birbiriyle kesiştirmek; farklar, 
benzerlikler üzerine düşünmek ve yol almak olur. 

Ancak bu yolu almanın öncelikli şartı elbette malzemenin ne 
söylediğine kulak vermektir. Bu da bizi, yeni bir bilme biçimiyle bir 
araya getirir. “Archival turn”ün konuşulmaya başladığı 90’lardan iti-
baren, arşiv, bir kaynak olmanın ötesinde bir özne olarak görülmeye 
başlar (Stoler, 2002, s.86; Stead, 2016, s.1). Salt bir bilgi kaynağı ol-

Bölümü’nde Leylâ Erbil üzerine yüksek lisans tezi yazmış olan Semiha Şentürk ve Şerife 
Seda Yücetürk Ünlü’nün katkıları ile genel bir tasnife tabi tutuldu. Bu tasnif sırasında, 
eldeki malzemenin nelerden oluştuğuna dair bir fikir sahibi olurken okunması hayli zor 
olan el yazıları gibi kimi unsurların varlığı sürece temkinle yaklaşmamıza neden oldu. 
Görünen oydu ki, arşivin kataloglanması ve sayısallaştırılması hayli meşakkatli ve tam za-
manlı bir mesaiyi gerektiriyordu. Bu da, projeyi hayata geçirecek bir maddi destek arayışı-
nı beraberinde getirdi. Olcay Akyıldız’ın yürütücü olarak oluşturduğu Bilimsel Araştırma 
Projesi (BAP) sayesinde hem arşivi muhafaza etmek için gerekli malzemeyi satın almak 
hem de bir asistan istihdam etmek mümkün oldu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Edebiyatı 
Bölümü yüksek lisans öğrencisi ve Nâzım Hikmet Merkezi gönüllüsü Merve Şen’in proje 
asistanı olarak ekibe katılması ile çalışmalar hızlandı ve Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve 
Dokümantasyon Merkezi çalışanlarından Nurçin İleri, Başak Deniz Özdoğan ve Yonca 
Güneş Yücel’in de destekleri ile kataloğun nasıl bir sistem ve altyapı ile oluşturulacağı ka-
rara bağlandı. Şimdiye dek 2600 kadar belgenin kataloglandığı ve bu belgelerin %30’nun 
taranıp bilgisayar ortamına aktarıldığı arşivleme sürecinin ilk zamanlarında Arşiv Merke-
zi düzenli kontroller ile sürece destek olmayı sürdürdü. Buna paralel olarak, Leylâ Erbil 
üzerine bir tez çalışması yürütmekte olan Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü yüksek lisans öğrencisi Uğur Çalışkan da çalışmalara dahil oldu ve özellikle anlam-
landırmakta güçlük çektiğimiz bazı roman müsveddeleri hakkında bizlere katkı sundu. 
Proje asistanı Merve Şen, düzenli olarak kataloglama yapmayı ve Arşiv Merkezi’nde dijiti-
zasyon işlemlerini sürdürürken, diğer yandan da elden geçirilen malzemenin tasnifi son-
rasında gerçekleştirilebilecek projeler üzerine düşünülmeye başlandı. Arşivde eksik kalan 
bazı belge ve bilgilerin tamamlanabilmesi için yapılabilecek sözlü görüşmelere dair notlar 
alındı, olası isimlerin bazılarıyla bağlantıya geçildi. Malzeme elden geçip asitsiz dosya ve 
gömleklere yerleştirildikçe kimi belgelerin tamir edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Bu doğ-
rultuda ek bir bütçe ile kültür varlıklarının korunması ve restorasyon uzmanı Negar Ka-
zemipour Leilabadi ile çalışılmaya başlandı. Gelinen noktada, bir yandan restorasyon ça-
lışmaları yürütülürken diğer yandan düzenli kontrollerle katalog da nihai hâlini almakta.

Merve Şen - Olcay Akyıldız
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maktan çıkıp gerek arşivi oluşturan kişiler, gerekse araştırmacılarla 
etkileşime giren, kendi failliğini bu etkileşim yoluyla kuran bir özne 
hâline gelir. 

Arşivin yalnızca tarihsel ve nesnel bir gösterge olmaktan sıy-
rılması önemlidir. Tess Takahashi (2007), “The Imaginary Archive: 
Current Practice” [Muhayyel Arşiv: Güncel Pratik] başlıklı makale-
sinde, arşiv teriminin genel olarak, bir grup ya da ulusun kimliğini 
ve kökenlerini güçlendiren, resmî olarak onaylanmış nesne ve bel-
gelerin deposu anlamına geldiğini söyler (s.177). Arşivin, otorite ve 
onay vurgusu ile olan ilişkisi, kavramın kökenine baktığımızda da 
ortaya çıkar. Arşiv arkhe kökünden gelir. Derrida da Archive Fever’da 
[Arşiv Humması], köken, ilk yer gibi anlamlara sahip olan bu ke-
limenin, başlangıç (commencement) ve emir (commandement) 
kavramlarıyla olan ilişkisini yorumlar. Derrida’ya göre, bu otorite ve 
buyurganlık, arşivi kullanmaktan ziyade arşive sahip olmakla, onun 
kontrolüyle ilişkilidir. Bu durumda, arşivi kullanmaya, dolaşıma 
sokmaya, onun sesini takip etmeye yönelik her eylemin bu otoriteyi 
sekteye uğratma potansiyeli barındıracağını söylemek mümkündür. 
Zira bu edim, yeni düşünce ve yaratım alanlarının açılmasına olanak 
sağlar. 

Arşivin yeni üretimleri katediyor olması, farklı zamanlarda, 
farklı failler tarafından gerçekleştirilen biriktirme, toplama, bir araya 
getirme, dahil etme/etmeme, koruma ve kullanma eylemlerinin bir-
biriyle etkileşime girmesi yoluyla gerçekleşir. Bu nedenle, arşivi yal-
nızca onu oluşturan, elinde bulunduran, tasnif eden ya da kullanan 
kişi ve kişilere indirgemek ona ancak sınırlı bir bakış atfedecektir. 
Var olan malzemenin sundukları, farklı malzeme, bilgi ve yaklaşım-
larla, değişen zaman ve bağlamlar ışığında, birlikte ya da karşılaş-
tırmalı olarak ele alındığında, arşiv de hareket ve esneklik kazanır. 
Sıklıkla yerleştirildiği tekdüze, resmî ve homojen bakışın dışında, 
göçebe ve sürprizlere açık konumlar belirler kendine. Böylesi bir ba-
kış, arşivi hakikati ya da mutlak bilgiyi sunan bir araç ve/veya otorite 
olmaktan çıkarıp tam da bu tutumun kendisini sorunsallaştırır. Ben-
zer bir yaklaşımla, arşiv araştırmacısının bu heterojen ve dinamik 
yapı karşısındaki pozisyonu da yeniden belirlenir; hakikatin büyük 
harfli bir gösterge olmadığı bu akışkan düzenekte, araştırmacı da öz-
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nelliği ile bu ağa dahil olur. Arşiv yalnızca belirli ve nesnel bir bakışla 
kurulan bir neden-sonuç ilişkisinin değil, sürece ve anlamaya dayalı, 
çok daha minör ve parçalı, kabul ve teyite olduğu kadar sorgu ve 
eleştiriye de açık bir varoluşun ifadesi hâline gelir. Bu da, aynı anda 
hem kurumsal/kurucu (institutive) hem de tutucu/korumacı (con-
servative) (Derrida, 1995, s.12) olan arşivin yerleştirildiği otoriter ve 
buyurgan bakışı sekteye uğratır. Arşivin kazandığı öznellik ve sahip 
olduğu bu irtibat alanı, arşiv kavramının yaygın olarak kabul gören 
kapalı ve kalıplaşmış hâlini aşmakla da eşdeğer hâle gelir.

Derrida, arşivin yalnızca geçmişe yönelik olmadığını hatırla-
tırken onun “yarın için bir yanıt, vaat ve sorumluluk meselesi” ol-
duğunu söyler (s.27). Bu görüşü geçmiş ve şimdiye, daha doğru bir 
ifadeyle, bu üç zaman kipinin bir aradalıklarına uyarlamak da pekala 
mümkündür. Arşiv, bilmek ve anlamak üzerine yanıtlar sunar, çeşitli 
teminatlarda bulunur ve bunlar üzerinden bizlere belirli sorumlu-
luklar yükler. 2018’in Ocak ayında onay alan bir Bilimsel Araştır-
ma Projesi (BAP) ile 2017’nin Temmuz ayından itibaren üzerinde 
çalışmaya başladığımız Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu da böylesi bir 
süreci; bir yazarın yaşam ve yaratma pratiklerinden yola çıkarak 
onun edebiyatına, Türkçe edebiyatın kendisine ve Erbil’in yaşadığı 
döneme ilişkin çeşitli yanıtlar arama, beklentiler geliştirme ve tüm 
bunların nasıl ele alınıp yansıtılabileceğine dair bir sorumluluk üst-
lenmeyi de beraberinde getirmişti bizler için.

Leylâ Erbil’in kızı Fatoş Erbil tarafından, Boğaziçi Üniversitesi 
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’ne bağışlanan ko-
lilerce yazılı, görsel ve işitsel malzemeden oluşan toplamı, öncelikle 
genel hatları ile ayrıştırarak roman müsveddeleri, kendi hakkında 
yazılanlar, mektuplaşmalar gibi ana başlıklar altında klasörledik. Bu 
tasnif esnasındaki ilk izlenimlerimiz, malzemenin, Leylâ Erbil’in ki-
şisel ve edebi yaşamını üniversite yıllarından son yazdığı metinlerle 
ilgili çalışmalarına, geniş bir ölçekte ortaya koyduğunu gösteriyor-
du. Biz de arşivle ilişkilenmeye, öncelikle arşivin kataloglanması ve 
dijitizasyonu, sonrasında ise anlamlandırılması üzerine çalışmayı 
hedeflediğimiz bir yol haritası belirleyerek başladık. Bu noktada 
bize yol gösterense Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon 
Merkezi oldu. Merkez’de yer alan Jale İnan, Aziz Ogan ve Traugott 
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Fuchs arşivlerinin kataloglama sistemlerini kendimize model olarak 
belirledik. 

Yazarın kişisel mektupları, resmî yazışmaları, metin taslakları, 
üniversitedeki defterleri, gerek kendisi hakkında gerekse muhtelif 
konularda biriktirdiği gazete ve dergiler, ödülleri ile kişisel belgele-
rinden oluşan bu toplamla karşılaşmak heyecan verici olduğu kadar 
göz korkutucuydu da. Zira, Leylâ Erbil’in arşivleme pratiğine baktı-
ğımızda yaygın bir eğilim olan muhafazanın yanında istiflemenin de 
ön plana çıktığını görmüştük. Elimizdeki parçalı, yer yer mükerrer 
belgelerden oluşan, bağlantıları ancak farklı kutular açıldığında ku-
rulabilecek bir arşivdi. Erbil’in yazma pratikleriyle de örtüşen, gay-
rihiyerarşik yapıdaki bu arşivde, örneğin bir mektubun ya da söyleşi 
kupürünün üzerine karalanmış bir alışveriş listesi, telefon numarası 
ya da bir metin için alınmış notlar bulmak mümkündü. Kataloglama 
ve sayısallaştırma sürecinin sistematiğini zorlayan bu yapı, işimizi 
zaman zaman oldukça zorlaştırıyor olsa da bizi hem fiziksel olarak 
arşivle daha fazla haşır neşir olmaya hem de arşivleme pratikle-
ri üzerine yoğun olarak düşünmeye sevk etti. Araştırmacı özneler 
olarak bizler, belli arşivleme yöntemlerinin izinde, bir başka özne-
nin farklı öznellik hâllerini (yazar, arkadaş, aktivist, okur) yansıtan 
malzemelerini kataloglarken, hazırladığımız kataloğu ve bu öznellik 
hâllerine yaklaşımlarımızı esnetme olanağı bulduk. Örneğin, Mus-
tafa Suphi’ye ilişkin belgeler adıyla etiketlediğimiz klasör içindeki 
malzeme, bir yandan Leylâ Erbil’in siyasî tavrını ve tarihe merakını 
gösterirken diğer yandan, somut bilgi ve belgelerin nasıl edebi mal-
zemeye dönüştürüldüğünü de belgeliyordu. Sözünü ettiğimiz bu 
mücadele/mübadele aksında, arşivin üzerine kendi projeksiyonları-
mızı yansıtabileceğimiz, kapalı ve nesnel bir veri sağlayıcı olmadığı 
da ortaya çıkmış oluyordu. 

Bu yaklaşım, yazar arşivlerine ilişkin yaygın bir handikabı da 
hızlıca aşmaya olanak veriyordu. Bilindiği üzere, bir yazarın arşivi, 
kaçınılmaz olarak, söz konusu yazarın edebiyatının otobiyografik 
bilgiler ışığında yeniden değerlendirilmesine yönelik bir temayül 
doğurur. Yazarın failliğini kuruşunu bu evraklar üzerinden takip et-
mek mümkündür, fakat bu imkanı arşivi biricik ele alış yöntemi ola-
rak sunmak, oldukça kısıtlı bir hareket alanı yaratır. Burada önemli 
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olan, edebiyat eserini hayatın doğrudan bir uzantısı görmekten ziya-
de, hayat, yapıt ve kişisel malzeme arasındaki çok daha karmaşık iliş-
kiler ağının farkında olmak ve ona farklı açılardan yaklaşabilmektir. 

Bizler, edebiyat araştırmacısı olmanın da getirdiği bir refleksle 
olsa gerek, arşivi bir metin olarak düşünerek yolculuğumuzu tasar-
lamaya karar vermiştik. Bu da şu anlama geliyordu: Elimizdeki bel-
genin doğrudan karşılığını okuyabileceğimiz gibi –ki tarih, anahtar 
kelime gibi girişler yaptığımız kataloglama aşamasında ihtiyaç du-
yulan tam olarak buydu– bu belgenin uzmanlık alanı, algıda seçici-
lik gibi kriterler üzerinden farklı okumalara da açık olduğunu kabul 
etmiştik. Bu da, kataloglama süreçleri ve bu süreçte aldığımız ileriye 
yönelik notları şekillendiren çoğulcu bir bakışı beraberinde getirdi. 
Metnin sunduğu ağ, yani malzemenin dinamik değeri farklı imkân 
alanları yaratmaya elverişliydi. Şunu eklemekte yarar var ki, ilk aşa-
mada arşivin sayısal olarak kayıt altına alınmasıyla meşgul olan biz-
ler, şimdilik arşivin imkânlarını derinlemesine düşünüp çalışabiliyor 
değiliz. Sayısallaştırma kısmının tamamlanmasının ardından, Leylâ 
Erbil araştırmacılarıyla ortak olarak gerçekleştirilmesi planlanan 
atölyelerde arşivin gerek edebiyat gerekse dönem araştırmaları için 
sunacağı yeni görme ve anlamlandırma biçimlerinin çok daha nite-
likli bir karşılık bulacağına inanıyoruz. 

Yine de, eldeki malzemenin kataloglama sırasında sundukla-
rı ve bizi araştırmaya yönelttiği kimi konular yapılabilecekler ko-
nusunda bir perspektif sunar nitelikte. Özellikle, arşivde yer alan 
mektuplara baktığımızda bu mektupların dönemin edebi olduğu 
kadar toplumsal ve siyasî hayatına dair de tartışmalar sunduğunu, 
dönemin yerleşik hafızasını ve onun sorunlarını, sınırlarını ortaya 
koyan bir kişisel hafızayı devreye soktuğunu görüyoruz. 1950’lerden 
2000’lere uzanan bir dönemin edebiyat ve düşünce dünyasını alım-
lamada yol gösterici olan bu mektuplarda, kişisel kanaatlerin, hu-
sumetlerin, övgülerin izini sürdüğümüz, edebiyatın üretilmesi kadar 
yayımlanmasının da süreçleri ve sıkıntılarına tanık olduğumuz bir 
dünya aralanıyor bizler için. Tezer Özlü, Demir Özlü, Necmi Sönmez 
gibi isimlerle çok sayıda yazışma yürütmüş olan Leylâ Erbil’in yazar 
kimliğini ve edebiyatını daha iyi anlamamızı sağlayacak bu etkile-
şimler arasında bizi en çok heyecanlandıran ise yazar ve çevirmen 
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Nermin Menemencioğlu ile olan yazışmaları. Elimizde olan Nermin 
Menemencioğlu ve az sayıdaki Leylâ Erbil imzalı mektuptan takip 
edebildiğimiz kadarıyla ikilinin arasında 60’lı ve 70’li yıllarda sıkı 
bir diyalog mevcut. Elimizdeki mektuplardan bu diyaloğun yazar ve 
çevirmen arasında, karşılıklı güven üzerinden kurulmuş ve her iki 
tarafı da besler nitelikte olduğunu görüyoruz. Erbil-Menemencioğlu 
mektuplaşmaları, bizlere hem “Vapur” ve Tuhaf Bir Kadın’ın çeviri 
ve sonrasında da yayımlanma süreçlerini takip etmek için bir izlek 
hem de dönemin edebiyatı ve siyasî, toplumsal hayatına ilişkin bir 
çerçeve sunuyor. Leylâ Erbil’le 12 Kasım 1969 tarihli mektubunda, 
hikâyelerinden bazılarını İngilizceye çevirmek üzere iletişime geçen 
Menemencioğlu, yazardan izin istiyor ve Leylâ Erbil’in bu tarihin altı 
gün sonrasında verdiği olumlu yanıt ile ikili arasındaki yıllara yayı-
lacak yazar-çevirmen ilişkisi de başlamış oluyor. Bu süreçte, yalnız-
ca Leylâ Erbil metinleri değil, dönemin edebiyatçılarına, siyasetine 
ilişkin yorumlar da ikilinin sohbet konularından. Mektuplarından, 
Menemencioğlu’nun çevirmen kimliği dışında bir okur olarak da 
Leylâ Erbil edebiyatıyla nasıl ilişkilendiğini görüyoruz. Örneğin, bir 
yandan “Vapur”daki alıntıların kaynakları ile Tuhaf Bir Kadın’ndaki 
denizcilik terimlerine ilişkin soru ve araştırmalarına tanık oluyor bir 
yandan da Tuhaf Bir Kadın’da en çok ilgisini çeken bölümleri ne-
denleriyle öğrenebiliyoruz. 17 Mayıs 1976 tarihli mektubunda şöyle 
diyor Menemencioğlu Leylâ Erbil’e: “Sizi mutlaka tanıtmak istiyo-
rum -elimden gelirse- çünkü size yazar olarak büyük bir güvenim 
var, ve bence sizi tanımak biraz bugünkü Türkiye’yi tanımaktır.” 
Menemencioğlu o sıralarda bir yandan Tuhaf Bir Kadın çevirisiyle 
uğraşıyor, diğer yandan kendi isteğiyle başladığı bu çevirinin yayım-
lanma imkânlarını yokluyordu. Bugün bir roman olarak değerlen-
dirdiğimiz Tuhaf Bir Kadın, mektuplarda, yayımlandığı ilk yıllarda 
kabul gördüğü üzere, bir hikâyeler toplamı olarak ele alınıyor, Mene-
mencioğlu da, dört bölümden oluşan kitabın her bir bölümünü birer 
hikâye olarak çevirip dergilere yolluyordu. Menemencioğlu, yine de 
bu konudaki kişisel görüşünü de ortaya koymayı ihmal etmiyor, 7 
Ekim 1976 tarihli mektubunda, bu bölümleri tek tek okumanın doğ-
ru olmadığından, bunların birbirlerinin tamamlayıcısı olduğundan 
bahsediyordu. Edebiyatta tür tartışmaları için de bizlere bir düşünce 
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egzersizi vadeden bu örnek ve Erbil-Menemencioğlu arasındaki ya-
zar-çevirmen ilişkisine dair aktardıklarımız, bu mektupların Leylâ 
Erbil ve edebiyat araştırmaları için açacağı yeni ufuklara dair bir ipu-
cu verebilir sanıyoruz. Bu bağlamda, benzeri mektuplaşmaların ar-
şivlerde karşılıklı olarak yer almalarının da önemini vurgulamak is-
tiyoruz. Leylâ Erbil özelinde de, yazarın Nermin Menemencioğlu’na 
gönderdiği mektupların arşivde yer almasının arşivi daha nitelikli 
olarak değerlendirmemizi sağlayacağını düşünüyor ve bu konuda 
bize yapılacak bir geri dönüşün de, yazının başından bu yana tartış-
maya çalıştığımız arşiv araştırmalarının çoğulculuğuna katkı sağla-
yacağına inanıyoruz. 

Zira bu çoğulculuk, resmî tarihin homojenliğini dağıtan, eleşti-
rel tavrından taviz vermeyen, her daim soru sormaya ve sorgulama-
ya yönelen bir zihne sahip olan Leylâ Erbil’in edebiyatını da farklı 
veçheleriyle düşünmemizi sağlayacak bir anahtar niteliğinde. Leylâ 
Erbil arşivi üzerine yürütülecek çalışmalar, sadece yazarın edebi 
dünyası ile sınırlı kalmayacak, hem edebiyat tarihi açısından hem 
de bahsi geçen resmî tarih bağlamında yeni yaklaşımlara ivme ve-
recektir. Arşivde bir yandan genç bir üniversite öğrencisi olduğu 
günlerde tuttuğu ders notları ve okuma listeleri ile ilerleyen yıllarda 
biriktirdiği yazılar, mektuplaşmalar ve düzenli olarak tuttuğu defter-
leri eşliğinde bir yazarın kendini kuruşunun izini süreriz, diğer yan-
dan yazarın resmî yazışmaları aracılığıyla uzun bir tarihsel dönemin 
yayın dünyası dinamiklerine vakıf oluruz. Bunun yanı sıra, roman 
müsveddeleri ve eserlerine altyapı olarak biriktirdiği malzemeler de 
bir edebi eserin ortaya çıkış sürecine ışık tutar. Sizlere kısaca aktar-
dığımız bu arşiv deneyimi, arşiv pratiğinin öznelerarası etkileşim-
selliğine vurgu yaparken yazar arşivlerinin de edebiyatla ilişkilenme 
biçimlerimizi nasıl ve ne ölçekte değiştirebileceğine ilişkin bir ba-
kış sunar. Bu doğrultuda inanıyoruz ki, daha fazla yazarın arşivinin 
araştırmacılara açılması sadece edebiyat tarihlerine değil içinde ya-
şadığımız topluma dair farklı yaklaşımların yolunu açacaktır. 
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25.2, 9-63.

Stead, L. (2016). The Boundaries of the Literary Archive: Reclamation 
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EKOLOJİ
2020 Sayı: 13

Monograf, 13. sayısında ekoloji konusunu ele alıyor. Bitki, hayvan, 
insanla birlikte diğer tüm organik ve inorganik maddelerin oluşturduğu 
canlı bir ilişkiler sistemi olan doğayı merkeze alarak edebiyatın varoluşu 
üzerine düşünmek, edebiyat metinlerini ekolojik perspektiften incelemek 
istiyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, edebiyat ve ekoloji me-
selesine yönelik başka yaklaşımları da içeren özgün fikirlere dayalı maka-
leleri en geç 15 Kasım 2019 tarihine kadar info@monografjournal.com 
adresine bekliyor.

• Ekoeleştirel okumalar
• Edebiyatta insan merkezli dünya tasavvurunun sorgulanması
• Ekofeminizm yahut kadının ve doğanın tahakküm altına alınması
• Doğaya dönüş arzusu ve ütopyalar
• Türcülük meselesi ve insan-hayvan etkileşiminin öne çıktığı metinler
• Dönem ve akımlara göre doğa imgelerinin dönüşümü
• Doğa-kültür çatışması
• Manzara olarak doğaya bakış ve içselliğin inşası
•  “İnsan olmayan”ın sesi, bakışı, zihni: Anlatıcı veya karakter olarak 
hayvan
• Metnin ekolojisine bakmak
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ECOLOGY
2020 Issue: 13

Monograf’s 13th issue will investigate topics related to ecology. The issue 
would like to consider the existence of literature by focusing on nature as a 
system of living relationships between plants, animals, humans, along with 
all organic and inorganic matter. By doing so, it would like to study literary 
works from an ecological perspective.

Monograf invites original articles concentrating on the issue of literature 
and ecology to be sent to info@monografjournal.com by November 15, 2019. 
Subtopics in which contributions are sought include, but are not limited to, the 
following: 

• Ecocritical readings
• The questioning of an anthropocentric notion of the world in literature
• Ecofeminism or the domination of women and nature
• The desire to return to nature and utopias
• The problem of literary genres, and literary texts which foreground the 
interaction between humans and animals
• The transformation of images of nature with reference to periods and 
movements
• The conflict between nature and culture
• Nature as landscape and the construction of inwardness
• The voice, perspective, mind of that which is not human: Animals as 
narrator or character
• Looking at the text’s ecology
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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 3000-25.000, 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 söz-
cüklerin 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 
dillerinde, 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, 
Tablo 2 ya da Grafik 1, Grafik 2 gibi biçimlerde numaralandırılmalı ve metnin 
uygun bölümlerine yerleştirilmelidir. 

Kaynakça
• Metinde değinilen kaynaklar, yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla dü-

zenlenerek yazılmalıdır.
 • Kitap türündeki kaynakların künye bilgilerinde “yayınevi”, “kitabevi”, 

“yayınları” 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 bağlamında 
Huzur için bir yakın okuma denemesi. Monograf, 2. http://www.monografjournal.
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 yazarla-

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

daki 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 yapıl-

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

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

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

malıdır. 
 Örnek: Şerif Mardin (2002) “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma” başlıklı 

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 kay-

nak belirtilir.
 Örnek: Çocukluk dönemindeki kişiler-arası ilişkiler komplekslerin teme-

lini oluşturabilir ve ruhun; duygu, tavır, davranış gibi bütün düzeylerinin yapı-
lanmasında 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, birbirleri-

ni 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 so-

yadla 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 soyadları 

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 3000-25.000 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 
parentheses.

 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:
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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 

cited 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. 

 Example: 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 
personal destiny evolves in dialectical relation to historical events, social struc-
tures, 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 

memories but different forms of memories that breed and determine one anot-
her (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 hu-
mans view themselves, maintain and expand their experiences, and exchange 
important messages (p. 160).

 Example: According to Douwe Draaisma (2007) against the impermanen-
ce that is implicitly existent in the mortality of memory, we secure ourselves 
by developing 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 na-

mes 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).


