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Doç. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Demirtaş



SUNUŞ

ODAK: EKOLOJİ
Makaleler
Halit Ziya Hikâyelerinde Manzarayla Karşılaşan İçsel İnsan
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Shifting Baselines and Cognitive Estrangement in Yaşar Kemal’s 
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Sunuş

Monograf ’ın 13. sayısının odak konusu “Ekoloji”. Odak’ta ilk 
olarak Ayşenur Sarı Koşak “Halit Ziya Hikâyelerinde Manzaray-
la Karşılaşan İçsel İnsan” makalesiyle, Kojin Karatani’nin “içsel 
insan” kavramını Walter Benjamin’in “flâneur” ve Ulus Baker’in 
“toplumsal tip” kavramıyla birlikte ele alarak Halit Ziya Uşaklıgil’in 
hikâyelerinde modern şehirde değişen doğa ve değişen insandan 
müteşekkil manzaranın, Halit Ziya anlatılarının genel bir izleği ola-
rak “dalıp gitme eylemi” neticesinde, aynı anda hem içsel insan tara-
fından nasıl keşfedildiği hem de içselliği nasıl oluşturduğu üzerinde 
duruyor. “Shifting Baselines and Cognitive Estrangement in Yaşar 
Kemal’s Demirciler Çarşısı Cinayeti” makalesinde  Matthew Chova-
nec, ekokritik bir okuma üzerinden ilerleyerek Yaşar Kemal’in De-
mirciler Çarşısı Cinayeti romanının insan harici yaşamlara yönelik 
tutumlarda ve canlı türlerin bolluğu ve biyoçeşitlilik ile ilgili algılarda 
yaşanan kuşaklar arası değişimleri kurgulaştıran bir eser olduğunu 
iddia ediyor. Ürün Şen Sönmez “Çocuk Edebiyatında Antropomor-
fist Tutum: ‘Leyla Fonten’den Öyküler’de Hayvanların İnsanlaştırıl-
ması ve Toplumsal Cinsiyetlendirilmesi” makalesinde, Tülin Kozi-
koğlu tarafından kaleme alınan ve “Leyla Fonten’den Öyküler” adıyla 
yayımlanan serideki dokuz çocuk kitabını, çocuk edebiyatının yalnız 
çocuklarda “istenilen” davranışlar yaratmaya değil, çocukların doğa-
ya, hayvanlara, ekolojik dengeye saygılı ve onlarla ilişkisini muktedir 
olarak kurmadığı bir gerekliliğe de odaklanması gerektiğini vurgu-
layarak inceliyor. “Beden, Ses ve Koku: Gamze Arslan’ın Kanayak 
Kitabındaki Öykülerin Ekofeminist Okuması” makalesinde Yasemin 
Yılmaz Yüksek, incelediği üç öyküde karakterlerin doğa ve diğer can-
lılarla ilişkileri üzerinden kimlik ve ev algılarına odaklanıyor, bedenin 



kurguya bir özne olarak yerleştirildiği öykülerde bedensel algıların, 
ses ve kokuların önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Esen Kara 
“The Pastoral Ideal and the Neoliberal City: Production of Nature in 
T.C. Boyle’s The Tortilla Curtain” makalesinde, T.C. Boyle’un modern 
klasiği The Tortilla Curtain’ın, insanın öncelikli olarak kendini ko-
ruma ve özel mülkiyet hakları gibi klasik liberal düşünce öğelerini 
sorguladığını ve Los Angeles’ın neoliberal kentleşmesinde doğanın 
üretimi sürecinin izini sürdüğünü belirtiyor ve romanın doğanın üre-
timi kavramı aracılığıyla mekan odaklı bir yakın okumasını öneriyor.

Dosya dışı yazılara yer verdiğimiz Pasaj bölümünde ise, “Şeyh 
Bedreddin Destanı’nda Epik Mesafe” makalesiyle Yalçın Armağan, 
Nâzım Hikmet’in destan yazma arzusunu sorgulayarak Şeyh Bed-
reddin Destanı’nı döneminin diğer destanlarıyla karşılaştırıyor ve 
Nâzım Hikmet’in Bedreddin’i “epik mesafe” yaratma arzusuyla kur-
gularken dönemin destan yapısını parçalayıp alternatif bir anlatı inşa 
ettiğini iddia ediyor. Selvin Yaltır “Duchamp ve Beckett’in Kesişen 
Yolları: Modern Sanatta ve Edebiyatta Kavramsallığa Yeniden Bakış” 
makalesinde, Marcel Duchamp ve Samuel Beckett’in sanat anlayış-
larının geleneksizliği ve kayıtsızlığı savunmaları ve yeni duyumsama 
yollarına başvurmaları bakımından ciddi paralellikler taşımaların-
dan yola çıkarak kavramsal sanat ve modernist edebiyat arasındaki 
kesişme noktalarını tespit ediyor, sanatçıların yapıtlarının bütününü 
modernist paradigmadan bir sapma olarak değerlendirmenin yol-
larını araştırıyor. “Yunan İç Savaşı’nı Edebiyat Üzerinden Okumak” 
yazısında Suat Baran, Yunan sosyal, siyasi ve edebi tarihinde uzun 
bir süre suskunlukla geçiştirilen II. Dünya Savaşı’nın getirdiği top-
lumsal travmaları merkeze alan, Damla Demirözü’nün İşgal, Direniş, 
İç Savaş: Yunan Edebiyatında II. Dünya Savaşı Yılları adlı kitabını 
inceliyor. 

Makalelerin değerlendirilme sürecinde desteklerini esirgeme-
dikleri için Hazel Melek Akdik, Olcay Akyıldız, Fatih Altuğ, Yüce 
Aydoğan, Elif Dastarlı, Mustafa Demirtaş, Jale Özata Dirlikyapan, 
Zeliha Dişci, H. Harika Durgun, Ali Volkan Erdemir, Meliz Ergin, 
Nalan Erbil Erkan, Sevra Fırıncıoğulları, Irmak Ertuna Howison, 
Emre Koyuncu, Deniz Aktan Küçük, Özlem Nemutlu ve Nermin 
Yazıcı’ya teşekkür ederiz.



Monograf ’ın 14. sayısının odağı “Eşya” olacak. Eşyanın edebi 
metinlerdeki yazınsal/anlatısal rolünü tartışmaya açarken, eşyanın 
kültürel ve toplumsal anlamlarına, eşyanın poetikasına ve politikası-
na, insan sonrası çağda edebiyat ve eşya ilişkisine de bakmak istiyoruz.

Monograf Buluşmaları’nın ikincisini 22 Ekim 2019 tarihinde 
“Edebiyatın Kötülük Çiçekleri: Yazınsal Temsilde Kötülüğe Yakla-
şımlar” başlığıyla Veysel Öztürk moderatörlüğünde Boğaziçi Üniver-
sitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi işbirliğiyle 
gerçekleştirdik. Merkez yönetimine ve konuşmacılar Gamze Arslan, 
Işıl Baş, Türker Armaner’e maddi/manevi katkıları için teşekkür 
ederiz. Monograf Buluşmaları’nı farklı şehirlerde sürdürmeye de-
vam edeceğiz. Üniversiteler, vakıflar ve merkezlerle ortak projeler 
üretmeye açık olduğumuzu belirtmek isteriz.

Melek Aydoğan
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Halit Ziya Hikâyelerinde Manzarayla 
Karşılaşan İçsel İnsan*1

Ayşenur Sarı Koşak**2

Öz
Bu makalede, Halit Ziya Uşaklıgil’in çoğunluğu 1890’lı yıllarda yayımlanan 
hikâyelerinden hareketle modern şehirdeki değişen doğa ve değişen insandan 
müteşekkil manzaranın, Halit Ziya anlatılarının genel bir izleği olarak “dalıp git-
me eylemi” neticesinde, aynı anda hem içsel insan tarafından nasıl keşfedildiği 
hem de içselliği nasıl oluşturduğu üzerinde durulacaktır. Bunun için de Japon 
edebiyat eleştirmeni Kojin Karatani’nin manzaranın keşfi ve içselliğin inşasına 
yönelik teorisinden yararlanılacaktır.  Bunun yanında, Karatani’nin “içsel insan” 
kavramı Walter Benjamin’in “flâneur” ve Ulus Baker’in “toplumsal tip” kavra-
mıyla birlikte ele alınacaktır. Daha sonra makalede iki bölüm dahilinde ilk ola-
rak, Halit Ziya hikâyelerinden “Geçmişin Arasında”, “Gerilere Doğru” ve “Güzel 
Artemisya”da bir zamanlar yaşanılan şehirdeki modernleşme ile o zamanların 
kaybedilmiş manzarasında hafızada gerilere doğru yapılan yolculukla aranılan 
geçmişe odaklanılacaktır. Takip eden bölümde ise “Penceremin Hikâyesi”, “Kırk 
Para” ve “Ölümümden Sonra” adlı hikâyelerde çeşitli insanlık hallerini gözetle-
yerek o haller hakkında muhtemel senaryolar üreten içsel insanın seyirlik bir 
manzara olarak insanı keşfedişine yönelik çıkarımlarda bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Halit Ziya hikâyeleri, manzara, içsel insan, hafıza, insan 
okuma

* Bu makale, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Yüksek Lisans programı bünyesinde, 
Zeynep Seviner danışmanlığında hazırladığım ve 23 Ağustos 2019 tarihinde üniversitenin 
Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim ettiğim Halit Ziya Hikâyelerini Temaşa 
Etmek: Manzaranın Keşfiyle Dışa Vurulan İçsellik başlıklı tezin ikinci bölümünden yarar-
lanarak oluşturulmuştur.
** Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Mezunu.
aysenur.sari@bilkent.edu.tr
Makalenin gönderim tarihi: 21.10.2019. Makalenin kabul tarihi: 03.02.2020.
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Halit Ziya Uşaklıgil’s Stories: 
Where the Inner Man and the  

Landscape Meet

Abstract
This article focuses on the mutual relationship between the landscape and the 
inner man in Halit Ziya Uşaklıgil’s stories through reference to Japanese literary 
critic Kojin Karatani’s theories on discovering the landscape and inwardness. 
Evidently, the act of gazing at a landscape, as seen in Halit Ziya’s narratives, de-
monstrates how the landscape consists of changing city views and its influence 
on people’s inwardness. The notion of “the inner man” shall also be discussed 
with reference to Walter Benjamin’s “flaneur” and Ulus Baker’s “social person”. 
The article will firstly shed light on a travel in the past about the lost landscape of 
the old cities, via memories of the protagonists in the stories “Geçmişin Arasın-
da” (In the Past), “Gerilere Doğru” (Going Back) and “Güzel Artemisya” (Beau-
tiful Artemisia), then it will put forth the implications of the discovery of what is 
human as a spectacular landscape by observing various human conditions and 
writing probable scenarios on them in the stories “Penceremin Hikâyesi” (The 
Story of My Window), “Kırk Para” (The Pinch of Pennies) and “Ölümümden 
Sonra” (After My Death).

Key Words: Halit Ziya’s stories, landscape, inner man, memory, reading human 
nature

Giriş: 
Genel bir ifadeyle on dokuzuncu yüzyıl, dünyanın önde gelen 

merkezlerinde olduğu gibi Osmanlı coğrafyasının büyük şehirlerin-
de de insanların birlikte vakit geçirdikleri kamusal alanların varlığı-
nın çoğaldığı bir dönemdir. Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da ge-
nişleyen, yeni açılan caddeler, bu caddelerin üzerine inşa edilen 
alışveriş merkezleri ve dükkânlar, caddeler üzerinde hizmete yeni 
açılan tramvaylar, Boğaz ve Haliç’te İstanbul’un deniz kenarındaki 
semtlerini birbirine bağlayan vapurlar ve mesire yerleri insanların 
temaşa nesnesi olarak hem birbirleriyle hem de vitrinlerle ve doğal 
manzaralarla karşılaşma mekânlarını oluşturmuşlardır. 
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Bu yüzyılın Osmanlı’daki önemli ediplerinden Halit Ziya 
Uşaklıgil’in eserleri de sıklıkla Osmanlı’nın başkentinde ve bazen 
makalede örnekleri görüleceği üzere İzmir gibi bir diğer önemli şe-
hir merkezinde, modernleşmeyle birlikte değişen şehir manzarası-
na yönelik örüntülerin manzaraya bakan içsel insanın zihnini nasıl 
şekillendirdiğinin başarılı birer örneklerini gösterir. Manzara ve iç-
sel insan birbirlerini karşılıklı etkileyen bir yapıya sahiptir. Modern 
Japon edebiyatın kökenlerini “manzaranın keşfi” ve buna bağlı ola-
rak içselliğin, bedenin, cinselliğin ve yüzün keşfinde arayan Kojin 
Karatani’ye (2011) göre “manzara” en basit şekilde “[s]abit bir ba-
kış açısına sahip bir insan tarafından bütünsel olarak kavranan bir 
nesn[e]”dir.  (Simmel’den aktaran Karatani, s.33-34). Bu basit tanımı 
biraz derinleştirmek gerekirse Karatani’nin bu noktadaki dipnotuna 
bakmak gerekir. Manzaranın Felsefesi’nde Georg Simmel, sık sık dı-
şarıya çıkıp engin tabiatta yürüyen, bu yürüyüşü ağaçlara, suya ve ev-
lere yönelik bazen boş, bazense derin bakışlarla tamamlayan insanın 
bunlardan ya birine ya da en fazla birkaçına topluca bakıyor olduğu 
için henüz “manzara”ya baktığının farkında olmadığını söyler. Görüş 
alanına yeni giren bu nesnelerin algısını ele geçirmesine izin vermez 
insan. Çünkü bilinç yeni bütünlüğü ve birliği beklemelidir: Tek tek 
öğeleri aşıp, bunların özel anlamlarıyla bağlantı kurmadan, bunla-
rın mekanik montajından ibaret de olmayan yeni bütünlüğü yani 
manzarayı. Simmel, “Yanılmıyorsam, yeryüzünde çeşitli nesnelerin 
sıralanıp genişlediği bu görüntünün, aynen olduğu gibi gözlerimize 
yansıdığında, manzaranın oluşamayacağı bugüne kadar açık seçik bir 
biçimde tartışılmadı. Bu dış nesnelerden manzarayı doğuran kendine 
özgü ruhsal süreci, çeşitli ön kabuller ve biçimler aracılığıyla açığa 
vurmak isterim.” der (aktaran Karatani, 2011, s.34-35). Sanıyorum, 
Karatani’nin tezini ortaya koymasında Simmel’in manzaranın tanı-
mına yönelik bu türden açıklamaları oldukça önemli bir paya sahip-
tir. Nitekim, bir nesne olan manzaranın keşfedilişinde kendisini bir 
bütünün parçası olarak temaşa eden gözün sahibinin o andaki ruhsal 
durumunun, o bütünden neden o parçayı tercih ettiğine yönelik et-
kisi yadsınamaz. Kastedileni daha da açmak gerekirse modern edebi-
yatın kökenlerini manzara (nesnellik) açısından düşünen Karatani’ye 
(2011) göre, sadece dışsal bir nesnellik sorunundan ziyade ancak içsel 
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bir alt üst oluş sonucu mümkün olan manzara, bu farkındalıkla Japon 
edebiyatında ilk olarak Doppo Kunikida’nın 1899 yılında yayımlanan 
Unutamadığım Kişiler adlı romanında betimlenir (s.37). Bu man-
zara anlatılarına ilk örneği Osaka’dan vapurla hareket edip Seto İç 
Denizi’nde karşı manzaraları temaşaya dalan, bu temaşa sonucunda 
kendi içine dönen, manzarayı kendi içinde yaratmaya devam eden, 
anılarını canlandıran roman kahramanının durumuyla verir. Bu da 
manzaraya bakan gözün, gözüne çarpan her şeyi salt geometrik pers-
pektifle anlatmadığını, aksine manzarayı seçerken ve onu yaratırken 
eğleyici rolünü göstermesi bakımından önemlidir. 

Karatani’nin ifadelerine göre bir anlamda, manzara keşfedilmek 
için kendine dönen “içsel insan”ın gözüne muhtaçtır. Karatani’ye 
(2011) göre olayların büyük çoğunluğunun vapur gibi kamusal alan-
larda cereyan ettiği Unutamadığım Kişiler, “manzaranın” içsel bir 
alt üst oluş sonucunda keşfedildiğini gösteren ilk ve en önemli ro-
manlardan biridir (s.39). Aynı zamanda buradaki manzara sadece 
bir manzara değil, radikal bir alt üst oluştur. Manzara, ancak bir alt 
üst sonucu, çevresine ilgisiz olan, “dışarıyı göremeyen” bir “içsel kişi” 
(inner man) tarafından keşfedilir (s.40). Karatani’nin “manzara” ve 
“içsel insan” ilişkisine yönelik bu değerlendirmeleri, manzaranın 
yalnızca dışarıda olmadığına, insanın kendi içinde de yaratılan bir 
algılama ve o algıyı yansıtma biçimi olduğuna yönelik çıkarımlar 
yaptırır. Bu minvalde, manzaranın içinde bulunduğu, yaşadığı, gez-
diği, karşılaştığı çevreyi, sokakları, insanları gözlemleyerek onları 
içinde yeniden konumlandıran, hareketlendiren, konuşturan yani 
onları içinde yaşatmaya devam eden insan tarafından keşfedildiği 
açıktır.

Karatani’nin kavramı olan “içsel insan” Walter Benjamin’in 
“flâneur” ve Ulus Baker’in “toplumsal tip” kavramlarıyla birlikte kar-
deş kavramlar olarak nitelenebilir. Walter Benjamin, modernizmi, 
Paris’te inşa edilen pasajlar ve bu pasajlar içerisinde çevresindeki vit-
rinleri ve hareketleri gözlemleyerek dolaşan flâneurlerin etkileşimle-
riyle birlikte ele aldığı denemelerinden birinde flâneurün evinin pa-
sajlar olduğunu yineleyerek cadde/pasaj-flâneur ilişkisini açıklamak 
için Guys’ın Baudelaire’den alıntıladığı bir sözünü verir: “Bir kalaba-
lık içerisinde sıkılabilen, aptalın tekidir. Evet yineliyorum, bir aptal-
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dır, hem de aşağı görülmesi gereken bir aptal.” (aktaran Benjamin, 
2017, s.131). Flâneur aslında yaşadığı, gezindiği caddeyi ya da pasajı 
bütün içerenleriyle “manzara” olarak algılayan “içsel insan”dır. Ulus 
Baker’in (2015) flâneur ile pek çok ortak özellik gösteren kavramı 
“toplumsal tip” ise Baker tarafından dokuz maddede açıklanır. Buna 
göre, gözlemlenmesi ve yaratımında hayal gücü kudretinin etkili ol-
duğu, toplumsal çevrenin parçası olarak herkes tarafından görselleş-
tirilebilen ve anlaşılabilen “toplumsal tip” (s.91); gerçek psikolojik 
bir şahsiyet olarak duygusal (s.93), modern (s.96), kendisinin zihin 
meşguliyetinin bir simgesi veya nesnesi olarak tasarlanmış olma-
sından önce, ilkin toplum tarafından görülmesi gereken bir “imaj” 
(s.97), modern bir yaşamın bütün bir manzarasını birlikte resme-
debilen anların fotoğrafçılığı ve resimde İzlenimciliğin resmettiği 
manzaranın parçasıdır (s.98). “İçsel insan”, “flâneur” ve “toplumsal 
tip” bütün bu içerenlerinin benzerliğinden ötürü üçüz kavramlardır. 
Bu üçüzlüğün temsilcisi olan modern şahsiyet toplum içinde, cad-
delerde, kalabalıklarda; görünerek, bir manzaranın parçası olarak, 
kimi zaman da kendisi zihninde o manzaranın parçasını yaratarak 
kendini ve çevresini bir “imaj” olarak sunan ya da sunduran kişidir. 

Makalenin argümanının daha iyi anlaşılabilmesi için bura-
ya kadar “manzara” ve “içsel insan”-“flâneur”-“toplumsal tip” kav-
ramlarının tanımı yapılmıştır. Bütün bu kavramların Halit Ziya’nın 
hikâye kahramanları tarafından nasıl temsil edildiğine gelinirse, ma-
kaleye konu olan hikâye karakterlerinin ortak noktasının Unutama-
dığım Kişiler romanının manzarayı keşfeden karakteri gibi içsel bir 
alt üst oluş sürecinin orta yerinde bulunmaları olduğu söylenebilir. 
İçsel olarak alt üst oluş içsel insan olmak için önemli bir koşul olarak 
düşünülebilir. Burada bahsi geçecek olan Halit Ziya karakterlerinin 
tümü dışardan bakıldığında dışarısıyla iletişimi yokmuş gibi görü-
nen, yalnız, suskun, hayatlarını başka insanlarla konuşmaktan ziya-
de onları “temaşa ederek anlamaya ve yaşamaya çalışan”1 böylelikle 
de iç dünyasında fırtınalar kopan içsel insanlardır. Onlar devamlı 
caddelerin içinden, pencerelerden, vapurlardan ve tramvaylardan 

1 Tırnak içerisindeki bu ifade Zeynep Uysal’ın Halit Ziya Uşaklıgil romanlarını analiz et-
tiği Metruk Ev isimli çalışmasında Mai ve Siyah’ın ana karakteri Ahmet Cemil için yapmış 
olduğu bir değerlendirmeden alınmıştır (2014, s. 208).
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doğa manzarasından sade insan yüzüne kadar bir nesneye dalıp 
giderek, bir anlamda manzarayı keşfederek ve kendileri de manza-
ranın içinde bir imaj oluşturarak onu kendi hayal perdelerinde ye-
niden yaratırlar. Bu bağlamda Halit Ziya hikâyelerinden “Geçmişin 
Arasında”, “Gerilere Doğru” ve “Güzel Artemisya”da manzara ve iç-
sel insan arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlamlandırabilmek için hafı-
za, gözlemlenen manzaraların depolandığı ve yeniden üretildiği yer 
olarak başvurulan ilk kaynak olacaktır. Daha sonra ise “Penceremin 
Hikâyesi”, “Kırk Para” ve “Ölümümden Sonra” adlı hikâyelerde, iç-
sel insanın kimi zaman kalabalıklar içinde caddelerde kimi zamansa 
özel hayatın merkezi olan evin penceresinden gözünü dürbün gibi 
kullanıp çeşitli insan kesitlerini odağına alarak, o insanların hayatla-
rı hakkında zihninde muhtemel senaryolar yazarak manzara olarak 
insanı nasıl keşfettiği üzerinde durulacaktır.

Hafıza
Aşka Dair’de “Geçmişin Arasında” adlı, çocukluk ve gençlik 

anılarını zihninde uyandırmak, kendine eskiden göründüğü gibi 
sağlıklı ve yakışıklı bir imaj tasavvur etmek için on iki yaşına kadar 
yaşadığı Fatih- Suriçi civarındaki mahallesine dönen ihtiyar kahra-
manın, melankolik bir şekilde şu andaki benliğiyle yüzleşmesinin 
anlatıldığı hikâyede manzaranın keşfi ve hafızanın birbirini üreten 
karşılıklı ilişkisi açık bir şekilde görünebilir.

Bunun merkezi bir taraftan Sepetçiler’e, diğer taraftan Saraçhane’ye 
dönen sokağın köşesinde mebniydi [dikiliydi]. Gözlerimi kapayarak 
çocukluğumun en derin siyahlıklarına, en uzak bucaklarına hatıramı 
sevk ettikçe, karanlık gecelerde müfrit [aşırı] bir dikkatle görülüyor 
zannedilen ışıltılar belirsizliğiyle mahiyeti anlaşılmaya vakit kalmadan 
uyanıp sönen iltimalar [parıldamalar] arasından başka muhitler, başka 
ufuklar hissetmek vehmindeyim [başka çevrelerin, ufukların hayalini 
kuruyorum]. Fakat o mıntıka dairesinde hatıra ve tahassüslerimin va-
zıh [anı ve duygularımın net] bir levhasını görüyorum. Diyebilirim ki 
kendimi, o zamanın benini, adım adım bütün tafsilatıyla takip edebili-
yorum, gözlerimin içinde onun hiç olmazsa altı senelik ömrünü böyle 
dönen levhalar şeklinde çevirip yaşattıkça sevilen bir küçük kardeşi 
büyütüyormuşçasına ruhumda mesut bir handenin mestilerini [gülü-
şün sarhoşluklarını] duyarım. (Uşaklıgil, 2018, s.106).
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Hikâyenin anlatıcısı, Suriçi bölgesinde yürüyerek çocukluk ha-
tıralarını arar. Çevresinde gördüğü manzaradan çocukluğuna yö-
nelik hatıraların canlanmasını arzular. Hafızasını yoklar. Aslında, 
yürüme eylemi sokakta geçmişe yönelik bir arayış içinde olan içsel 
insan- flâneur- toplumsal tip için oldukça önemlidir. Nitekim, yürü-
yüş, şehrin hızlı değişiminin de etkisiyle modern şehir ruhuna aykırı 
görünür ve yürüyüşün sokak nezdinde gerektirdiği sürekli bakış, bi-
reyin yapılmış yolları geçerek ve genellikle kent sakinlerinin içinde 
yaşadığı ama farkında olmadığı marjinal bölgeleri keşfederek şehrin 
resmi temsiline meydan okuma olanağı sunar (Covery, 2011, s.10). 
Burada kahramanın hatıralarını aradığı manzaradan, kesitler halin-
de hafızasında canlanan yaşanmışlıkları hep bir “levha” anlatısının 
içinden gelir. Bu noktada, Halit Ziya’nın anlatısında bir hayli yaygın 
olarak kullanılan “levha” metaforunun manzara ve içsel insan etki-
leşiminin devreye girdiği noktalarda zuhur ettiğini belirtmeden geç-
memek gerek. Halit Ziya genel olarak anlatılarında nerede, diğer in-
sanlarla diyalog kurmadığı için çevresine ilgisiz gibi görünen ancak 
onu gözlemleyen “içsel insan” ve onun odaklandığı belli bir manza-
rayı koyarsa, orada algılanan bu manzarayı bir “levha” anlatısı dahi-
linde tablo içinde görselleştirerek verir. Gül Mete Yuva’ya (2011) göre 
Halit Ziya yazınında düşünceye dalma, gerçeği birden fark etme ve 
duygusal anlar levha oluşturmak için fırsatlardır. Bunun gibi anlarda 
söze dökülmeyen taraflar genellikle renk ağırlıklı tasvirlerden geçer. 
Karakterin içselliği, bakışlarının ressamın fırçasını çağrıştırırcasına 
hareketleriyle ve çoğunlukla da renkle desteklenerek okuyucuya su-
nulur (s.261). Bu alıntının sonlarına doğru baktığı manzaranın et-
kisiyle, geçmişindeki kendini bulan ve bu küçük çocuğu gözlerinin 
içinde farklı farklı levhalar içinde görselleştirerek, belki bir levhada 
o küçük çocuğa kar topu oynatırken diğerinde de onu okula gönde-
rerek, gittikçe büyütür. Burada, çeşitli şekillerde fragmanlar görevi 
gören levhanın sinematografik yapısına da değinmeden geçmemek 
gerekir. Nitekim, sinema kentsel manzaranın açık bir parçası olma-
dan, modern “gösteri toplumu”nu belirlemeden önce, hareket algısı 
bakımından algı psikolojisinin on dokuzuncu yüzyılın sonlarındaki 
krizine bir cevap teşkil etmiştir zira, sinematografi insana imajlar, 
resimler, fotoğraf ve hakiki teatral veya doğal hareket gibi sıradan 
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imajların yeniden üretilebileceğini göstermiştir (Deleuze’den ak-
taran Baker, 2015, s.235). Hafızasının derinliklerindeki çocukluk 
anılarının izini sürmek için çocukluğunun geçtiği mahalleye giden 
“Geçmişin Arasında”nın kahramanı, bu anıları tekrar ve tekrar çer-
çevelenmiş ve hareketli bir levha anlatısının içinden hatırlar ve akta-
rır. Bu şekilde hafızada izi sürülen geçmişin sunumu, hem anlatının 
hareketli birer çerçeve dahilinde verilmesi hem de bunların tekrar 
ve tekrar üretilmesi dolayısıyla oldukça sinematografiktir. Üstelik, 
manzaranın canlandırdığı hafızayı “levha” anlatısıyla yansıtması bu 
hikâyede yalnızca bu alıntıyla da sınırlı değildir. “[b]azen uyandırı-
lacak bir hatıra, kaçıncı bir dakikadan resmi dimağıma mahkûk kal-
mış [kazınmış] bir manzara yahut birdenbire bir yerden geçerken, 
garip bir vuzuh [aydınlık] ile tutuşup uyanıveren bir levha için yer 
yer gecikerek saatlerce dolaşırdı[m].” (Uşaklıgil, 2018, s.107) ya da 
“Bu dakikada, eski ben, tekrar meydana çıkardı ve bu defa mevcu-
diyeti yüzlerce temas ile bölünerek, müteaddit [sayısız] parçalardan 
müteşekkil bir âyinede mün’akis [oluşmuş bir aynada yansımış] bir 
şekil çoğalmasıyla fakat her biri başka bir hatırayı yaşayarak, başka 
bir manzarayı ihya ederek [canlandırarak], başka bir levhaya hayat 
vererek, tekrar gözlerimin önünde dirilirdi.” (s.109) gibi örnekler 
hikâye anlatıcısının, çocukluğunda yaşadığı semtteki manzaralara 
tek tek bakarak, hafızasında çocukluğuna yönelik anıları bir tablo 
içerisinden görselleştirerek canlandırmaya çalıştığının örnekleridir. 
Elizabeth Fay (2010), kendini yansıtıcı düşünce (self reflexive thin-
king) ve imgelemin ilk olarak Wordsworth’ün The Prelude’ünde gö-
rüldüğünü söyler. Bu eserde, konuşmacı şair kendi ahlaki benliğiyle 
yüz yüze gelir. Bu yüz yüzeliğin bulunduğu ortam şiirsel ve görsel 
imgelemin oldukça önemli olduğu hafızadır. Şairin hatırladığı sah-
neler onu çerçeveler, belli bir perspektiften onun önceki hayatındaki 
zemini resmeder (s.5).  

Halit Ziya’nın ölümünden üç sene önce basılan ve burada bahsi 
geçen hikâyelerinin aksine son dönem hikâyelerini barındıran İz-
mir Hikâyeleri’nin başlangıç hikâyesi “Gerilere Doğru”da “Geçmişin 
Arasında”yı çokça hatırlatır bir şekilde bu kez İzmir sokaklarında 
çocukluk ve gençlik hatıralarını arayan ihtiyar bir anlatıcıyla kar-
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şılaşırız. Bu ihtiyar anlatıcı aslında Halit Ziya’nın bizzat kendisidir. 
Hikâyenin başlangıcından sonuna kadar ara ara, yaş aldıkça “gerilere 
doğru bakma” ihtiyacının önem arz ettiğinden dem vurulur. “Lez-
zetli” bir aktivite olan gerilere doğru bakmak ekseriyetle “hayalde”, 
“gözler kapanarak” yapılır (Uşaklıgil, 2005b, s.17). Yani, dışarıyla 
bağlantısını kesen ve kendi içine yönelen bir “içsel insan” vardır. Bir-
den anlatıcı kendini “Geçmişin Arasında”nın kahramanının yaptığı 
gibi Suriçi’nin Beyazıd’dan Fatih’e ya da Dökmeciler’e uzanan mu-
hitlerinde bulur (“Gerilere Doğru” 2005b, s.21). Ancak, anlatıcı bir 
önceki hikâyedekinin aksine İstanbul’a yönelik geriye gidişini bizzat 
sokakların kendisini değil, hafızasındaki sokakları gezerek yapar. 
Daha sonra anlatıcı, gerilere doğru gitmenin hazzını bizzat İzmir 
üzerinden İzmir caddelerini gezerek, manzaraları yakalayarak tat-
maya çalışır. İlk önce otomobille eski Frenk, Rum ve Ermeni ma-
hallelerini gezmeye başlar, ertesi gün de yine otomobille Tilkilik’e, 
Yokuşbaşı’na, Çakmakfırını’na uğrayarak “[b]enliği[nin] çocukluk 
ve gençlik şekillerini buralarda tekrar yaşatı[r].” (s.25). Burada de-
desinden kalma konağın harabeliğiyle karşılaşmasından sonra ona 
gelen “ölüm manzarası” hissinden sonra arabaya tekrar atlar, araba 
şoförüne de “hiçbir şey diyemeyerek”, Kemeraltı Caddesi’ne doğru 
gitmek için şoföre emir vererek “[b]u aile yurdunun izmihlal [çöküş] 
manzarasından uzaklara kaçmak iste[r].” (s.26). Burada bir önceki 
hikâyede “levha” olarak verilen zihindeki görsel canlandırmanın bu 
kez direkt “manzara”ya evrildiği görülür. Daha sonra anlatıcı Halit 
Ziya, yazarlık hayatının ilk evresini teşkil eden İzmir’deki genç edip 
Halit’le yüzleşir. “Gaşyolmuş” bir şekilde “tenha sokaklar”ı arşınladı-
ğı gezilerinde bu kez, beş dakika süre içinde “[o]n sekiz yirmi yaşında 
rüyalar gören ruhu hülya dolu bir genç hayatı yaşa[tan]” (s.34) musi-
ki de ona eşlik eder. Yirmi dört yaşında terk ettiği İzmir’de çocukluk 
ve gençlik hatıralarını bulmak için gezintiye çıkan ihtiyar Halit Ziya, 
hatıralarının büyük bir kısmını insanların ve mekânların yok olma-
sından ötürü bulamamanın acısını da duyar. Bir zamanlar yaşadığı 
İzmir’e yönelik hissettiği yabancılaşma duygusunu şu şekilde dile 
getirir: “Kendimi yabancı bir memlekette, tanınmamış insanlar ara-
sında buldum, sinirlerimden bir ürperme aktı. Hakikaten İzmir’de, 
şu benim sevgili İzmir’imde mi idim?...” (s.46). Flâneurün bir za-
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manlar içinde özgürce gezindiği pasajların yıkılarak yerlerine geniş 
caddelerin açılması ve flâneurün bir zamanlar yaşadığı şehrin artık 
içinde bulunduğu şehir olmamasından duyduğu yabancılık hissine 
benzer buradaki durum. Kendi evini şehir ve onun mimarisi olarak 
kabul eden flâneur için evin yıkımı hiç kuşkusuz bir idealin kaybıdır. 
Bir zamanlar sokakta olanın kaybedilmesiyle artık hem Maistre hem 
de Huymans’ın bizleri sokağa değil de zihinsel bir yolculuğa teşvik 
eden gezintisinin biçimine doğru davet eder. On dokuzuncu yüzyıl 
sonlarında Paris’te yolculuk etmek, flâner fiilini karşılamak için “bi-
lincin gezinmesine ya da zihinsel olarak yolculuk etmesine izin ver-
mek” anlamına gelen Arthur Rimbaud tarafından türetilmiş başka 
fiil kullanılır (Covery, 2011, s.57).2 “Gerilere Doğru”da ise Halit Ziya 
yirmi dört yaşına kadar yaşadığı şehrin değişiminden dolayı şehre ve 
kendi gençliğine duyduğu yabancılaşmayı “soyutlanma” ve “hayali 
yolculuk” yoluyla atlatabileceği bir sığınak olarak denizi bulur. Halit 
Ziya anlatılarında, denizin; denizdeki kabarmaları, ışık oyunlarını 
vs. izleyerek yani kendine bir manzara bularak, içine dönen ve ken-
di içselliğini keşfeden kahramanlar yaratması bakımından eyleyici 
konumda olması mühimdir. Halit Ziya’nın kendisi bu kez, Mai ve 
Siyah’ın Ahmet Cemil’i ve diğer eserlerindeki kahramanları gibi de-
nize bakar3. Halit Ziya (2005b) denizi şu şekilde anlatır:

Ah! Bu deniz!... Günün her saatinde başka levhalar [manzaralar] gös-
teren, hususuyla akşamüzeri, gecenin ilk karartıları henüz yayılmadan 
evvel, batmak üzere olan güneşin kızıl iltimaları [parıltıları] suların 
çalkantıları üzerinde oynaşırken, birer birer silinip yerlerini gölgelere 
terk ederken, ben bu denizin karşısında ne hülyalara [hayallere] dal-
mış, gençliğimin nasıl rüyaları içinde yüzerek hayatımın gelecek yılları 
için ne zengin emellerle uyuşmuş idim (s.46). 

2 Bu da Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe’suna ithafen “hayali yolculuk” ve “soyutlanma” 
gibi ikiz temalarıyla Robinsonculuk kavramını çağrıştırır (Covery, “Robinson ve Zihinsel 
Yolcu”, 2011, s. 57). Bu Robinson figürünün “içsel insan” ve “toplumsal tip”le benzerliği 
açıkça görünüyor.
3 Halit Ziya anlatılarında manzara olarak deniz temaşası özellikle melâl anlatılarında yo-
ğun olarak kullanılan bir izlektir. Örneğin, Küçük Fıkralar’dan “Küçük Kambur”da, be-
beklikte geçirdiği elim kaza sonucu sırtında kamburu çıkan çocuk karakter çirkinliğini 
keşfiyle ve bundan kurtulamayacağı sanrısıyla kendisini “[u]çurumun kenarında, Mar-
mara açıklarına doğru parıldayan denizin karşısında [bulur].” (2004, s. 142). 



20

Ayşenur Sarı Koşak

monograf 2020/13

Günlerce çocukluk ve ilk gençlik yıllarındaki hatıralarla yüz-
leşmek amacıyla İzmir’i sokak sokak gezen Halit Ziya’nın deniz 
temaşasına bu denli kendini “kaptırdığı” anda bir genç yanında-
ki tabureye oturmak için müsaade ister. Bu on sekiz yaşlarındaki 
genç, ihtiyar Halit Ziya’ya “beni tanımadınız mı?” diye sorar. Halit 
Ziya’nın olumsuz cevabı üzerine “Altmış sene evveline kadar gerilere 
doğru bir göz gezdirirseniz belki bulursunuz.” (s.47) diye ona zihnini 
bir film kaseti gibi başa sarmasını salık veren gence Halit Ziya ismini 
sorar. Genç, yutkunur ve “Halid!... [H]alid Ziya, Uşaklılar’dan...” diye 
cevap verir. “[K]aybolmuş bir torununa kavuşmuş gibi sevincinden 
çıldır[an] (s.47) Halit Ziya ilerde başarılı bir edip olmayı arzulayan 
gence ne yaptığını sorar. Gencin cevabı ise yine deniz, temaşa ve yal-
nızlık üçlüsünü verir: “Hülyalarımın içinde bir sarhoş gibi sallana-
rak, oradan oraya yuvarlanarak gidiyorum[.] Ben hemen her akşa-
müzeri işten çıkınca buraya rıhtıma gelir, denizin karşısında oturur 
ve gözlerim kararmaya başlayan ufuklara, sislere boğulan dağlara, 
üzerlerinde güneş parçaları oynayarak uzaklaşan suların çırpıntıla-
rına dalarak emellerimi kovaladım.” (s.48). Hayatının son demlerini 
yaşayan ihtiyar Halit Ziya, tıpkı gençliğinde yaptığı ve çoğu kahra-
manına da yaptırdığı gibi kendine en ideal şekilde deniz kıyısında, 
deniz temaşasında döner. Deniz, burada olduğu gibi bazen kendini 
arayışın bazen de edebi eser için ilham arayışının yeridir. Dönemi-
ne göre oldukça avangart sayılabilecek bir şekilde deniz kenarında 
bir akşam vakti kendi gençliğiyle karşılaşan ve onunla sohbete giri-
şen Halit Ziya’nın gençliği geldiği gibi “Bir hayal gibi iskemlesinden 
silin[ir gider].” (s.49). 

Bu başlıkta son olarak “Gerilere doğru” bakmanın lezzeti-
nin anlatıldığı Bir Hikâye-i Sevda adlı kitabın “Güzel Artemisya” 
hikâyesinde geçmiş güzel yaşantıya yönelik hafızanın çocukluğun 
geçtiği şehrin bir yapısıyla yıllar sonra karşılaşınca uyanması du-
rumu, üstelik bu kez “dürbün” gibi sinematografik denebilecek bir 
aletin de hafızada geriye doğru “göz gezdirirken” kullanılmasıyla 
kendini gösterir. 

İnsanın hayatında hatırat-ı maziyeye tevcih olunan nazar-ı ric’î [geç-
mişin anılarına dönük bakış] bence aynıyla tersine çevrilerek bakılan 
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bir dürbüne benzer: Bütün menâzır ve eşkâl [manzara ve şekiller] 
uzaklarda, ancak fark olunabilen uzun mesafelerde sırayla durur; fakat 
elvana, hututa [renklere, hatlara] ait olan bütün nazarı rencide ede-
cek nekaisi [noksanları] mesafenin bu’duyla [uzaklığıyla] örtülmüş, 
gizlenmiştir. Yıkık duvarlar, fersude [eski] binalar, mülevves [pis] so-
kaklar, hepsi resimlerde güzel görünen menazir gibi latif, hoş, nazar-
nevaz bir zarafet kesbeder [göz okşayan bir incelik kazanır]. İşte ben 
de bu dürbünü tersine çevirince bütün eski hatıraları böyle uzaktan bir 
zarafet-i münceliye [parlak bir incelik] görüyorum[.] Hayat-ı maziye-
min [geçmiş hayatımın], çocukluk devre-i mesudesinin [mutlu ço-
cukluk döneminin] içinde hâlâ incila-yı hatırasıyla [anısının parlak-
lığıyla] gözlerimi taltif eden menazirden [kamaştıran manzaralardan] 
biri Alcazar d’Amerique Sahnesi’dir.4 (Uşaklıgil, 2010, s.27).

Anlatımlarından şu an otuz iki yaşında olduğu anlaşılan an-
latıcı, hikâyeye hafızada “gerilere doğru” gitmenin bu haz veri-
ci yönünü anlatarak başlar. Galata’da yürüdüğü bir günde Alcazar 
d’Amerique’nin önünden geçmesiyle kendini yirmi yıl önce on iki 
yaşında ailesiyle birlikte izlediği kanto gecelerinde bulur. Kanto ge-
celerinden aklında en belirgin yüz olarak Kantocu Güzel Artemis-
ya vardır. Yine bu kez Concordia’nın önünden geçerken, yirmi sene 
önceki Artemisya’nın kırk beşlik haliyle burada sahneye çıkmasının 
ilanını görür.  

Manzara Olarak İnsan
Walter Benjamin (2017) Simmel’den de yararlanarak, on do-

kuzuncu yüzyılda büyük kentlerde otobüs, tren, tramvay gibi toplu 
taşıma araçlarının gelişmesiyle birlikte insanların birbiriyle konuş-
madan saatlerce bakışmak zorunda kaldıklarını, yani bu yüzyılda 
gözün etkinliğinin kulağın etkinliğine daha ağır basmaya başladığını 
belirtir (“Flâneur”, s.132). Bu yüzyılda, vapur, tramvay, geniş cadde-

4 Alcazar d’Amerique: “Alkazar Amerikan Tiyatrosu; İstanbul’daki bazı tiyatro ve sine-
maların adı Alkazar’dı. Ancak 19. yy’da, Tophane Caddesi, 216 no’da bulunan Alkazar’ın 
adı halk arasında Amerikan Tiyatrosu ya da Amerikan Alkazarı olarak bilinirdi. İki sıra 
locası vardı. Kantocularıyla ünlüydü. Çoğu oyunları pandomim ve şarkılı oyunlardı. Asıl 
adının Kadriye Hanım olduğu söylenen zamanın ünlü kantocusu Matmazel Küçük Amel-
ya kanto yapardı. İzleyicilerinin çoğu gemiciler ve Galatalılardı. Bundan başka Alkazar 
adını taşıyan iki tane daha tiyatro sonraki [yıllarda] açıldı.” (Hazırlayanın dipnotundan, 
2010, s. 27-28)
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ler, mesire alanları gibi kamusal alanlarda kendine manzara olarak 
doğaya ya da mimariye ait manzaranın dışında çeşitli insanları seçen 
“içsel insan”lar vardır. Burada ele alınacak olan hikâyelerin ortak iz-
leği, kamusal alanda karşılaşmalarla, içsel insanın gözlerini çevirdiği 
insan manzaralarının onları izleyen gözün sahibi tarafından kendi 
özgül bireyselliklerinden ayrılarak, yine içsel insanın zihninde on-
lara yeni senaryolar yazılmasıdır. Halit Ziya anlatısında genel olarak 
örneklerine bolca rastlanabilen bir durumdur bu. Elizabeth Fay’e 
göre romantik İngiliz resmi ve romanının ortaya çıktığı on sekizinci 
yüzyıl sonu on dokuzuncu yüzyıl başı dönem, görme ya da izleme, 
görsel bir pratik olarak tüketim olan alışverişten ayrı düşünülemez. 
Aslında buradaki “tüketim” vurgusu gözün her şeyi tüketim ve ken-
dini resmetmeyle ilişkilendirdiği Fay’in (2010) altını çizdiği “portre 
okumaları”nın daha sonra parklarda, sosyal toplantılarda karşıla-
şılan/izlenen insanların “okunması”yla ilişkilidir (s.35). Bu durum, 
Mary Hays’ın yarı otobiyografik romanı Memoirs of Emma Courtney 
(1796)’de, baş karakter Emma’nın sevdiği adam Augustus’un portre-
sini onu daha iyi anlayabilmek için günlük bir pratik olarak üzerinde 
çalışarak, öğrenilerek okumasında görülür. Bu okuma çalışmaların-
da Emma bir bakıma kendisiyle ilgili bir aydınlanmaya ulaşır (s.55-
56). İnsan ya da yüz okumak bu bölümün ana izleklerinden biridir. 
Çünkü, Halit Ziya’nın manzara olarak insana ve yüze odaklanan ka-
rakterleri o yüzün, o bedenin ve hareketin sahibi insanı okumaya, 
onunla ilgili muhtemel senaryolar üretmeye meyillidir.5 

Kojin Karatani’nin (2011) Unutamadığım Kişiler romanın-
da keşfedilen manzaraya dair yaptığı şu değerlendirme önemlidir: 
“Uzun bir alıntı yaparak, burada, adanın gölgesindeki adamın “kişi” 
olarak değil “manzara” olarak görüldüğünü söylemek istedim.” 
(s.39). Burada çeşitli şekillerde örnekleri verilecek Halit Ziya anla-
tılarında da gözetlenenler, “içsel insan” nezdinde kişi değil de onun 
hikâyeler üretmesini sağlayan “manzara”larıdır. Solgun Demet’teki 

5 Zeynep Uysal (2014) insan okumaya ve o insanla ilgili olarak muhtemel hikâyeler oluş-
turmaya Mai ve Siyah’ta Ahmet Cemil’in çok sevdiği mekân olan Luxembourg Kahvesi’nde 
geçen bir sahneden örnek verir. Buna göre Ahmet Cemil bu kahveye her gittiğinde kendi-
ne cam kenarında bir yer bulur ve dışarıyı temaşaya koyulur. Dışarda gördüğü insanların 
kıyafetlerinden, yüzlerinden, ellerindeki paketlerden ya da yanlarındaki çocuklardan yola 
çıkarak o insanların her biri için birer hikâye yazar (s. 210).  



23

Halit Ziya Hikâyelerinde Manzarayla Karşılaşan İçsel İnsan

monograf 2020/13

“Penceremin Hikâyesi”, penceresini panoramik bir çerçeve içerisinde 
neredeyse kamera gibi kullanan kahramanın yeni evli çift olan kom-
şularını gözetlemesini anlatır. Anlatıcı, “Uzun yağmurlardan sonra 
ıslak topraklara ruhu okşayıcı bir hareket serperek parlayan güneşin 
altında bir kûşe-yi sahraya [kır köşesine] benzeyen mahallenin arka 
cihetine [tarafına] pencere[sini] aç[ar]”, “kütüphane[sinin] hücreleri 
içinde bütün bir kışla bir mukaddime-i abdar-ı hüzn-i elemini [ba-
harın taze başlangıcının kederli hüznünü] uyumakla geçiren a’sar-ı 
mürde hükema ve üdebasına [geçmiş yüzyılların düşünür ve edebi-
yatçılarına] bir parça mayıs güneşi göstermek iste[rken]” (Uşaklıgil, 
2006, s.117) karşı penceresinde mutlu bir şekilde aşklarını yaşayan 
yeni komşularını görür. Bu görüşten sonra komşularının pencerenin 
bulunduğu odadaki aktivitelerini gözetlemek anlatıcı için neredey-
se bir tutkuya dönüşür. Komşularının odasını fütursuzca gözlemeye 
imkân veren kendi odasının penceresi de kahramanın röntgenci ba-
kışına bir hayli imkân tanır. Bir şeyi seyrederken seyretmeye olanak 
sağlayan günün teknolojisi dirençli (resistant) bakışı da beraberinde 
getirir (Fay, 2010, s.64). Bu teknoloji on sekizinci yüzyıl sonlarında 
kişinin kendisine yönelik bakışını doğuran büyük ölçekli aynalar ve 
boy aynalarıyken (s.64) bu hikâyede dirençli bakışı öznenin ken-
disinden dışarı taşıran pencere olmuştur. Gözlerini komşularının 
odasından dışarı ayırmayan anlatıcı için alegorik bir şekilde “[k]ırık 
camlı fenere aşiyansaz [yuva yapmış] [p]embe gagalarıyle öpüşen bir 
çift kumr[u]”ya (Uşaklıgil, 2006, s.118) evrilen bu çift, anlatıcının 
çiftin hareketlerini gözlemleyerek onların o anki durumlarıyla ilgili 
gündelik senaryolar yazmasına imkân tanıyan hikâye kişilerine dö-
nüşür. Karşılıklı dikiş dikmelerinden terzi oldukları anlaşılan çiftten 
erkek olanının dikiş makinesinin satılması ve çiftin mutsuz tavırla-
rından anlatıcı ve biz, erkeğin bir kaza sonrası sakat kaldığını anla-
rız. Anlatıcı, kadının dikiş dikerkenki halini anlattığı şu ifadede bu 
çiftin kendisi için bizzat bir manzara olduğundan söz eder: “[N]iha-
yet inerek bütün bu amelliyatı [işleri] güneşe karşı yapmış olmaktan 
mütevellid [doğan] taab-ı basarı [göz yorgunluğunu] dinlendirmek 
için elini gözlerine bir tutuşu vardı ki bu manzaradan, bilmem nasıl, 
bir şiir-i şuh ü saf tereşşuh eder [saf ve şuh bir şiir sızıyor] gibiydi. 
“(s.118). Hikâyenin sonlarında ise anlatıcı, penceresinin mutlu baş-
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layan hikâyesinin “Bu günden sonra [b]ir faciaya tebeddül e[ttiğini] 
[dönüş[tüğünü].” (s.125) söyler. Anlatıcı için, penceresi ona çeşitli 
şekillerde imajlar üreten sinema perdesi gibidir. 

Bir Yazın Tarihi’nin “Kırk Para” adlı hikâyesinde ise Şişli’de 
caddeye nazır bir şekilde elinde kahvesiyle temaşaya koyulan bir 
anlatıcı vardır. Kahraman, caddenin tenha bir yerinde onunla iliş-
kisi olmayan kayıtsız alemin “elvâh”ı (tabloları) gibi geçen arabalar 
ve insanlardan uzakmışçasına düşünmeyerek, “[i]nsana yalnızlığın 
bahşeylediği atâlet-i sekîne-i hissiyat [duygu tembelliği] içinde dü-
şünmemekten mütevellid bir vehm-i adem-i mevcudiyetin [yokluk 
kuruntusunun] hazz-ı amîkiyle [derin hazzıyla] güya hüviyeti[n]e 
bir tayerân-ı heva-yı mütehabbir [buharalaşan havanın uçuculuğu] 
gelirke[n]” (Uşaklıgil, 2005a, s.89), gözleri karşıda bir eliyle annesi-
nin, diğer eliyle de babasının elini tutmuş bir çocuk görür. Burada, 
kahramanın içinde bulunduğu durumun anlatımı, kesin bir şekilde 
Karatani’nin “içsel insan” tanımının örneğidir. Kahraman kalabalık 
ve hareketin yoğun olduğu bir caddenin tenha bir köşesine elinde 
kahvesiyle dikilir. O anda etrafında akan insan ve araba trafiği an-
cak onun zihin tablosunda bir arka fondur. Derken, bu zihin tab-
losunu tamamlayan odak manzara, üç kişilik bir çekirdek aile olur. 
Yani, manzara ancak “çevresine ilgisiz olan bir içsel kişi tarafından 
keşfedilir.” “Penceremin Hikâyesi”ndeki kurguya benzer şekilde iç-
sel kahraman, kendine manzara olarak bir aileyi seçer, bu ailedeki 
her bir ferdi birbirine eklemleyerek kendine anlatısal bir tablo çıka-
rır. Çocuğun hareketlerinden çocuğun yaklaşmakta olan tramvaya 
binmek istediğine yönelik bir çıkarım yapan anlatıcı, gelen yüksek 
mevkili tramvaya binemeyen ailenin bunu ailenin kıyafetlerini, ba-
banın çaresiz duruşunu da gözlemleyerek, fakirlikten dolayı yapa-
madığı sonucuna varır. Yani anlatıcı, gözlemlediği her hareketle il-
gili muhtemel senaryolar üretir. Baba, acıklı bir şekilde, çocuğunun 
istediği tramvaya yeterli parası olmadığı için ailesini bindiremez. 
Anlatıcı, bu acıklı manzaraya kendini kaptırarak daha fazla bir şey 
düşünemez. “Bu levha bütün bu yaşayan üç simanın kitâb-ı ruh-ı 
müştereki [ruhlarının ortak kitabı] gibidir, okunmakla bitmez. Ben 
artık bu manzaradan sonra düşünmeye muktedir olamadım [güç 
getiremedim], onları seyrederken düşünüyordum.” (s.92) der. Bu 
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aile anlatıcı tarafından, gözlemlenerek bir kitap ya da bir tablo gibi 
yaratılmaya/okunmaya çalışılır. Ancak bu kitap/tablo, okurunun da 
onun yaratım sürecinde interaktif bir rol oynadığı bir eserdir. Benzer 
şekilde, Bir Şi’r-i Hayal’in “Küçük Bir Levha” adlı hikâyesinde anla-
tıcı, hikâyesine sokakta her gün her adım başında karşılaştığı vaka-
ların bazen hatıralardan ziyade birer “levha” oluşturduğunu söyler. 
Bu levhalardan birini ise bir gün Taksim caddelerinden birinde o 
kadar, araba, tramvay ve insan kalabalığı içinde asker gibi yürüyen 
beş yaşında bir çocuk çeker. İsmi zikredilen hikâyelerdeki duruma 
benzer şekilde anlatıcı çocuğu gözlemler ve ona gözlemlerinden 
yola çıkarak hikâyeler kurar. Karatani (2011), Rus Biçimbilimcili-
ğinin kurucularından Şklovski’nin gerçekliğin özünün “alışkanlığı 
kırmak” olduğunu söylemesinden hareketle aslında bu “alışkanlığı 
kırma”nın bireyin görmeye alışkın olduğu şeylerin dışında/ötesinde 
şeyler görmeye zorlanmasından ileri geldiğini söyler. Yani, gerçeklik 
manzarayı salt betimlemek değil, onu sürekli yaratmaktır. Gerçeklik 
olarak orada bulunan ancak o ana kadar kimse tarafından görülme-
miş manzarayı var kılmaktır. Bundan dolayı da gerçekçi her zaman 
içsel insandır (s.44). Bu bağlamda, Halit Ziya hikâyelerinin içsel in-
sanları izledikleri manzaranın ötesinde başka şeyler görerek odak-
larındaki manzarayı, kendileri yaratıcı kurgularıyla tekrar ve tekrar 
oluştururlar.

Yine, Bir Yazın Tarihi’nden “Ölümümden Sonra” adlı hikâyeye 
bakıldığında bu kez, gamlı bir sonbahar günü Taksim Bahçesi’ne gi-
den anlatıcı, orada ölü olarak kendini tasavvur eder, aynı yere bu kez 
babalarını kaybetmiş bir aile gelir ve anlatıcı onları izler. Sonbaharla, 
ölümle, siyahlıkla yoğrulan manzara geçmişi olmayan içsel insanın 
sesini verir. Taksim Bahçesi’nden görülen siyah manzarayı müteaki-
ben anlatıcı: “Bütün menâzır [manzaralar] siyah bir rüyanın bulut-
ları içinde boğuluyordu; ben de beraber... Ruhumda ne bir hatıra-ı 
mâzi [geçmiş anısı], ne bir emel-i istikbal [gelecek arzusu]... Her şey, 
her şey bütün tarih-i güzeşte-i hayat [hayatın geçmiş tarihi] bütün 
hulya-yı âtî [gelecek hayalleri] siliniyordu.” (Uşaklıgil, 2005c, s.209-
10) der. Geçmişe yönelik hafızayı canlandırmak için şehir manzara-
sına bakmak bir önceki bölümden örneklerle paralellik gösterir. Yal-
nız, bu hikâyede baskın olan kurgu, anlatıcının mezarlığa gelen diğer 
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aileyi gözetlemesi ve onlarla ilgili muhtemel senaryolar yazmasıdır. 
Hikâye mezarlıkta ölmeye yatan kahramanın kendi ölümünün ken-
dinden geçirten zevkinden vazgeçerek kendisiyle hiç alakası bulun-
mayan bu “levha”yı bigâne gözlerle izlemesiyle devam eder (s.210). 
Burada izlenen levha, bütün bir ailenin babalarının yokluğuna karşı 
duydukları yasın toplamıdır.

Sonuç
Bu makale, manzaranın ve içsel insanın keşfinin birbirlerine 

bağımlı olan yapılarını Halit Ziya’nın hikâyeleri üzerinden incele-
miştir. Manzara, klişe tabirle doğa ve onu algılayan insanoğlu var 
olduğundan beri mevcuttur. Ancak, manzaranın “manzara” olarak 
bir dalıp gitme eylemi neticesinde algılanabilmesi için ona bakan in-
sanın kalp gözünde farkındalıkla yüklü bir kırılma gerekir. Nitekim, 
manzara keşfedilmek için algısı ona dönmüş bir içsel insana muh-
taçtır. Keza, aynı şekilde içsel insan da içselliğini keşfedebilmek için 
dalıp giderek kendi içine dönebileceği bir manzaraya ihtiyaç duyar. 
Halit Ziya’nın makalede değinilen hikâyeleri manzara ve içsel insan 
arasındaki bu karşılıklı ilişkiyi anlamlandırmak açısından nitelikli 
kompozisyonlar sunar. Bu hikâyelerde, yaşanılan şehirdeki cadde-
leri arşınlayarak, toplu taşıma araçlarını kullanarak, tiyatroya gide-
rek ya da evinin penceresinden dışarıdaki kamusal alanla etkileşim 
kurarak şehrin barındırdığı manzarayı keşfeden içsel insan-flâneur-
toplumsal tipler de keşfettiği bu manzarayla birlikte çeşitli “levha” 
anlatılarının içinde birer “imaj” oluştururlar. 

Makalede “manzaranın keşfi” ve “içselliğin inşası” arasında-
ki karşılıklı ilişki iki bölüm dahilinde ele alınmıştır. Bu bağlam-
da, makalenin hafızayı odağına alan ilk bölümü Halit Ziya’nın 
“Geçmişin Arasında”, “Gerilere Doğru” ve “Güzel Artemisya” adlı 
hikâyelerinden örneklerle, bir zamanlar yaşanılan şehrin kaybedi-
len manzarasının geçmişini arayan kişiyi nasıl içine döndürdüğü ve 
geçmişteki ile şu andaki kendisini nasıl karşı karşıya getirdiğini gös-
termesi bakımından önemlidir. Bu üç hikâyede genel olarak içsel bir 
alt üst oluş sonucunda geçmişlerini, çocukluk ve gençlik yıllarının 
geçtiği manzarada arayan karakterlerin halihazırdaki ihtiyarlamış, 
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köhne benlikleriyle yüzleşmeleri dramatik levhaların içinden akta-
rılır. Manzara olarak insanı merkeze alan ikinci bölüm ise, “Pence-
remin Hikâyesi”, “Kırk Para” ve “Ölümümden Sonra” adlı hikâyeler 
üzerinden, belli bir doğa manzarası içinde odağa yerleştirilen insan 
kesitlerinin içsel insan tarafından okunarak nasıl keşfedildiğini ve 
bu okuma eylemi sonucunda içsel insanın odağına aldığı insanların 
ahvali hakkında nasıl muhtemel senaryolar yazdığını incelemiştir. 
Burada, şehir manzarasının fon oluşturduğu tabloda odakta çeşitli 
insanlar vardır. İnsanın bir bütün olarak, okunarak manzaranın bir 
parçası olması bahsi geçen üç hikâyenin de ana izleğidir. 

Sonuç olarak, Halit Ziya’nın gerek şehre ait insan harici manza-
raların gerekse de şehrin içinden sade insan manzaralarının temaşa-
sına düşkün olan karakterleri en baştan bu temaşalardan hareketle 
kendi zihinlerinde seyrettikleri manzarayla kendilerini birleştirerek 
belirli imajlar oluştururlar. Buna mukabil, derin bir görselliğin altın-
da o imajların birer parçası olmaları bakımından sahici birer psiko-
lojik karakter olup içsel insan-toplumsal tip-flâneurlerin tanımları 
için tam olarak örnek teşkil ederler.
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Abstract
This article offers an ecocritical reading of Yaşar Kemal’s Demirciler Çarşısı Ci-
nayeti as a work which narrativizes generational shifts in attitudes towards non-
human life and perceptions about species abundance and biodiversity. Recent 
efforts at cataloguing biodiversity in the Çukurova Delta have run into one of 
the normal difficulties of all environmental science, that of shifting baselines. 
Shifting baselines is the phenomenon by which each generation of scientists 
can only judge what is the normal or “baseline” for biodiversity and species 
abundance based on what they themselves observed in the beginning of their 
careers, which imperceptibly shrinks outside of the bounds of individual human 
cognition. While recent scientific studies have mapped areas of high diversity, it 
is almost impossible to say what a healthy environment would ideally be as the 
historical record is based on anecdotal historical accounts, many of which dis-
missed wetlands as pestilential swamps. It is in this light that Yaşar Kemal’s De-
mirciler Çarşısı Cinayeti offers a fascinating fictional strategy as a way to grapple 
with this problem: cognitive estrangement. As a work of speculative fiction, Ke-
mal is able to bring fresh eyes onto a recognizable world, and to challenge our 
assumptions about what constitutes normal biodiversity. But unlike a work of 
science fiction or magical realism which rely on technical or supernatural con-
ceits, Kemal’s narrativization of generational shifts in perception of the natural 
environment is created through a unique approach to lexicon. As environmen-
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tal science looks for ways to establish links with traditional forms of knowledge 
and find new paths to kinship with the non-human world, Kemal shows us the 
role that literature too can play.   

Key Words: Yaşar Kemal, speculative fiction, shifting baselines, Çukurova Del-
ta, ecosocialism

Yaşar Kemal’in Demirciler Çarşısı 
Cinayeti’nde Değişen Taban Çizgileri ve 

Bilişsel Yabancılaşma

Öz
Bu makale, ekokritik bir okuma üzerinden ilerleyerek Yaşar Kemal’in Demirciler 
Çarşısı Cinayeti romanının insan harici yaşamlara yönelik tutumlarda ve canlı 
türlerin bolluğu ve biyoçeşitlilik ile ilgili algılarda yaşanan kuşaklar arası deği-
şimleri kurgulaştıran bir eser olduğunu iddia etmektedir. Son zamanlarda ger-
çekleştirilen Çukurova Deltası’ndaki biyoçeşitliliği kataloglama çabaları, çevre 
bilimin temel zorluklarından biri olan değişen taban çizgisi meselesiyle (shifting 
baselines) karşı karşıya kalmıştır. Değişen taban çizgileri her kuşaktan bilim in-
sanının kariyerlerinin başında, kendi gözlemlerine dayanarak biyoçeşitlilik ve 
tür bolluğu için neyin normal veya “taban çizgisi” olarak görüleceğine karar 
vermek için kullandıkları bir fenomen olagelmiştir. Yakın zamandaki bilimsel 
çalışmalar yüksek türsel çeşitlilik alanlarının haritasını çıkarmış olsa da, tarihsel 
kayıtlar sulak arazileri sıtma yuvaları olarak değersizleştiren birçok anekdotsal 
tarihsel anlatıya dayandığından ne tür sağlıklı bir çevrenin ideal olarak sunu-
labileceğini söylemek zordur. Bu çerçevede Yaşar Kemal’in Demirciler Çarşısı 
Cinayeti bu sorunla baş etmek için etkileyici bir kurgusal strateji sunar: Bilişsel 
yabancılaşma. Bu spekülatif kurgu çalışmasıyla Kemal, tanınmış bir dünyaya 
taze bir bakış getirmekte ve nelerin normal biyoçeşitliliği oluşturduğuna dair 
varsayımlarımıza da meydan okumaktadır. Ancak teknik ya da doğaüstü aldat-
macalara dayanan bilim kurgu ya da büyülü gerçekçilik romanlarının aksine 
Kemal’in doğal çevrenin algılanmasındaki kuşaklar arası değişimleri kurgulaş-
tırması alandaki yerleşik sözlüğe yönelik eşsiz bir yaklaşım sayesinde gerçekleşir. 
Çevre bilimi, geleneksel bilgi biçimleriyle bağlantı kurmak ve insan harici dün-
yayla var olan akrabalık bağlarına ulaşmak için yeni yollar bulmaya çalışırken, 
Kemal bize edebiyatın da bu noktada oynayabileceği bir rolü olduğunu gösterir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşar Kemal, spekülatif kurgu, değişen taban çizgileri, Çu-
kurova Deltası, ekososyalizm
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“I’m trying to imagine what it would be like going through life not 
knowing the names of the plants and animals around you...I think it 
would be a little scary and disorienting—like being lost in a foreign 
city where you can’t read the street signs.” Robin Wall Kimmerer

Introduction
On a July day in 1993 a Landsat satellite took a single image of 

the Çukurova Delta. This complex picture, known as a Landsat The-
matic Mapper (TM) image, was then compared against vegetation 
and bird census data to map out the spatial distribution of plant and 
bird biodiversity in this coastal wetland of Turkey (Berberoğlu, 2004, 
p.615). In doing so, researchers were able to identify areas of high 
species diversity, in particular the wetlands and salt marshes which 
proved to be the most biodiverse area of the entire region. And this 
was for a region already incredibly rich in non-human life. To give 
a few examples: 

240 bird species were observed in the wetlands of Çukurova between 
20 March–20 May 1987 by van der Have and van den Berk (1988). Ad-
ditionally, it is one of the most important breeding areas of Caretta ca-
retta and Chelonia mydas, endangered sea turtle species. The eastern 
part of Ceyhan Delta was declared a Nature Reserve, as it is a breeding 
ground for these marine turtle species and has natural Aleppo Pine 
forest, which is very rare in Turkey. (Berberoğlu, 2004, p.617)

It seems almost like science fiction to instantly capture such an 
enormous geography and also see the specific plants and animals 
that inhabit it. Not only the use of space-age technology, but because 
of the way that satellite imagery, like all good science fiction, acts as 
a way of revealing secrets of the familiar and estranging reality from 
normal ways of seeing. Science fiction isn’t merely an exhibition of 
the fantastical, but a device for renewing one’s own picture of reality. 
The Landsat imagery wasn’t used to discover new fantastic worlds 
out in space, but focused on southern Turkey to identify new pat-
terns of well-known birds and plants in a region that has been map-
ped for thousands of years. The satellite performed the role of what 
the literary theorist Darko Suvin (1979) called the novum—that con-
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ceit in a work of science fiction which helps us to move from our 
implied norm of reality to a vision of the strange and new; a vision 
which, in turn, helps to bring a fresh perspective to one’s own every-
day reality. This return to one’s own senses is referred to as “cognitive 
estrangement” (p.71). 

But this is not the first time that a work of cognitive estrange-
ment has offered a new perspective of the ecology of the Çukurova 
region. In his works of fiction, the author Yaşar Kemal stands as the 
foremost storyteller of the historical ecology of the Çukurova. Like 
the Landsat satellite, his work offers a simultaneously sweeping and 
granular vision of the region. Some of his most famous novels like 
Ince Memed (1955), Ortadirek (1960) and Demirciler Çarşısı Cina-
yeti (1974) tell grand narratives about multi-generational shifts in 
how humans relate to the natural environment while also offering 
countless, intimate vignettes showcasing individual species and ha-
bitats. In his recent dissertation on the historical ecology of Cilicia, 
Chris Gratien (2015) cites Kemal’s dozens of novels as being “singu-
larly influential” as a source. Other scholars have discussed the ways 
that Kemal’s work functions as ecocriticism, with A. Clare Branda-
bur (2016) calling him “the most profoundly eco-conscious writer 
of our time” (p.140). While it might at first appear a non sequitur to 
jump from satellite imaging, to science fiction, to the work of one of 
Turkey’s premier authors, the comparison is meant to highlight the 
specific way of seeing that Kemal’s novels provide. Namely, he narra-
tivizes a phenomenon that often confounds environmental science: 
historical changes to human perception itself. 

The Landsat study was carried out in an effort to provide data 
for those hoping to prioritize conservation in a quickly developing 
region. With up to 90.2% accuracy, satellite imagery analysis showed 
a rapid rate of improper land use, with output images recording “that 
4,896 [hectares] of dune area out of 17,644 has been invaded illegally 
for cultivation” (Berberoğlu, 2004, p.627). However, these rates of 
loss are only relative to the state of the natural environment in the 
late 1980s when the first direct scientific measurements and bird co-
unts were taken. What might have seemed like a healthy biodiversity 
for 1993 or 1987 might in fact have represented an ecological disas-
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ter when compared to the wetlands and estuaries that existed in the 
1950s when widespread draining of the wetlands began. This could 
be doubly true of the vantage point of the 19th century, a time before 
modern settlement had even begun in the central Çukurova Delta. 

A scientific study’s precise empirical measurements cannot 
overcome one of the fundamental problems plaguing environmen-
tal studies: that of shifting baselines. First laid out by fishery stu-
dies expert Daniel Pauly, shifting baselines is the phenomenon by 
which each generation of scientists can only judge what is the nor-
mal or “baseline” for biodiversity and species abundance based on 
what they themselves happened to observe in the beginning of their 
careers, an abundance which imperceptibly shrinks outside of the 
bounds of individual human cognition. In an interview about the 
concept, Pauly explains the problem by stating: 

If you want to fight the loss of memory and knowledge about the past, 
you have to rely on past information. But past information is viewed 
by many...scientists as anecdotal. There is no knowledge in the past, 
however secure, however sound, that they are willing to consider be-
cause it is not couched in the verbiage that is currently fashionable. 
(Guy, 2017).

It is exactly the elusive nature of historical ecological knowledge, 
and the untranslatability of archaic verbiage, that Yaşar Kemal add-
ressed in his work, offering an estranging vision not possible even 
to hi-tech science. Rather than overcoming the problem of shifting 
baselines, he makes it a central feature of his fiction, with his novels 
acting as figural representations of historically contingent unders-
tandings of the natural world. In this article I will argue that Kemal 
uses narrative techniques, specifically those of cognitive estrange-
ment, in order to address the problem of shifting baselines from an 
eco-Marxist perspective. Kemal’s use of the “distancing effect” in the 
service of ecocriticism has been noted before, namely by Günil Öz-
lem Ayaydın whose masters thesis (2003) explores how Kemal’s oral 
literature techniques offer an ecocritical portrayal of the process of 
a character’s alienation from the non-human world. Like Ayaydın, 
I am interested in explaining Kemal’s particular narrative approach 
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to cognitive estrangement, and believe that it differs in important 
ways from those of other, more commonly known genres of specu-
lative fiction such as science fiction or magical realism. Specifically, 
Kemal’s most ecocentric works capture these generational shifts 
in how nature is understood through a distinctively literary tech-
nology: his lexicon and lyrical language. Looking to conversations 
about how naming things in nature represents “a path to kinship” as 
Robin Wall Kimmerer calls it, I stress the importance of lexicon in 
Kemal’s work as the agent of cognitive estrangement because of the 
ways that it suggests a potential ecosocialist ethics of stewardship 
and care. This is an ethics not grounded in some “pristine myth” of 
a return to an unspoiled nature, but one which understands nature 
and human society as existing in a dialectic.   

In particular, Kemal’s novel Demirciler Çarşısı Cinayeti offers 
strange fusings of past and present, temporal and spatial hybridity 
which does not rely on the creation of some other world.  Instead, 
the novel achieves a critical, speculative distance between the social 
reality of its readers and that of its fictional characters through est-
ranged language. This article discusses how Yaşar Kemal’s approach 
to narration, particularly his celebrated use of a vernacular, antiqu-
ated, and synonym-rich lexicon, helped create a distancing effect 
with ecocritical consequences. A close reading of Demirciler Çarşısı 
Cinayeti shows how Kemal can recreate a sense of shifting baselines 
between different generations—the ecological counterpoint to what 
Raymond Williams (1977) famously described as structures of fe-
eling—by juxtaposing different uses of lexicon and bringing acute 
awareness to non-human life through his lyricism.  

Tracing the Natural History of the Çukurova  
At the beginning of the 19th century, a large portion of the 

Çukurova Delta was made up of various types of wetlands. It was 
described dismissively at the time by Mübeccel Kıray as a “badly 
drained, fever-ridden, thinly populated piece of land” (Kıray, p.179). 
The area between the Seyhan and Ceyhan rivers, in particular, had 
remained virtually unused by humans throughout most of the Ot-
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toman period (Toksöz, 2000, p.20). The two rivers were also prone 
to annual flooding, which made the soil fertile but the marshy con-
ditions incompatible with permanent human settlement. While the 
region has been home to countless civilizations since classical times, 
its wetlands have largely been passed by, overlooked, or scorned in 
the historical record. 

At the same time the wetlands must have long offered a para-
dise for a wide range of wildlife species, ranging from waterfowl to 
mammals, fish and insects. Wetlands are some of the most biodi-
verse habitats available, and recent studies of the Çukurova Delta 
and its surrounding water bodies have demonstrated their critical 
importance for biodiversity and abundance. While there have been 
recent attempts to accurately monitor population numbers of vario-
us species, these studies measure relative decline or resilience based 
on counts only taken as far back as the mid-1980s and 1990s. Sci-
entific ornithology is an extremely recent development in Turkey, 
with the first comprehensive work, Zur Kenntnis der Avifauna Kle-
inasiens, published only in 1961. Studies nonetheless attest to vital 
biodiversity. For example, the highly threatened Nile Soft-shelled 
Turtle was observed 2-3km north of the mouth of the Ceyhan river 
in August 2000, with sand dunes along the river banks identified as 
a nesting area (Medasset, 2000, p.2). A survey in 1997 of Tuzla Gölü, 
also near the mouth of the Ceyhan river, reported thirty-four species 
of shorebird and the breeding sites of several species (Szekely, 1998, 
p.28). A study published in 2010 attempted to measure different in-
sect populations in order to test which ones could offer themselves 
as good “indicator species” for habitat description (Aydın, 2010). Re-
searchers found a sharp decline in both species and total population 
of insect species at five different sites throughout the delta just in the 
period between 2003-4, a fact attributed to habitat fragmentation. 
One can only dream of the range of insect life that existed before the 
enormous delta had ever been settled by humans.  

It is precisely because the wetland areas of the Çukurova were 
largely uninhabited before the 20th century that one would be hard 
pressed to find extensive scientific evidence of bird and other animal 
populations in the historical record, much less empirical data. Beca-
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use of widespread fears over malaria, more historical attention was 
given to the mosquito than to all other local species combined. In 
order to have a better sense of historic populations, environmental 
historians have to rely on anecdotes showing up in other accounts, 
some of which dismiss the region entirely. This would be especially 
true of the times preceding the 19th century, before economic op-
portunity would bring human and, by extension, scientific attention. 
Evliya Çelebi, to give just one example, describes the landscape back 
in 1671 as a place where “kuş uçmaz, kervan geçmez” (“birds don’t 
fly, caravans cannot pass” 1935, p.692). Accounts of the well-traveled 
routes between important medieval centers such as Tarsus and Mop-
suestia often mention swamps only in passing. While it is safe to say 
that ancient inhabitants would have been more attuned to the natu-
ral world, unfortunately none of their observations have survived 
in written form, much less written “in the verbiage that is currently 
fashionable” as Daniel Pauly (Guy, 2017) puts it.  

In the time after the American Civil War, the cotton industry 
would explode in the Çukurova, making it one of the most econo-
mically productive areas of the entire Eastern Mediterranean regi-
on. It would especially take off with mechanization in the mid-20th 
century. In recent years several excellent histories have detailed the 
massive economic and ecological transformations experienced du-
ring this time, including those by Chris Gratien (2015) and Meltem 
Toksöz (2000). The biggest ecological transformation came with the 
draining of wetlands to make way for cotton farming which began in 
earnest in the 1940s and 50s. This draining was devastating to a who-
le range of waterbirds and other species who made their home in 
marshy areas, not to mention the plant life of the marshes itself. Tur-
key is estimated to have lost at least 1.3 million hectares in the 20th 
century overall, and the Çukurova Delta was a major site of these 
losses (Perennou, 2012). Various antimalarial campaigns known as 
the Sıtma Mücadelesi or Savaşı would act as justification for massive 
draining campaigns of sitting water and, as settlement picked up, it 
would lead to an all-out war on nature. Chris Gratien explains the 
typical attitude towards non-human life in this period: 
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A growing number of facets of the natural world were presented as 
threats, adversaries to be fought and indeed conquered. Much of this 
discourse centered on pesky animals, from mosquitoes and locusts to 
pigs and dogs, and their extermination (Gratien, 2015, p.551). 

By 1951, when an archeological survey was made of the Cilicia 
region by M.V. Seton-Williams, a map indicates only a few remai-
ning wetlands in the entire region. One of them was a small patch 
just south of the Anavarza ruins between Ceyhan, Kadirli, and Ko-
zan. This small residual patch of wetland, a mere fragment of its for-
mer glory, was the place which would be described in intimate detail 
by Yaşar Kemal in his novel Demirciler Çarşısı Cinayeti. Rather than 
celebrating the defeat of the swamps, his novel is a tribute to their 
biodiversity and beauty. Kemal’s lyricism turns what was commonly 
perceived as a wasteland into a lost paradise. 

This loving attention gives us one of our best historical accounts 
of the scale of the loss. Without objective empirical information, it 
is not possible to understand long-term trends in the history of the 
Çukurova, nor to possess an accurate baseline of biodiversity befo-
re human settlement from which environmental conservation work 
could proceed. But acknowledging this generational blindness is the 
first step, one that is crucial not only for environmental science, but 
for cultural history as well. As Jeremy B. C. Jackson and Karen E. 
Alexander (2011) claim in their essay about the importance of shif-
ting baselines: 

It is essential to adopt a truly interdisciplinary approach, using a wide 
variety of data to estimate past changes and understand those changes 
in a social and historical as well as scientific context (p.3)  

There are challenges to incorporating a shifting baselines model 
into eco-conscious projects of all kinds. It “makes us uncomfortable 
because it places all of us squarely within nature and holds us acco-
untable for both past destruction and shaping the future” (Jackson 
& Alexander, 2011, p.3). It is both more convenient and more cus-
tomary to imagine the natural world as eternal, inexhaustible, and 
separate from human life. Up until very recently, the marshland of 
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the Çukurova was dismissed as a nearly endless expanse of pestilenti-
al swamp. Understanding how shifting baselines work as a cognitive 
impediment to comprehending habitat and biodiversity loss requires 
upsetting habitual patterns of thought. In the realm of science, this 
includes empirical data, whether it comes from a satellite or from pa-
instaking fieldwork. In the social and historical context, on the other 
hand, it would need to come from narrative forms which push people 
out of their normal ways of seeing reality in order to see it with fresh 
eyes. This would be the work of speculative fiction, a broad range 
of fictional genres each containing specific supernatural, futuristic, 
or other fantastical elements, which act to reframe the reader’s per-
ception of their own realities. In the following section, I will reframe 
Kemal’s well-known use of lexicon not merely as a lyrical or aesthetic 
technique, but as central to his goals of cognitive estrangement. In 
comparing his approach with two other well-known genres of specu-
lative fiction, I aim to underline the importance of words and of na-
ming specifically for confronting the challenge of shifting baselines.

Yaşar Kemal’s Lexicon and Cognitive Estrangement 
The work of Yaşar Kemal throughout the 1960s and 70s can be 

characterized as a series of related experiments with the novel form 
which use lyrical language, steeped in local literary traditions, to cre-
ate speculative narrative worlds. His early novels in the 1950s had 
combined lyrical descriptions, rural themes, and a mythic tone of 
narration to create novels which immerse readers in the feudalistic 
world of southern Turkey.1 In each of his early novels, from Ince Me-
med (1955) to the Dağın Öte Yüzü Trilogy (1960-8), he experimented 
with different approaches to this arrangement. With the publication 
of his novel Demirciler Çarşısı Cinayeti, he claimed to have taken one 

1 This article maintains Kemal’s own use of the concept “feudal mode of production” while 
acknowledging that the history of feudalism in Anatolia has been greatly complicated if 
not refuted in the decades since the publishing of this novel. The article aspires an epochal 
analysis in line with Raymond Williams’ understanding of cultural processes as a complex 
interplay of dominant, residual and emergent cultural forms, with feudalism being used 
as a general term for residual cultural forms in mid-century Çukurova. Thanks to Kenan 
Sharpe for the insight in regards to this point.
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more step towards the kind of novel he wanted to write (Çiftlikçi, 
1997, p.328). Demirciler Çarşısı Cinayeti is the first novel in what was 
meant as a trilogy, written by Kemal in 1972 and published in 1974. 
The novel takes place in and around the wetlands next to present-day 
Dilekkaya and the ruins of Anavarza during the rapid economic and 
environmental changes of the 1940s and 50s. Before this time, the 
area was considered to be a hostile frontier environment (Gratien, 
2015, p.173). Only in the late 19th century did a few hearty newco-
mers attempt to settle the area. But after various drainage and anti-
malarial projects were undertaken in the 1950s, the entire area would 
suddenly be transformed by mechanized agriculture and capitalist 
investment. 

The novel centers around the ongoing blood feud between two 
feudal lords (ağalar), Dervish Bey and Mustafa Bey, who plot to kill 
one another based on a grudge whose origin is now lost to time. 
During the course of their struggle, the narrative slowly begins shif-
ting focus to a group of young agricultural capitalists in town (presu-
mably Kadirli), who hope to buy up the lords’ landholdings and use 
them towards profitable agricultural ventures. The intense interper-
sonal conflict between the feudal lords is shown to be an increasingly 
anachronistic distraction to the rapidly changing landscape of the 
region. While Dervish Bey, Mustafa Bey, and their ilk all speak in 
and are described with the mythologized language of their ancestors 
and traditions, the town landowners and others are quickly draining 
the swamp, buying up the land, and looking for ways to profit from 
the emerging capitalist agricultural sector. The increasing contrast 
between the seemingly timeless world of the feudal lords and the 
empirical (and marketized) geography of the Republican-era Çuku-
rova creates two separate narrative approaches: folktale epic being 
increasingly overrun by a thoroughly empirical realism. This narra-
tive disjunction has been described by Ibrahim Oluklu (1987) as the 
slow intrusion of objective-historical time (p.11-2).2 Early reviewers 

2 “Akçasazın Ağaları nesnel-tarihsel zaman, dikkatli bin okurca rahatlıkla görülebilecek 
kadar açıktır. Bu zaman feodal Türkmen beylerinin ortadan silinip yerlerini yeni yetme 
ağalar diye belirlenen kişilerin almaya başladığı ve onların kent yaşamına doğru yavaş 
yavaş uzanışlarının anlatıldığı bir zamandır.” 
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were critical of the seeming disjunction between the various plotli-
nes. But Kemal was clear that his intention was to design a novel that 
encapsulates these contradictory levels of figuration and perspec-
tive. There is a radical incompatibility between different modes of 
production and their different methods of figuration, which Kemal 
described as narrative rings (daireler). The disjunctions and cogniti-
ve estrangement that they create are exactly the readerly experience 
that Kemal is trying to produce. 

The way that Kemal separates these two distinct realms is by 
means of a linguistic analogy: the plenitude of regional rural life is 
described in lush, idiosyncratic language while the matter of factness 
of modern town living is described through direct, unornamented 
language. Through this linguistic juxtaposition Demirciler Çarşısı 
Cinayeti achieves the effect of cognitive estrangement, bringing the 
reader’s attention to those objects of—and attitudes towards—the 
physical world, which steadily fade into the background with the 
rise of modern development. The distancing effect works through 
the contrast by showing that the same world can be described with 
two radically different lexical registers. In the feudal scenes, Kemal 
showcases archaic and vernacular terms. Using a forgotten lexicon, 
Kemal brings back to life the epic world from which it comes. In 
an interview with Erden Kıral (1978) he claims “when the Ottoman 
language was removed, our Turkish literature was left in a bad state. 
Left without a lexicon, left without idioms. It was left stark naked. 
We said we can’t make poetry with this language, we can’t write li-
terature” (p.34). For Kemal, language was stripped bare during the 
emergence of the modern world just like the natural world was. The 
modern sections of the novel, by contrast, contains constant refe-
rences to people and concepts which peg the narrative to the mo-
dern world. Menderes, Hitler, American tractors, German Mercedes 
Benz, and the constant invocation of the central government in An-
kara all serve to make the town scenes unmistakably grounded in the 
specific historical time and place of 1940-50s Turkey.  

The timeless world is depicted in the first chapter of the novel 
in a section which the jury of the 1974 Madaralı literary prize called 
“a great language symphony” (Benk, 1982). As Fethi Naci claims, Ya-
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şar Kemal natural descriptions cue in all five senses like an antenna: 
colors, sounds, smells (Sarıbaş, 2013). In this opening chapter, thro-
ugh the constant downpour of a “yellow rain,” a wounded horseman 
arrives at the residence of Derviş Bey having been pursued by Sultan 
Ağa’s men. Over thirty three pages the rider slowly heals from his in-
juries as the bad weather persists and riders from the opposite tribe 
besiege the estate. During the entire drawn-out scene, intense focus 
is given to describing the weather and the natural environment, of-
ten redescribing or reframing descriptions of the same objects over 
and over again. It is as though Kemal is practicing to test the limits 
of synonyms offered by the enriched language of Anatolia. In descri-
bing the rain, he gives the following descriptions:

Hışım gibi bir yağmur yağıyordu. Yağan yağmur sapsarıydı. Ne bir gök 
gürültüsü, ne bir şimşek ışığı, durmadan, bozulmadan biteviye yukar-
dan aşağı düşen, kesintisiz sular, aydınlık, koygun sarı yağmur. 
(It was raining angrily. The rain was pale yellow. No thunder, no ligh-
tning, uninterrupted water, constantly falling from top to bottom, 
uninterrupted waters, bright, pale yellow rain, p.7)
İnceden başladı yağmur. Sarı, kehribar gibi, azıcık da ışıltılı. Damla 
damla düşmüyor, sağılıyordu. İplik gibi. Işıktan iplikler gibi.
(The rain started lightly. Yellow, like amber, and slightly glittering. The 
raindrops were not falling, they were being unraveled. Like yarn. Like 
threads of light, p.11)
Yağmur dinmiş, sarı, pırıltılı bir toz tabaka tabaka ince havada uçu-
şuyordu. 
(A rainy, yellow, glittering layer of powder was flying through the thin 
air, p.33)

This attempt to narrate using as rich a lexicon as possible was 
tied to Yaşar Kemal’s own beliefs about the Turkish language. In an 
interview with the leftist author Erdal Öz (2000), he lamented “To-
day you can’t write a novel with Istanbul Turkish. You can’t write 
poetry. You can’t write anything. Istanbul Turkish is a language with 
a vocabulary of three hundred or five hundred words. Ottoman was 
like that too. It is removed from life, a frozen language” (p.313). Ke-
mal believed that only the vernacular language of a place could ac-
curately explain its specific history and its ecology:   
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When one creates a novel, they must first create a language. This lan-
guage is not that of the people, neither is it the language of myths, fairy 
tales or poetry. Written narrative is completely different… I realized 
this as I wrote. While writing a long novel I realized something else, 
the structure of language shapes the novel and its content. (Naci, 1993) 

He drew on his own experiences growing up in the Çukurova as 
well as his study of regional folklore traditions and lexical fieldwork 
in order to create a repository of endemic words which, when used 
in his texts, would do a great deal of work in recreating a historical 
world. Kemal’s close attention to lexicon has been catalogued by the 
Turkish lexicographer and poet Ali Püsküllüoğlu who in 1974 pub-
lished a compendium to Yaşar Kemal’s work entitled the “Yaşar Ke-
mal Dictionary.” The dictionary carefully collects all of those words 
which are not found in standard Turkish dictionaries such as Türkçe 
Sözlük, Büyük Türk Sözlüğü, Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansik-
lopedi (p.17). According to him:

Yaşar Kemal took elements of vernacular language and made them 
part of the standard language… because when a standard language 
writer like Yaşar Kemal uses these vernacular words in all of his works 
they should be considered to have become part of the standard langu-
age. On the other hand, these words are at present found exclusively 
in the work of Yaşar Kemal and so they still have the effect of being 
regionalisms.3

Püsküllüoğlu’s dictionary is organized alphabetically and inc-
ludes both vernacular words as well as regional idioms, along with 
a definition and an example from the novel in which it appeared. 
For Demirciler Çarşısı Cinayeti, Püsküllüoğlu records 20 remarkable 
lexical examples including the following:

3 Ali Püsküllüoğlu Quoted by Uyguner, M. (1975) Yaşar Kemal Sözlüğü. Türk Dili, Şubat. 
It is worth noting that much of Kemal’s lexicon could in fact be derived from other regio-
nal languages such as Armenian, Greek, or Kurdish. That Püsküllüoğlu does not mention 
this possibility in his dictionary, referring to them only as “local Turkish” (yöresel Türkçe), 
is an indication of the ideologically charged nature of lexicography. I will return to the 
ways that Kemal points to these silences in the ethnocentric history of Anatolia at the end 
of the article.   
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çıvgın (a.) Rüzgar dolayısıyla eğik yağan yağmur.
“Sarı yağmur çıvgına varmış, eğri, uçuşarak yağıyordu.” 
(çıvgın (noun) a rain that is angled because of the wind. “The yellow 
rain came çıvgın, raining slanted, flying”, p.40)
İte dalanmaktansa çalıyı dolanmak yeğdir (atasözü) Kavgacı bir 
kimseyle takışmaktansa takışmayacak bir yol aramak daha iyidir. 
“Vazgel arkadaş... İte dalanmaktansa çalıyı dolanmak yeğdir.” 
(İte dalanmaktansa çalıyı dolanmak yeğdir (proverb) It is better to 
seek a way that does not conflict with a belligerent person. “Forget 
about it friend... İte dalanmaktansa çalıyı dolanmak yeğdir.” p.60)
kürnek (a.) Otlatılıp doyurulmuş olan sürünün ikinci otlama vaktine 
değin topluca bulunduruldukları genellikle su kıyısı yer.
“Bir de sığırlanın, koyunlanın kürnekleri kaldı.” 
(kürnek (noun) A waterside location where animals will remain after 
having grazed to their fill until the time of a second grazing. “The catt-
le and the sheep remained in the kürneks,” p.68) 

In each of the examples, one can see how Kemal regularly used 
his rare words in such a way as to include an adjoined synonym or 
another form of contextualization to help out the unfamiliar reader. 
The “çıvgın rain” is immediately described as “slanted, flying rain” 
and the idiom “it’s better to beat through the bush than to take on 
the dog” is understood as advice appropriate to the similar situation 
being faced by the characters in the book. Idioms and proverbs like 
these are colorful and regionally specific, and help to root Kemal’s 
characters and descriptions in a specific region. Much of the voca-
bulary is for elements from nature or specific to traditional agricul-
tural techniques. Püsküllüoğlu’s dictionary does not even mention 
the large number of endemic plant and animal species which Kemal 
described with careful detail throughout the novel, as I will show. 

It is remarkable the extent to which these unusual words do the 
heavy lifting in creating the epic or mythological mood of Kemal’s 
work. Sometimes, the only thing making a landscape seem remote, 
timeless, or fantastical is the words used to describe it. They are not 
merely mundane rural areas, the middle of nowhere, or places in 
which some committed nationalists seek out an authentic Anatolia. 
Kemal instead paints them as the vibrant center of the universe, rife 
with action and drama, the center of its own world. Merely atten-
ding to the rich detail of the physical world and allowing characters 
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to speak through their own idiom makes this landscape not merely 
the Turkish heartland, but “the next valley” of fantastic and utopian 
fiction.  

But how might one compare this strategy of estrangement to 
other subgenres of “speculative fiction”? I use the term speculative 
fiction in order to help arrange the border between various genres 
and narrative approaches such as fantasy, myth, utopianism and po-
litical allegory. While science fiction has already been mentioned as 
an example, Kemal’s work has often been characterized as magical 
realism although Kemal himself did not approve of the label. Both 
genres are similar to Kemal’s work in that they use of certain ele-
ments that do not exist in the real world. Neither of these two genres 
precisely capture what exactly these speculative elements are. Loo-
king at how the different subgenres fail to define Demirciler Çarşısı 
Cinayeti helps explain what makes the novel’s particular narratologi-
cal approach so crucial for confronting the phenomenon of shifting 
baselines. 

 In his famous work on Science Fiction, Suvin (1979) claims 
that traditional works of fantastic and utopian fiction function as 
“voyages imaginaires” into “the next valley” whereby an author 
shows a wholly separate realm inhabited by different creatures who 
nonetheless provide a satisfying covariant mirror to our own reality. 
The estrangement element in this arrangement is provided by the 
uncanny sensation through which this other world is nevertheless 
recognizable as an alternative of our own. It is through the very fact 
of its discernable parallels that we are able to use it to step out of 
our normal understanding of circumstances and phenomena, and 
to perceive them freshly. Estrangement functions within the work 
of art as the famous dramaturg of cognitive estrangement Bertold 
Brecht (1964) said, “to serve the great social task of mastering life” 
(p.16) As for the cognitive aspect, it refers to the ability for even the 
fantastical world to be understood empirically. Unlike in myth or 
fantasy, where the world is seen as timeless or built from archetypal 
truths, there is still an expectation in science fiction that the world 
can be measured, delineated, and understood. The specificity of 
time is a vital aspect in this reckoning, as the world in question, in 
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order to be subject to a cognitive view, must necessarily be unique 
and changeable. Suvin uses the concept of a “novum” to describe any 
strange or new object or element in a work of science fiction which 
changes the coordinates of an otherwise empirically legible world. 
Whether it be a time machine or an undead monster, the novum is 
something that is scientifically plausible but nonetheless occasions 
the genre’s special type of speculative and fictional thinking. Science 
fiction, then, means the factual reporting of fictions brought on by 
the introduction of a novum. Yaşar Kemal, however, does not use a 
technological novum of science fiction in his work. Although he was 
very much interested in setting up a cognitive view of a recognizable 
world free from mythic abstractions of time or place, the catalyst for 
his cognitive estrangement was not a technological intervention in 
the world of his narratives. Nor is his brand of empiricism physical 
or scientific as much as historical and social. His narration seems 
to offer the reversal of the equation for science fiction: a fictional 
reporting of facts.  

Another possible way to categorize Kemal’s novels is as works 
of magical realism. Like science fiction, there is an empirical world 
which contains certain “magical” elements which cannot be expla-
ined. But unlike in science fiction, where even the novum can be 
considered subject to the rules of physics, in magical realism this 
conceit cannot be subsumed into the logic of the rational world. It 
exists instead as a phenomenon from another realm somehow int-
ruding into the empirical, resulting in an empirical and fantastical 
universe existing in a state of near-merging (p.172). According to 
Lois Zarmora and Wendy Faris (1995), it is precisely this subver-
sive in-betweenness and all-at-onceness which provided a useful 
genre for postcolonial writers seeking to resist monologic political 
and cultural structures (p.6). There is still a solid reference to ac-
tual histories but in such a way that they are not privileged above 
or separate from the magical and fantastical events portrayed in the 
novel. Fredric Jameson (1986) says of the genre that it is “not a rea-
lism to be transfigured by the ‘supplement’ of a magical perspective 
but a reality which is in and of itself magical or fantastic” (p.311) 
With his propensity towards epic and mythic modes of narrative, 
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it would be easy enough to assume that Kemal’s efforts at worlding 
were more or less in line with the contemporaneous trend of magical 
realism. But he himself explicitly rejected the label, saying that he 
and the Latin American writers are merely following the example set 
by everyone from Gogol to Gilgamesh (Hızlan, 2002, para.1). Kemal 
skillfully skirts around the fantastical in his novels, allowing him to 
explain away any seemingly unreal elements as the effect of indivi-
dual psychological perceptions or the metaphorical expressions of 
folkloric language. Franziska Stürmer (2014) summarizes this well 
by saying in some of his texts, social realism and myth are presented 
as alternate, hierarchical modes of perception, unreal elements be-
ing identified as dreams, visions etc. In others, they are presented as 
indistinguishable from each other (regarding their reality status), or 
become so in the course of the story. (p.121) 

Despite its epic tone, Demirciler Çarşısı Cinayeti contains no su-
pernatural elements. Any of its seemingly other-wordly phenomena 
are those of the natural world, closely examined in extended vignet-
tes throughout the novel. However, the biggest reason why it would 
be a mistake to categorize Kemal’s work and Demirciler Çarşısı Ci-
nayeti in particular as magical realism is that the aspect of “realism” 
in “magical realism” refers to the narrative’s close attention to real 
life detail and “ a strong presence of the phenomenal world” (Faris, 
1995). In magical realism a series of events or elements appear in the 
text, which cannot be reconciled with the empirical and factual aut-
hority established by the style of narration, thereby undermining it. 
In Demirciler Çarşısı Cinayeti, on the other hand, the narrative tech-
nique itself is that which is conspicuous or irreconcilable. Kemal’s 
words are chosen to describe the phenomenal world, but seem to 
come from another. 

How would one then characterize Kemal’s procedure—based 
on a specific employment of lexicon—to create cognitive distancing 
in his work? Returning to one of the original theoreticians of the 
estrangement effect, one can think of Kemal’s use of language as si-
milar to that of a kind of “Brechtian nominalism.” With nominalism 
being the exposure of universals or general ideas as nothing more 
than names and words, Brechtian nominalism would be the use of 
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literature as a way to estrange our own vocabularies. For example, 
Jameson writes:

If we decide to identify the V-effect [alienation effect], for example, 
with a nominalism that some have positioned at the very emergence 
of modernity itself, then this strategy confronts a situation in which 
the artificial categories of the various universals--so many words or 
names--serve to classify a host of radically distinct existents, and to 
obscure or occult their differentiation. To remove the names thus be-
comes a form of philosophical therapy which promises to lead us back 
to the freshness of raw experience itself (Jameson, 2000, p.42).

This is a much more satisfying definition of the strategy of est-
rangement at work in Kemal’s novels. All of the care put into cultiva-
ting such a rich and novel lexicon is not merely for literary bravado, 
but works as a kind of therapy, helping break down the emotional 
and cognitive barriers built up by modernity in order to approach 
the natural world as it was once seen, to allow the reader to learn 
how to understand verbiage that is no longer currently fashionable. 
The type of speculative fiction that Kemal uses in his works is this 
kind of basic nominalism, a reinvigoration of experience through a 
reinvigoration of words. This approach brings with it a special fresh-
ness of experience when its sights are set on the natural world, one 
which we inhabit but to which most of us have grown indifferent. 

The Lost Environment and Extinct Words
In his novels, Kemal often explored the theme of the “lost para-

dise,” drawn from local folklore, especially those myths told by the 
former nomadic tribes of Eastern Anatolia (Gürsel, 2000, p.41). Ke-
mal claimed that the forced settling of Turkoman tribes in the 1860s, 
including those members whose descendents would populate his 
native village, created an unconscious longing for the earlier ages of 
free migration, a longing which he used as inspiration for Demirciler 
Çarşısı Cinayeti and other works. His attitude towards the “lost para-
dise” is reflected in his language because he believed, in accordance 
with Marx’s concept of historical materialism, that cultural forms 
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were a reflection of changes in the mode of production exemplified 
by the statement “when the marshland is drained, so those legends 
told about the marsh also change “Bataklık kurutulduğu vakit, o 
bataklığın üzerine söylenen esfaneler de değişiyor” (Gürsel, 2000, 
p.130). He wanted to show that the traditions and narratives of Ana-
tolia are grounded in a specific physical environment and economy, 
meaning that their disappearance also spelt doom for their unique 
forms of knowledge and storytelling, including those about the na-
tural world itself. Demirciler Çarşısı Cinayeti is a reenactment, in mi-
niature, of this dynamic. For much of the beginning of the novel, a 
vernacular form of narrative marked especially by a rich tapestry of 
local words and idioms tells a story about a Çukurova which, if only 
separated by a few decades, appears to belong to a distinct world. 

Kemal looks to the power of rare and anachronistic words to 
describe things that are extinct, to bring attention to their absence in 
the modern world as the things that these words are invoking have 
literally gone extinct. Kemal’s lexical worlding differentiates him 
from other village novelists at the time because of this focus on the 
natural world (Armağan, 2015, p.357). He was explicit about using 
his novels as a way to recreate physical environments which had di-
sappeared, recalling the natural abundance at the edge of his own ge-
nerational consciousness as an act of ecocritical witnessing. He had 
experience during the course of his own life the ways in which the 
development of the Çukurova had led to the widespread destruction 
of natural habitats: 

What nature went through was worse than those terrible experiences 
of warring men. This age did not see the tears in nature’s eyes; it vici-
ously attacked it. Seventeen swamps were dried out in the Çukurova, 
and hundreds of bird species died. People will no longer be able to see 
those birds; they are no longer alive. (Andaç, 2003). 

This is in sharp contrast to the natural world of Kemal’s child-
hood to which he pays tribute in his novels. As Aziz Şeker (2019) 
has catalogued in his article on eco-sociology in Yaşar Kemal’s work, 
almost every novel set in the Çukurova is filled with the names of its 
biological richness. While most historical accounts of the Çukurova 
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wetlands dismissed them as mere swampland, Kemal takes pains to 
show their great biomic diversity—ranging from marine habitats, 
surface running waters, marshes, reed-beds, bogs, fens, and seaso-
nally inundated mesic grasslands. As modern environmental studies 
show, these various ecosystems each have their own share of uni-
que species and interrelationships. All one has to do is pay attenti-
on, which is exactly what Kemal does. In the Ince Memed series, for 
example, the wetlands are filled with 

Bulut rengi balıkçılar, gurruk kuşları, divlik kuşu, balıklar, yeşil 
kurbağalar, sarıca arılar, kırmızı eşek arıları, boncuklu arılar, mavi yoz 
arıları ekosistemin içindedir. Yine karaçalı, karamuk ağacı, kars ağacı, 
su püreni çiçeği, mavi yarpuz çiçeği, sakız ağacı, çiriş çiçekleri, sarı 
çiğdem, menekşe, salep çiçeği, keditaşağı, kekik, sığırkuyruğu çiçeği, 
kıyılarda ılgın ağaçları, hayıtlar, söğütler, zıncarlar, böğürtlenler, kaya 
çiçekleri, sarmaşıklar, mine çiçekli kevenler, yaban gülleri, nilüferler, 
bedriler, kamışlar, kara yılanlar, su yılanları, kırmızı kuyruklu tilkiler, 
çakallar, su kuşları ve envai türde ağacıyla bir orman betimlenir. (Clo-
ud-colored egrets, bee-eaters, divlik birds, fish, green frogs, yellow 
bees, red wasps, beaded bees, and blue yoz bees are in the ecosystem. 
Also, blackthorn, barberry tree, snow tree, water purlin flower, blue 
watermelon flower, gum tree, grin flowers, yellow crocus, violet, Alep-
po flower, cattle, thyme, mullein flower, tamarisk trees on the coasts, 
chaste tree, willows, pincers, blackberries, rock flowers, vines, enamel 
flowering kevens, wild roses, water lilies, bedri, reeds, black snakes, 
water snakes, red-tailed foxes, coyotes, waterfowl, and a forest made of 
of various species of trees are depicted, (Şeker, 2019, p.165)

The wetlands are also, consequently, an ornithologist’s dream: 

Akçasaz’ın bataklığı, leyleklere, göçmen kuşlara, balıkçıllara, ibibikle-
re.... Bu durum romanda adete bir kuş cenneti gibi işlenir. (The wet-
lands of the Akçasaz were home to storks, migratory birds, herons, 
hoopoe... This situation is treated like a bird paradise in the novel.) 
(Şeker, 2019, p. 165)

In interviews, Kemal explains how these invocations of biodi-
versity were based in his own lived experience, and how much of 
their loss he himself had witnessed. Beyond his leftist political align-
ments, he was conscientious of how his fiction could work to further 
the cause of environmental awareness. The mere invocation of spe-
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cific animal and plant names helps to bring about an attention and 
awareness to the natural world of the Çukurova which throughout 
history was so often described in generic or disparaging ways. 

One way to think of how lexicon functions in the novel to bring 
awareness to the natural world is through a process of analogy: rare 
words are like rare species, and an enriched lexicon is a metaphor for 
biodiversity. By using such a rich and unfamiliar vocabulary, Kemal 
is stylistically recreating the feeling of an unknown habitat, tuning in 
to the variety and color of the natural world. Another way is more 
simply and literally in how his lexicon names things:  invoking the 
names of plants and animal species first and foremost brings the 
species existence to the reader’s attention. In modern times, science 
has often played this role of identifying and naming elements of the 
natural world. But it often turns out that local names already exis-
ted for them, but have been forgotten. There is in fact an important 
relationship between language and naming, science, and nature as 
the ecological scientist Robin Wall Kimmerer (2013) explains in her 
book Braiding Sweetgrass. As a member of the Citizen Potawatomi 
nation, Kimmerer is in a special position to understand how science 
can use observation to recreate types of knowledge that native peop-
le were once able to express through expressive language: 

Potawatomi stories remember that all the plants and animals, inclu-
ding humans, used to speak the same language. We could share with 
one another what our lives were like. But that gift is going and we are 
poorer for it. Because we can’t speak the same language, our work as 
scientists is to piece the story together as best we can… we measure 
and record and analyze in ways that might seem lifeless but to us are 
the conduits to understanding the inscrutable lives of species not our 
own...Science can be a way of forming intimacy and respect with other 
species that is rivaled only by the observations of traditional know-
ledge holders. It can be a path to kinship. (Kimmerer, 2013, p.251-2) 

If humans’ relationship to the natural world is shaped by each 
generation’s own verbiage, then the ways that each connects to non-
human life, and whether they do so at all, is profoundly shaped by 
language. Kemal was deeply aware of this fact, and was clear about 
how he had tried to capture it: “While writing this novel I drew se-
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veral circles. I put the events within them. Side by side, four or five 
circles. This one is psychology, this one nature, human relationships 
etc. If we must create in order to understand the world, we must cre-
ate a language as well” (Benk, 1982, p.22) Kemal’s use of language al-
lows him to both represent shifting baselines, the ways that different 
generations have perceived or ignored nature, as well as envision a 
relationship to nature that could emerge if the right language was 
trained upon it. With Kimmerer’s insights in mind, one can see how 
the goals of speculative fiction and environmental science are actu-
ally not so different. Both look for ways to break past normal ways 
of seeing into a new relationship with the world. Both also have the 
potential to overcome the limitations of generational perspectives by 
being aware of the limitations and pitfalls of anecdotal knowledge. 

Shifting Baselines and Structures of Feeling 
In the novel, the natural world appears in and around the two 

contrasting human plots through a series of vignettes which focus 
on the animal life of the wetlands, briar patches, and other ecosy-
stems of the area. As the contrasting emotional stances and narrative 
styles play back and forth, these nature vignettes allow Kemal to nar-
rativize the gradual withdrawal of awareness from the natural world. 
The process is not even or clear-cut, with animal vignettes popping 
up all over the book rather than merely receding. It is rather the way 
that these vignettes become increasingly detached from the narrati-
ve about human characters, with the capitalist landowners showing 
themselves to be completely oblivious to the drama of the natural 
world. Because of this, the reader begins to lose sense of the context 
in which animal scenes are taking place. Whereas in the beginning 
of the novel the descriptions of animals and the marshes are in step 
with the mood and style of writing, and even play a role in the un-
folding of the plot itself, over the course of the book they become 
increasingly incongruous to the plot as the marsh turns from a land 
invested with powerful emotional meaning to just another undeve-
loped piece of land. This process works as a fascinating representati-
on of the phenomenon of shifting baselines. One can see throughout 
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the course of the book how the relationship between the human and 
natural world is as much epistemological and affective as it is empi-
rical or economic.   

In the feudal lord scenes, these nature vignettes are often either 
cued in by human perception, or take place in the context of human 
action. In one scene, two characters named Yel Veli and Kara Hüse-
yin are walking out in the heat into the seemingly deserted marsh, 
trying to find a place to hide (Kemal, 2018, p.119). They look out 
for signs of their pursuers, mistaking dark figures for human forms. 
The heat is unbearable and Yel Veli laments that they have fallen into 
an oven of death. Rather than a refuge from attack, the marsh qu-
ickly becomes more hostile than the attackers themselves. As the two 
stand in the middle of the marsh suffocating, the narrator assumes 
their perspective.

Ortalıkta hiçbir canlı yoktu. Onları görünce, kamışların dibinden ba-
taklığa dökülüveren su kaplumbağalarından başka. Bir de sinekler… 
Bir türlüsü, arı kadar büyüğü... seslisi sessizi…
Berdiler, sazlar, bodur, kalın yapraklı ağaçlar. Bütün bataklık bitkile-
rinde bir ağzına kadar doymuşluk, şişmişlik vardır.
(There were no living things around. Other than the turtles which 
dove into to the base of the reeds in the swamp upon seeing them. And 
the flies… A species, as big as a bee...noisy ones quiet ones...
Cattail, reeds, squat, thick-leaved trees. All swamp plants are satura-
ted, swelling up to the brim, Kemal, 2018, p.123).        

In this passage the narrating continuously corrects itself, first 
modifying the statement that there was no living thing to say that 
there are in fact turtles, but then also to point out the flies living the-
re as well. And given a moment to think about it, the narrating voice 
can recall all of the diversity and variety of fly species. This seemingly 
then extends to non-animal life, until the entire scene is animated, 
saturated, swollen. Even the infamous mosquitos of the pestilential 
swamp, upon closer examination, open up into a great diversity of 
life. The key, again, is Kemal’s richness of words. He forms intimacy 
with the environment he is describing through the act of naming. 
To name the individual plant species of the wetland, cattails, reeds, 
the scrub, and the wide-leafed trees, is to fight against the tendency 
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throughout history to see it all as an undifferentiated, pestilential 
swamp. 

Even more attention is given to the swamp when the novel focu-
ses on two characters who are lying in wait to ambush Derviş Bey. In 
the moments when they are not discussing their plans, the narrator 
assumes their gaze looking out onto the wetland. With the patience 
and perceptiveness of two men with nothing else to do than listen for 
the approach of their victim, the narrating voice describes the swamp.

Akçasaz bataklığından sesler geliyordu. Uzun boyunlu, uzun bacaklı, 
kanatlı, uzun gövdeli, som mavide, güneşte, gölgede, ıhırcık karan-
lıkta, yıldız ışığında mavisi bin türlü maviye dönüşen kuşları, iri, kır-
mızı, yanardöner mavi, sarı, başparmak büyüklüğünde kuyruklarını 
savurarak, binlerce, saydam, ışık damarlı kanatlarıyla uğuldayarak 
uçuşan arıları, kepezlerinden teller dökülen göçmen kuşları, pembe 
balıkçıları, iri, güneşte genişleyen kanatlarıyla, binbir renkte, benekte 
titreşen gözleriyle kelebekleri, çakalları, kurbağaları, yabandomuzları, 
okyılanları, kaplumbağalarıyla bataklar fokurduyordu. 
(Noises were coming from the Akçasaz swamp. Long-necked, long-
legged, winged, long-bodied, solid blue, in the sun, in the shade, in 
the gloaming darkness, the blue turning into thousands of blues in 
the starlight, enormous, red, iridescent blue, yellow, waving thumb 
sized tails, thousands, transparent, bees flying by buzzing with their 
light-veined wings, migratory birds with strings streaming from their 
crests, pink egrets, enormous, spreading their wings in the sun, a tho-
usand and one colors, butterflies with eyes with trembling spots, jac-
kals, frogs, wild boars, whip snakes, and turtles seethe in the swamps 
(Kemal, 2018, p.213).

The gradual tuning in to a symphony of insect and animal life 
results from the boredom of the ambushing men. In a moment’s pau-
se from their endless speculations about when Derviş Bey will finally 
fall into their trap, they start to pay attention to the natural world, 
which unfurls for them in great poetic detail. Their attention is nar-
rated by Kemal’s lyricism. 

Another inhospitable environment which receives this tre-
atment in the book is a blackthorn thicket. The first paragraph of 
chapter 15 dismisses it just like the swampland, as extensive and im-
passable, so thick that a snake couldn’t enter inside (Kemal, 2018, 
p.144). However, in the following few paragraphs the thicket is ope-
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ned up with attention and description. In the springtime, the thicket 
becomes a beautiful, bright yellow garden filled with sun-colored 
flowers. While no birds can find a clear branch to perch on, the thic-
ket fills with all of the bees of the Çukurova, whose mass humming 
is deafening. But at this point in the novel, the landscape still serves 
a function within the human drama. It is into the thorn filled thicket 
that Derviş Bey drives his enemy Kamil, violently flogging him from 
behind on horseback. Derviş Bey uses the thicket as a way to further 
torture Kamil, as all of his clothes are torn from him by the combi-
nation of thorns and whip, and his whole body becomes a bloody 
pulp. In these three previous scenes in the novel, the harshness of the 
natural environment plays a role in the violent plot of the blood feud.  

Some critics have argued that the narrator’s perspective in the 
novel, especially when contemplating nature, is not that of the indi-
vidual characters. Mehmet Kaplan (1976) asks

In Yaşar Kemal’s novel, who is it looking at nature?.. The person lo-
oking at nature is the author himself. From the viewpoint of social 
positions no characters in the novels look at nature in the way that 
Yaşar Kemal describes them here. This is Yaşar Kemal, that’s how he 
looks (p.186).

While certain nature vignettes are not directly narrated by the 
characters themselves, their juxtaposition is clearly meant to asso-
ciate the two in feeling and mood. They can be better thought of 
as a recreation on Kemal’s part of the perspective available to older 
generations and ways of life. As Kemal himself explains about his 
approach to the Akçasaz series of novels:

In the two books, I showed how that the classes determined the mark 
on nature. Nature takes the form of the class that lives in it. It depends 
on the nature of the class. Nature for the feudal order is different, and 
nature for the capitalist order is different (quoted by Çiftlikçi, 1975, 
p.5) 

Through his nature vignettes, Kemal is trying to represent the 
sensibility, attentiveness, and language of a particular political-eco-
nomic order, namely that of the feudal system. The perspective is 
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that of those “affective elements of consciousness and relationships” 
which make up the specific structure of feeling experienced by the 
Aghas and their followers (Williams, 1977, p.132). The attendant 
animal vignettes are a reproduction of the way the author imagines 
that humans once related to the natural world in this area, their ba-
seline for understanding nature.

This attentiveness to nature is in sharp contrast to the indiffe-
rence of the townspeople, a stark example of shifting baselines. The 
general division in the novel between the world of the feudal lords 
on one hand, and various spaces in the town where the new agricul-
tural capitalists meet on the other, interfaces with the animal vignet-
tes by emphasizing the townspeoples’ estrangement from the natu-
ral world. Take, for example, the jarring transition from the nature 
scenes in chapters 40 and 41 followed up by the dealings and blus-
ter made at Derviş Bey’s estate in chapter 42.4 Chapter 40 speaking 
about an old village inhabited by kestrel nests and oak trees, whose 
roots sometimes reveal tile mosaics from ancient times. Chapter 41 
dramatically details the life and death struggle between an eagle and 
a gazelle, not involving human characters at all. It begins: 

Ağınağaçları daha çiçek açmamışlardı. Çakıltaşlı çayın kıyısına sıra-
lanmışlar, kıpkırmızı tomurcukları açtı açacak. Uzun boyunlu mavi 
devedikenleri çiçeğe durmuşlardı. Otlar, yoncalar diz boyuydu. Ak-
çasazın kıyılarında büyük kara gözlü nergisler, Alıçlı koyakta kayala-
rın arasına sıkışmış alıç ağaçları çiçeklerini sere serpe bahar güneşine 
açmışlardı. 
The oleander haven’t blossomed yet. They are lined up on the banks 
of the pebbled streamlet, their crimson buds are just about to open. 
Long-necked blue thistles had turned to flowers. Herbs and clovers 
were knee-deep. Big black-eyed daffodils on the shores of the Akçasaz, 
Hawthorn trees squeezed between the rocks in the Hawthorn valley 
spread open their flowers to the spring sun (Kemal, 2018, p.445).

4 It is true that one of the main representatives of the feudal order, Derviş Bey, has ex-
tended dealings with the young landlords. In fact, he seems to straddle the two worlds, 
speaking differently and being described in vastly different terms depending on the scene. 
Rather than the feudal structure of feeling being tied to his consciousness and perspecti-
ve, Kemal narrates him as caught between the two. Like many aspects of the novel, there 
are no hard and fast rules as to where one perspective ends and the other begins, we had 
instead subtle transitions and jolting juxtapositions. 
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Here Kemal identifies a number of plants by using their regio-
nal names such as the Ağınağacı (Nerium oleander) and the Devedi-
keni (Carduus hamulosus), a common practice which Metin Sarıbaş 
(2013) has catalogued in detail in over twenty four of Kemal’s novels. 
What’s more, these plants are the subject of these sentences, with the 
author describing their placement and anticipating their blossoming 
with narrative suspense. There is also the frequent use of the past 
perfect tense and an abstract time reference to the season, which 
makes for an indeterminate timespan of action. This intense nar-
rative and descriptive focus on the natural world centers it as both 
autonomous but isolated from human drama. 

In contrast to the contemplative, pastoral descriptions of the-
se two nature-focused chapters, the beginning of Chapter 42 comes 
roaring in with a Mercedes Benz automobile, described with curt 
ugliness:

Ala Temirin Mersedes otomobili Derviş Beyin konağının avlu kapısın-
da durduğunda gün kuşluk oluyordu. Siyah otomobili toz örtmüş, toz-
dan otomobilin rengi belli olmuyordu. Tepeden turnağa boz bir ağartı. 
When Ala Temir’s Mercedes car stopped at the courtyard door of Der-
viş Bey’s mansion, it was mid-morning. The black car was covered in 
the dust; the color couldn’t be made out because of the dust. Pale gray 
from head to foot. (Kemal, 2018, p.452). 

Not only is the sight of an automobile intruding into the nar-
rative a sign of objective-historical time, that it is a Mercedes refe-
rences the new system of capitalist values centered on conspicuous 
consumption. Immediately after this brief visual introduction, the 
chapter leads into the action of characters and their appearance, of-
fering a number of details which cue into issues of power, prestige, 
intrigue, and conflict. Rather than a slowly built up depiction of the 
physical world, Kemal matches the hurried and shorthanded acco-
unting of fast paced drama between scheming entrepreneurs. These 
two starkly different narrative approaches continue to switch back 
and forth in the book, with more of the objective-historical timed 
chapters coming later in the book. The contrast makes the other-
worldliness of the pastoral chapters even more conspicuous. 
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The effect of all of this is that the natural world slowly fades 
from the center of narrative attention. Whenever it is seen, it is as 
though through the eyes of some other generation which lack the 
continuity from the feudal era. While one might take the presence of 
an eagle in chapter 41 as evidence of the continuity of birdlife in the 
region, there is no way to measure it against their relative abundance 
from any reference earlier in the novel. The eagle could in fact be one 
of the few remaining individuals of its kind, desperately pursuing a 
gazelle as all the other forms of sustenance have been exterminated 
in the valley. Without generational continuity, it’s impossible to say. 
And in fact, this is similar to what actually happened to the eagle 
population of the Çukurova. In his lengthy series of interviews with 
Alain Bosquet (1999), Kemal recounted how he came back to his 
home village as an adult and himself noticed their absence:

When I returned to the village [Gökçedam] in the spring of 1960, the-
re was not a single eagle — neither in the mountain nor in the village. 
When I asked the people what happened, they said, “It was the fault 
of the horse plague.”What’s the connection between the horse plague 
and eagles?” I asked. “Whenever the horses died from the plague, they 
would spray them with disinfectant,” the peasants told me. “One mor-
ning we woke up and saw our fields littered with dead eagles. Even in 
the mountains you couldn’t take a step without tripping over a dead 
eagle (Bosquet, 1999, p.19). 

Once a species has been wiped out, its rare appearance might be 
mistaken as a glad tiding or an interesting sighting by the next gene-
ration. The animals in the uncontextualized animal vignettes of the 
novel might even seem like signs of the endurance of wildlife into 
modern times if not for Kemal’s work to bridge two temporal-cul-
tural orders for the reader. Although subtle, these dwindling scenes 
cannot but unsettle the reader who somehow remembers the natural 
world playing a larger role at other places in the book. 

Conclusion
In speaking of the problem of shifting baselines, Daniel Pauly 

argues that “we have lost sight of nature because we ignore historical 
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change and accept the present as natural.” (Jackson, 2011, p.3) In 
order to overcome our ignorance of nature, it is necessary to identify 
blind spots in the historical record as well as to unsettle our normal 
ways of seeing nature in the present moment. Understanding histo-
rical change is crucial to developing an environmental ethics which 
is honest and up to the task of holding ourselves accountable for 
both past destruction and shaping the future. Works of fiction have 
a role to play in this along with science because of their ability to bre-
ak us out of normal ways of seeing.5 Kemal was compelled by both 
his Marxist commitments and his environmental ethics to search 
for ways to narrativize how structures of feeling shift imperceptibly 
from one historical age to another. But beyond using speculative fic-
tion as a way to better understand recorded history, Kemal also uses 
its narrative strategies to contemplate what lies beyond history: lo-
oking forward towards structures of feeling which have yet to come 
about, and back at those which are lost to time.

While Kemal himself lived firmly within the capitalist system, 
his ecopoetic sensibility towards nature belonged to a system that 
had yet to be brought into existence: a potential ecosocialist practice 
of stewardship and care. I believe this ethics is best exemplified by 
those vignettes in the novel which caused Mehmet Kaplan to ask 
who was there to witness them. Rather than considering them to 
merely be told from Kemal’s perspective, these scenes can be thought 
of as Kemal’s attempt to grapple with his own historical embedded-
ness, and to try to imagine a relationship to nature based on somet-
hing other than instrumental reason and human interests. While the 
capitalist landowners in the novel might be oblivious of the nature 
vignettes, we the readers are still present for a fully non-human nar-
rative, briefly exploring an environment with an emergent ethos of 
environmental care. This is almost a utopian vision of a world which 
could be, with equal attention and care to all non-human life without 

5 And in fact, scholars such as Phillip R. Polefrone have identified an emerging field of 
speculative environmental fiction, which he defines as “speculative fiction for which the 
physical environment is more than a passive backdrop to human action, for which unders-
tanding or transforming the more-than-human world is central to the narrative.” https://
twitter.com/polefrone/status/1186781480342695943
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a sense of priority or benefit.6 Given that for so much of human his-
tory it has been derided as only a “pestilential swamp,” Kemal invites 
us to contemplate what the complete opposite attitude towards the 
wetlands would be. Although an economic system has yet to come 
about that looks upon the wetland with as much sensitivity and at-
tentiveness as Kemal’s empathetic nature vignettes, Kemal’s fiction 
allows the reader to briefly imagine how its structures would feel. 

This approach to narration may seem like it goes against Kemal’s 
Marxist project of embedding all affective and cognitive perceptions 
of the environment within specific modes of production. However, 
even as Kemal experiments with ways to represent the non-human, 
independent of the endorsement of human perception, he also gives 
quiet acknowledgement that nature is never fully independent from 
humans. Just as the shifting baselines model places human society 
squarely within nature, it also shows much of nature is situated wit-
hin human structures. This is hinted at by the looming presence of 
the rock field and ruins of Anavarza throughout the novel. They ap-
pear at several points in the novel, in both moments of human and 
animal drama. At the beginning of chapter 45, they are depicted as 
a buzzing microcosm (Kemal, 2018, p.503). Amongst the detailed 
description of frenetic animal and plant life, there is one passing re-
ference to the fact that the ruins were once themselves a human ha-
bitat. Anazarbus (’Aναζαρβός) as it was known in ancient Greek was 
an ancient settlement first founded by the Assyrians, and served as a 
provincial capital in the late Roman Empire. The city flourished and 
was fought over, playing an important role in the Islamic Conquests 
and the Christian Crusades, before finally being destroyed by the 
Mamluks in 1374. But if Anazarba was once a major city, the land-

6 Recent scholarship in the field of animal studies emphasizes the diverse forms that 
storytelling takes to show us ‘what it’s like’ for nonhuman others. Rather than requiring 
the thread of a single autonomous mind, narratives can be created out of an assembly of 
material and phenomenological elements. In his work on narratology beyond the human, 
David Herman (2011) uses the concept of “umwelt exploration” to describe those narra-
tives which are less interested in translating animal experiences into human ones than in 
recreating the phenomenal worlds of nonhuman animals themselves. These experiences, 
in turn, can help us to reshape and deepen our own experience and relationship to the 
physical world. 
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scape surrounding it must have also been transformed by humans, 
and in fact archaeological research has found that the city benefited 
from systems of hydraulic engineering. The land before the widesp-
read drainage of the wetlands in the 1950s wasn’t an edenic paradise, 
unspoiled and pristine, but was in fact the result of complex interac-
tions between humans and the environment going back millennia, 
but lost to popular consciousness. 

Rather than assuming the ecological pre-history of the area to 
have always been marshland, to appeal to some sort of naive “pris-
tine myth,” Kemal uses the ruins as a way to gesture towards a lon-
ger symbiotic history between nature and different human systems 
of production, a wholly different kind of lost paradise. Rather than 
lamenting the irreversible destruction of the wetlands he describes 
in such loving detail, Kemal understood how human and natural 
worlds are co-constitutive. He neither takes for granted his own view 
of the present nor the past. The ruins act as a tacit acknowledgement 
that even Kemal’s own historically informed account of shifting ba-
selines itself runs into its own generational blindness, histories that 
might have been told in Greek villages, Armenian kingdoms, or Ro-
man provinces. This confronting of the illusions of an eternal, unc-
hanging past are precisely what historical materialism is all about. 
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ranış ve sıfatların hayvanlara atfedilmesinin daha sonra da bu olumsuzlukların 
ya olumlu duygu, davranış ve tutumlara dönüşmesinin ya da cezalandırılma-
sının, söz konusu olumsuzlukları bir insan üzerinden anlatmaya kıyasla daha 
doğru veya zararsız olduğu savına dayanmaktadır. Temelleri antropomorfist 
düşünce ve dünya algısına dayanan bu bakış açısıyla kurgulanan metinlerde 
hayvanlar insanlaştırılır ve bu insanlaştırmanın bir parçası olarak çoğunlukla 
toplumsal cinsiyetlendirilir. Böylelikle çocuk, varlığının ilk yıllarında hayvanı 
kendi doğası içinde, özsel varlığıyla değil insanlaştırılmış bir varlık olarak ta-
nır. İnsanlaştırılmış hayvanlar doğal ya da gerçek değildir; yapay ve üretilmiştir. 
Üretim sürecini, insanın doğanın ve dolayısıyla hayvanın da hâkimi ve muk-
tediri olduğu fikri şekillendirmiştir. Bu yolla oluşturulan metinler, çocukların 
doğaya ve hayvanlara saygılı bir tutum geliştirmelerini sağlamak yerine, insanın 
doğanın tek hâkimi olduğunu olağanlıkla kabul eden tutumu benimsemesine 
sebep olabilir. Bu tutumun çocuk edebiyatı ürünleri ile açık veya örtük biçimde 
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benimsetilmesi, insanın sebep olduğu ekolojik tahribatın devam ettirilmesine 
yönelik davranışların tekrarlanmasına ve çocukların dünyayı muktedirin gö-
zünden tanımasına sebep olma tehlikesi taşımaktadır. Çocuk edebiyatı mutlaka 
bir sorumluluk taşıyacaksa, metnin iletisinin yalnız çocuklarda istendik davra-
nışlar yaratmaya değil, çocukların doğaya, hayvanlara, ekolojik dengeye saygılı 
ve onlarla ilişkisini muktedir olarak kurmadığı bir gerekliliğe de odaklanmalı-
dır. Bu sebeple çocuk edebiyatı ürünlerinde antropomorfist bir tutumla insan-
laştırılarak karakterize edilen hayvanların incelenmesi, tartışılması ve zaman-
la hayvanların doğal gerçeklikleri ile kurgulandıkları yapıtların üretilmesine 
katkıda bulunulması gerekmektedir. Bu çalışmada Tülin Kozikoğlu tarafından 
kaleme alınan “Leyla Fonten’den Öyküler” adıyla yayımlanan serideki dokuz 
çocuk kitabı ele alınmış ve incelenmiştir. Bu metinlerin seçilmesinde, hayvanla-
rın insanlaştırılması sürecinde kendilerine atfedilen sıfatların ve cinsiyeti açıkça 
belli eden adların kullanılmış olması etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: antropomorfizm, çocuk edebiyatı, hayvan, insanlaştırma, 
Leyla Fonten’den Öyküler

An Anthropomorphist Attitude in 
Children’s Literature: Humanisation and 

Genderization of Animals in  
“Leyla Fonten’s Stories”

Abstract
Animals as characters are mostly used in children’s literature. From fables and 
tales to stories in contemporary children’s literature, animals are characterized 
to create desired behavior in children. The reason for the use of the characte-
rization of animals is often associated with children’s ability to easily identify 
with animals, as well as with the assumption that it is more appropriate or less 
harmful to attribute negative emotions, behaviors and qualities to animals, and 
to punish animals so as to correct such negative situations. In these texts that are 
formulated based on an anthropomorphist perspective, animals are humanized 
and, consequently, as a part of this are also gendered. For this reason, children 
come to know the animal as a humanized being, rather than as an entity on its 
own. The processing of the humanization of the animal is shaped by the idea 
that the human is the ruler of nature and of the animal. Such texts written from 
an anthropomorphist perspective can lead to children embracing the idea that 
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the human is the one and only ruler of nature. Instead of ensuring the develop-
ment of a respectful attitude towards nature and animals, the normalisation of 
a ruler’s perspective by the child may also lead to the acquisition of behavior 
that can lead to ecological destruction. This is why children’s literature has a 
responsibility to not only create desired behavior, but also to focus on a respect-
ful attitude towards nature, animals, and ecological balance. As a consequence, 
children’s literature has to take on a critical perspective towards the anthropo-
morphist approach. From this critical perspective, this study examines nine bo-
oks of Leyla Fonten’s Stories. These books have been chosen so as to examplify 
the humanisation and gendering of animals in the stories.

Key Words: anthropomorphism, children’s literature, animal, humanisation, 
Leyla Fonten’s Stories.

Giriş ya da Hayvanın Düşünsel ve Edebi Temsilinin 
Değişen ve Sabit Kalan Yanları
Ekoeleştirinin bir kuram olarak ortaya çıkması ile birlikte, ede-

biyatta ve dolayısıyla çocuk kitaplarında hayvanların temsili ile ilgili 
araştırma ve tartışmalara da yeni bir boyut eklenmiştir. Bu yenilik, 
hayvanın antropomorfist bir yaklaşımla tanımlanması ve temsili de-
ğer kazanmasından yola çıkarak yapılan, çok çeşitli bağlamlara otur-
tulan eleştirileri kapsar. Tekin (2017), temsilin hiçbir zaman açık ve 
“saydam” olmadığı, “gerçek” hayvanı temsil etmediği ve edemeye-
ceği, temsilin kaçınılmaz olduğunu ancak gerçek hayvanın ortadan 
kalkabileceği anlamına da geldiğini öne sürdüğü yazısında “fabl türü 
öykülerde hayvanlar görünür ama hayvan sorunu yoktur. Gerçekçi 
anlatıda ise durum daha karmaşıktır. Hayvanlar genellikle karakter 
kategorisine yükseltilir. İnsanbiçimcilik ve sembolik anlam, artık 
masallardaki gibi basit bir biçimde değil, neredeyse zorunlu olarak 
sorunlu bir biçimde hayvan temsiline karışır. Burada hayvanlar, yal-
nızca kurgusal dünyanın ögelerini canlandırmak için sahneye çı-
kabilirler. Bu durumda da hayvanlar oradadır ama hayvan sorunu 
yoktur” (s.256) der. Antropomorfizmin, merkeze insanı koymasının 
alternatifi olarak merkeze yaşamı koyan bu yeni düşünceden hare-
ketle “yazarların ve eleştirmenlerin temel sorunu, hayvan yaşamının 
yanılsama ya da çarpıtma olmaksızın insan dilinde ve kültüründe 
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temsil edilip edilemeyeceği ve nasıl temsil edileceğidir. Hayvan so-
runu, yalnızca hayvanlar temsil edildiğinde, ancak hayvan temsi-
linde kullanılan teknikler (antropomorfizm, alegori, sembolizm) 
sorunsal hâline getirildiğinde ortaya çıkabilir. Önemli olan nokta, 
hayvan temsilinden hayvan sorununun temsiline nasıl geçilebilece-
ğidir (Aktaran Tekin, 2017, s.251).

Antik Yunan’dan itibaren doğa ile insan arasındaki ilişki, bir ik-
tidar ilişkisi olarak yorumlanmaya başlanır. Bunun sonucu olarak 
insan, doğadaki diğer canlılardan farklı ve üstün bir varlık olarak ta-
nımlanır. Semavi dinler de, aydınlanma düşüncesi de sanayi devrimi 
de modern düşünce de insanı özü değişmeyen bu tanımdan hareket-
le yorumlar. Böylelikle “insanlık tanımı hayvanlardan ne yönlerden 
farklı olduğumuz üzerine inşa edilir” (Zengin, 2017, s.146).

İnsanın doğa ve hayvan ile olan ilişkisinde, tarımsal üretime ge-
çiş bir dönüm noktasıdır. Tarımsal üretime geçiş ve hayvanın evcil-
leştirilmesi insan topluluklarında ve doğada büyük değişimlere yol 
açar. Kimse yabani hayvanların sahibi değilken, evcilleştirilmiş hay-
vanların artık sahipleri vardır ve bu durum insanlar arasında yeni 
ve özel anlamlar yaratır. Zengin’in (2017) Roots’tan aktardığına göre 
doğal seleksiyon hayvanın yararına çalışır. Oysa evcilleştirme hay-
vanın insana sağladığı faydayı maksimize etmeyi amaçlar (s.153). 
“Evcilleştirme ile hayvanın sahip olunan mala indirgenmesi azımsa-
nacak bir değişim değildir (Russell’den aktaran Zengin, 2017, s.52). 
Başka bir yönden evcilleştirme, bir bakıma insanın hayvan üzerinde 
kurduğu bir tahakkümdür. (s.155)

Bu tahakküm ilişkisi ilerleyen yıllar ve dönemlerde de değişmez 
hatta aksine yerleşir. İnsanın uygarlıklar inşa etmeye başlaması bu 
tahakküm ilişkisini destekleyerek insanın doğanın hâkimi olduğu 
fikrini de güçlendirir. Dinlerin ve inanç sistemlerinin de insanı do-
ğanın hâkimi olarak kabul eden öğretileri, antropomorfist düşün-
ceye dayanak sağlar. Rönesans’ın ve Romantizmin doğayı merkeze 
alma çabaları görmezden gelinemezse de Aydınlanma düşüncesi-
nin temelini de “insan” oluşturuyordu. Sonrasında ortaya koyulan 
ve “Merchant’ın (1992) belirttiği gibi erken dönem kapitalizmin bir 
görünümü olan mekanik dünya görüşü, tabiatın kontrol edilebilir 
olmasını ve insanın doğaya egemen olmasının ‘doğallığını’ da dile 
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getirmekteydi” (Aktaran Arıkan, 2011, s.47). Özellikle Sanayi Dev-
rimi ve Endüstriyel Üretim Çağı, insanın doğanın hâkimi olduğu 
kanısının hep sonucu hem de ispatı olarak doğanın insan tarafından 
tahrip edilmesine de sebep oldu. Bu tahribat fark edildiğinde ilkin 
bundan yine insanın zarar göreceği endişesi ile önlemler alınmaya 
başlandı. Sonrasında, insanın doğanın hâkimi olarak görüldüğü ant-
ropomorfist düşüncenin karşıtlarının daha kuramsal ve sistematik 
çalışmaları neticesinde ekoeleştirel çalışmalar yükselmeye başladı. 
Ekoleştirinin beslendiği kaynaklar arasında yer alan Derin Ekoloji 
görüşü, yeryüzündeki insan ve insan dışı yaşamın iyi durumda ol-
ması ve gelişmesinin kendi başına değerli olduğunu ve bu değerlerin 
insan dışı dünyanın insan için yararlı olup olmamalarından bağım-
sız olduğunu savunur (Ayaz, 2014, s.280).1 Bu düşünce ve ekoeleş-
tirel tutum zamanla hem kurmaca metinlerin yaratılmasında etkili 
oldu hem de eleştiri metinlerini dönüştürdü. Bu karşılıklı etkileşim, 
edebi metinde o güne dek olağanlaştırılmış antropomorfist tutumu 
ve dolayısıyla hayvanların karakterizasyonunu da etkiledi.

Çocuk Edebiyatında Hayvan
Norris (2006), hayvanların kurmacadaki işlevi söz konusu ol-

duğunda fabllarda olduğu gibi çocuk kitaplarında da hayvanların 
antropomorfizmin ürünü olduğunu söyler ve bu yaratımı söz gelimi 
Kafka’nın hayvan yaratımından ayırır (s.4). İki yaratım arasındaki 
temel fark kurmacada hayvanın karakterize edilme sürecinde insan-
laştırmanın etkisinden kaynaklanır. 

Freud’a göre, çocuğun hayvanla ilgili davranışları, birçok ba-
kımdan hayvanlarınkine benzemektedir. Çocuk hayvanları ken-
disinden daha aşağı varlıklar olarak görmez. Hayvanları kendisine 
eşit sayar. Çocuk, hayvanı yakın bir varlık, bir arkadaş olarak görür. 
(Pekmezci, 2010, s.5).

1 Ekoeleştirinin beslendiği görüşler arasında bazı konularda çatışmalar mevcuttur. Söz-
gelimi Toplumsal Ekoloji ile Derin Ekoloji arasında, insanın suçluluğu ve endüstriyel fa-
aliyetlerin doğaya verdiği zarar konusunda önemli görüş ayrılıkları bulunur. Yukarıdaki 
görüş, ekoeleştirel yaklaşımı bir başına temsil ettiği için değil bu yaklaşımın temellerinden 
biri olarak insanmerkezciliğin reddini barındırması sebebiyle alıntılanmıştır.
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“Resimli çocuk kitaplarında yer alan hayvan karakterler –özel-
likle okul öncesi yaştakilere hitap edenler- çocuğun yaşına göre 
değişkenlik arz edebilmekte ve çoğunlukla yakın çevrede görülebi-
lenlerden oluşmaktadır. Bu karakterler aracılığıyla; çocukta hayvan 
ve doğa sevgisinin değer olarak yerleşmesi, bu değerler için yaşıyla 
uyarlı kimi çabalar içine girmesi ve nihayetinde sosyal, ahlaki ve ge-
leneksel değerleri edinmesi hedeflenir. Bu türdeki kitaplarda hay-
vanlar insan gibi konuşur, davranır ve hisseder. Çocuklar resimli ki-
tapları okuma süreci içinde hayvanlarla duygudaşlık içine girerler” 
(Trupe’den aktaran Uğurlu, 2013, s.1383). Bu perspektiften hareket 
edildiğinde “geleneksel çocuk resimli kitapları dünyasında, insan 
gibi konuşan hayvanların durumu, çocukluğun durumunun bir eğ-
retilemesidir” (Uğurlu, 2013, s.1385).

Burke ve Copenhaver (2004), çocuk edebiyatında insanlaştırıl-
mış hayvanlar üzerine yaptıkları çalışmada, yaratılış hikâyelerinden, 
mitlerden ve dini metinlerden itibaren siyasi, dini, sosyal veya kişisel 
riskler yüksek olduğunda insanın eğretileme yapmaya eğilimli oldu-
ğunu ve bunun için hayvanların kullanıldığını belirtmiştir. Bu me-
tinlerde hayvanların kullanılması, insanın yüzleşmekten kaçınacağı 
durumlar için bilişsel ve duyuşsal bir mesafe sağlamıştır. Dolayısıyla 
bugün üretilen pek çok çocuk hikâyesi de sözü edilen ilk metinler-
deki tutumu devam ettiren yeni versiyonlardır. Bu tavır ve bu tavrın 
yansıdığı metinler antropomorfist düşünceye dayanır. Buna göre in-
san, riskler yüksek, işaretler belirsiz olduğunda, etkin bir güçle karşı 
karşıya kalındığında, nesnelerin ve hayvanların şekillerinde gizlenen 
insan niyetlerini ve eylemlerini öngörür ve buna göre davranır. İnsan-
lar, yüzleşmekten kaçındıkları durumlarda, hayvanların onlar adına 
rolleri deneyimlemelerine izin verir, planlar başarısız olduğunda veya 
çözümlerin işe yaramadığı durumlarda risk almalarını ve cezaları al-
malarını sağlar. Hayvanların metinlerde rol oynamaları, sağladığı bi-
lişsel ve duyuşsal uzaklık sayesinde çocuklara ve mentor yetişkinlerine 
problemler ve seçimler konusunda yansıtıcı ve eleştirel bir alan açar. 2

2 Burke ve Copenhaver’in çalışmasından doğrudan alıntı yapılmamış, çalışmanın dayan-
dığı fikirler ve savladıkları özetlenerek aktarılmıştır. Bu nedenle sayfa numarası belirtil-
memiştir. Çalışmanın tamamı için bkz. https://secure.ncte.org/library/NCTEFiles/Store/
SampleFiles/Journals/la/LA0813Animals.pdf
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Çocuk edebiyatı söz konusu olduğunda da insan için kişisel ola-
rak acı ve utanç verici veya tehlikeli olan şeyler okunmalı, yazılmalı 
ve konuşulmalıdır. Bu fikre göre, antropomorfizmin insan olarak 
kurguladığı hayvan karakterler, bu noktada gereken duygusal mesa-
feyi sağlamaktadır.

Aslında modern anlatılar da tıpkı animizm veya alegorik ve sem-
bolik anlatım gibi, insan merkezli dünya görüşünün, Hurn’un tabiriy-
le içgüdüsel davranışlar sergileyen nesneler olarak gördüğü hayvan-
ların kişileştirilmesi üzerine kurulur. Avcı-toplayıcıların hayvanlarla 
kurduğu ilişki, savlandığı gibi kendi aralarındaki nispeten eşitlikçi 
ilişkiden kaynaklanıyorsa, modern insanın ve modern edebiyatın 
hayvanlarla kurduğu ilişki de bağıntılıdır ve bu ilişki, insan merkezci 
bir bakışın hayvanı nesneleştiren tutumu göz önünde tutulmaksızın 
değerlendirilemez. Modern insanın uygarlıkla özdeşleştirilen insani 
yaşamın dışında bıraktığı ve ancak özsel özelliklerini inkârla evcilleş-
tirdiği hayvan, doğasından kopmuştur. Edebi metnin de doğasından 
kopan bu hayvana insansı bir muamele yaptığı görülür. Üstelik bu 
metinlere “malzeme” olan hayvanlar çoğunlukla vahşi hayvanlar de-
ğildir, öyle olsalar dahi evcilleştirilmiş, insanlaştırılmışlardır.

Berger, hayvanların “malzemeleştirilmesi” ile ilgili “Sanayileş-
miş dünyadaki çocuklar hayvan imgesi ile çevrilidir: oyuncaklar, 
çizgi filmler, resimler ve her çeşit dekorasyon. Başka hiçbir imge 
kaynağı hayvanlarla rekabet edemez. Çocukların aşikâr bir biçimde 
hayvanlara olan kendiliğinden oluşan ilgisi, kişinin bunun her za-
man böyle olduğunu varsaymasına neden olabilir. Kuşkusuz, en eski 
oyuncaklardan bazıları (oyuncakların, nüfusun büyük çoğunluğu 
tarafından bilinmediği zamanlarda) hayvandı. Aynı şekilde, gerçek 
veya taklit hayvanlar tüm dünyadaki çocukların oyunlarında vardır. 
Oysa XIX. yüzyıla kadar hayvanların çoğaltılması orta sınıf çocuk-
luk dekorunun düzenli bir parçası haline gelmemişti. Ve sonra, bu 
yüzyılda, Disney gibi engin teşhir ve satış sistemlerin ilk kez ortaya 
çıkması ile tüm çocukluğun bir parçası haline geldi” der (Berger’den 
aktaran Popova, 2019). 

Temeli genellikle Piaget’e dayandırılan görüşler, çocukları insan 
gibi davranan hayvan karakterlerle daha kolay özdeşim kurduğunu 
savunur. Peker ve Ahi’nin (2019) aktardığına göre, erken çocukluk 
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döneminde animistik ve artifikalistik düşünce sisteminin varlığı hay-
van karakterlerin insan gibi karakterize edildiği kitapları daha ilgi çe-
kici kılmaktadır (s.290). Yine Karataş’ın (2014) Kardaş, Alp’ten (2013) 
aktardığına göre, üç altı yaş aralığındaki çocuklar insan karakterler 
yerine hayvan, bitki gibi canlı ya da robot, araba gibi cansız varlık-
lara insansı özellikler yüklenerek oluşturulmuş animistik karakterle-
re daha çok ilgi gösterirler (s.72). Diğer yandan sayıca henüz az olan 
çağdaş çalışmalar, kitaplardaki insan karakterlerin, çocukta istendik 
davranış değişikliklerini meydana getirmede daha etkili olduğunu sa-
vunmaktadır. The Guardian’da Alison Flood (2017) imzasıyla yayım-
lanan “Children’s Books With Humans Have Greater Moral İmpact 
Than Animals, Study Finds” adlı yazıda Kanada’da yapılan bir araş-
tırmadan söz edilmekte ve araştırmanın sonucu olarak çocukların 
kitaplardaki insan karakterlerle kurdukları özdeşimin istendik dav-
ranışlar geliştirilmesine katkısının daha yüksek olduğu savlanmakta-
dır. Araştırmayı yapan gruptan Ganea, öykü karakterlerinin türünün, 
çocukların olumlu davranışlara eğilimini etkilediği sonucunu ortaya 
koyarak “dinledikleri öyküde gerçek insan karakterler bulunan ço-
cuklar daha cömertti. Buna karşın, aynı öykünün hayvan karakterler 
üzerinden anlatılan versiyonunun ya da kontrol kitabının okunduğu 
çocuklar daha bencildi” demektedir. Bu noktada çocuk edebiyatının 
işlevi odağa alınabilir ancak bu farklı bir tartışma alanı açar. Her halü-
karda, işlevi ne olursa olsun, kurmaca çocuk kitaplarında hayvanların 
insanlaştırılması söz konusu olduğundan, bu karakterizasyon biçimi 
ile ilgili durumu ortaya koymak ve tartışmak önceliklidir. 

Çocuk edebiyatını mutlaka eğiticilikle sınırlandırmak, görevlen-
dirmek, işlevlendirmek de hayvan karakterlerin çevre eğitimi ya da 
hayvan sevgisi kazandırmak, istendik davranış değişiklikleri oluştur-
mak için kullanılmasını savunmak da özü itibarıyla sanat ve dola-
yısıyla edebiyat kavramıyla kolay kolay bağdaştırılamaz. Öte yandan 
özellikle ikinci kısım, antropomorfist bir bakışı yansıtır. Yapılan araş-
tırmalar, çoğunlukla yabani hayvanların kötü, evcil hayvanların ise 
iyi yansıtıldığını gösterir. Evcilleştirme, insan-hayvan ilişkinin insan 
merkezli bir biçimde evrimleşmesinin sonucu olarak ele alındığın-
da, bu yaratım ve özdeşim ilkesi de antropomorfizmin beklenen bir 
sonucu olarak görülebilir. Ancak iyi-evcil, kötü yabani özdeşiminin 
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yaygınlığı, karakterizasyonu etkileyen tek etmen değildir. Diğer yan-
dan, güç ile iyilik arasında da bir bağlantı kurulduğu görülür. “Kitap-
larda yer alan hayvanların çok önemli bir bölümüne fiziksel özellikle-
ri temel alınarak çeşitli roller dağıtılmıştır. Özellikle ayı, zürafa, deve, 
aslan, kaplan gibi hayvanlar fiziksel olarak bedenlerinin büyüklüğü 
nedeniyle ‘iyi’ karakterlere bürünürken de güç odaklı tanımlamalar 
yapılarak lider rolleri verilmiştir. Bu hayvanlar genelde sorun çözen 
ve sorumluluk alan hayvanlar olarak sunulmuştur. Ancak yine bu 
hayvanlara ‘kötü’ roller de biçilmiş ve yine fiziksel; yılan ve aslana ise 
hem fiziksel hem de estetik özelliklerden hareketle roller verilmiştir” 
(Peker ve Ahi, 2019, s.299). Bu iyi ve kötü algısı insan merkezli dü-
şünceden kaynaklandığı gibi hayvan karakterlere atfedilen özellikler-
de fiziksel güç algısı ve iktidar kavramının oynadığı rolün yorumlanış 
biçimi de insan merkezci düşünceye dayanmaktadır. Anlaşıldığı üze-
re, çocuk kitaplarında yer alan hayvan karakterler, kültür içerisinde 
belli kimlik rollerini temsil etmektedir. Ancak bu temsiller, çocuklara 
doğru veya yansız bir bilgi sunmak yerine, hayvanlarla ilgili kalıp yar-
gılar sunmakta ve iyi ile kötüye dair insan merkezci bir bakış açısını 
dayatmaktadır. Hawkins ve Williams’a (2016) göre çocukların hay-
vanlara karşı istendik davranışlar sergileyebilmeleri için hayvan hak-
kında verilen bilgilerin ekoloji temelli ve doğru olması gerekmektedir 
(Aktaran Peker ve Ahi, 2019, s.299). 

Hayvanların antropomorfist tutumla insanlaştırılması, sembo-
lik veya alegorik anlatımı edebilik/sanatsallık bağlamında da “artık” 
yeterli görülmemektedir. Ulus Baker’e (2007) göre kötü edebiyatı 
ayırt eden ölçütlerden birisi, evcil hayvanlarla insanca bir ilişkiyi 
dile getirmeye çabalayıp durmasıdır –özellikle çocuk edebiyatının 
önemli bir kesimi, hayvanları evcil olarak tasarlamakta, vahşi dün-
yaya yumuşak bir geçişe olanak vermemektedir.

İnsanlaştırmanın Bir Aşaması Olarak Toplumsal 
Cinsiyetlendirme
Hayvanların insanlaştırılması, cinsiyetlendirilmesinde de in-

sanbiçimci bir etkiye sebep olur. İnsanlaştırılarak karakterize edilen 
hayvanların cinsiyetleri bazı metinlerde belli değilken bazı metinler-
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de açıkça, bazı metinlerde ise örtük biçimde belirtilir. Bu örtük be-
lirtme biçimi, aslında cinsiyetin, çoğunlukla insansı toplumsal cinsi-
yet rolleri ile sezdirilmesi veya anlaşılır hale getirilmesi ile olur. Nihai 
olarak, hayvanların doğal ve özsel varlıklarını reddederek onları in-
sanlaştırmak, cinsiyetlendirme yerine toplumsal cinsiyetlendirmeyi 
de beraberinde getirmiştir. Tıpkı insanlaştırma gibi, toplumsal cinsi-
yetlendirme de antropomorfist düşüncenin yansımalarından biridir. 

Çocuk edebiyatı ürünlerinde toplumsal cinsiyet rollerinin da-
ğılımı ile ilgili yapılmış pek çok çalışma, bu konudaki ataerkil kalıp 
yargıların metinlere yansımaya devam ettiğini göstermektedir. Za-
man zaman, yazarın “normal” kabul ettiği bu kalıp yargılar açıkça 
kullanılırken zaman zaman örtük yansımalarla kendini gösterir. 
İnsan karakterlerin toplumsal cinsiyet rollerinin bir benzeri, insan-
laştırılarak karakterize edilen hayvanlar için de geçerli olmaktadır. 
Çocuk kitaplarının çoğunda hayvanların cinsiyetleri açıkça belir-
tilmese de güçlü, öfkeli, cesaretli olarak insanlaştırılan hayvanların 
erkeklikle; şefkatli, korkak, kırılgan, sevecen özellikler taşıyan insan-
laştırılmış hayvanların da kadınlıkla örtük bir ilişkilendirme içinde 
sunuldukları, bu örtük ilişkinin kurulmasında ataerkil kalıp yargıla-
rın etkili olduğu görülmektedir. 

Toplumsal cinsiyete dair kalıp yargılar ya da yaygın kabullerin 
metne yansıması yalnız ev içi ve dışı görev dağılımında, giyim ku-
şamda ortaya çıkmaz. Bunlar hayvanlara atfedilen sıfatlar, duygular 
ve davranış biçimleriyle de örtük biçimde aktarılabilir.

Vannicopulou, “Resimli Çocuk Kitaplarında Kadın Karakter-
ler” adlı derleme çalışmasında, çocuk kitapları yazarlarının çoğunun 
kadın olmasına rağmen resimli kitapların toplumsal cinsiyete ilişkin 
adaletsizlikleri ve sıkıntıları yansıttığı, insanlaştırılmış hayvanların ki-
şiliği incelendiğinde ise erkek hayvanların dişi hayvanlardan daha üs-
tün yansıtıldığı sonucuna ulaşmıştır (Aktaran Kaynak ve Aktaş, 2017, 
s.81). Elbette toplumsal cinsiyete dair ataerkil yaygın kabulleri yıkmak 
yalnızca kadın yazarın sorumluluğunda değildir ancak çalışmalardan 
anlaşıldığı kadarıyla dezavantajlı sınıfı oluşturan kadınların bu konu-
da daha duyarlı ve dikkatli olmalarına yönelik bir beklenti vardır.

Cinsiyeti açıkça belli eden bir unsur olarak hayvanların insanlaş-
tırılma sürecinde adlandırılmaları gösterilebilir. Bu bağlamda, Tülin 
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Kozikoğlu’nun yazdığı, Sedat Girgin’in resimlediği “Leyla Fonten’den 
Öyküler” adlı seri, hayvanların insanlaştırılması ve toplumsal cinsi-
yetlendirilmesi incelenirken hem hayvanlara atfedilen kişilik özellik-
lerini hem de insanlaştırılan hayvanların cinsiyet ve toplumsal cin-
siyet özelliklerini, kadınlığı veya erkekliği bariz biçimde vurgulayan 
isimlerle adlandırılması sebebiyle uygun görülmüştür. 

“Leyla Fonten’den Öyküler”de Hayvanların  
İnsanlaştırılması ve Toplumsal Cinsiyetlendirilmesi
Bu çalışmada incelenen kitaplar, “Leyla Fonten’den Öyküler” 

adlı seriyi oluşturan Mutsuz Kedi Dila (2014), Kıskanç Kurbağa Eda 
(2015), İnatçı Kirpi Mina (2014), Korkak Kuş Sema (2015), Sabırsız 
Sinek Feza (2015), Tembel Balık Sefa (2015), Bilmiş Fare Tuna (2014), 
Öfkeli Örümcek Rıza (2014) ve Utangaç Köpek Kaya’dır. (2015). “Ley-
la Fonten” ismi, fabl türünün en bilinen yazarlarından La Fontaine’e 
açık bir göndermedir. La Fontaine’nin, Aisopos’un ilk üretimlerin-
den sonra fabl türünü devam ettiren ve güncelleyen en önemli isim 
olduğu söylenebilir. Burada tercih edilen adlandırma da seriye dâhil 
olan eserlerin çağdaş fabllar olarak üretildiğine bir işarettir. Fabllar, 
ders verme amacı taşıyan, hayvanlara verilen insani özelliklerle kur-
gulanan alegorik metinlerdir. Hem amacı hem de karakterlerin kur-
gulanış biçiminden hareketle, fablların antropomorfist düşüncenin 
yansıdığı en belirgin metin türü olduğu söylenebilir. 

Leyla Fonten, kitapların anlatıcılığını üstlenen kurmaca bir ka-
rakterdir. Tüm öykülerde mekân onun evidir. Leyla Fonten seksen 
altı yaşında yaşlı bir kadındır ve evinde sinek, örümcek, kedi, köpek, 
kuş, balık, fare, kurbağa ve kirpi ile birlikte yaşamaktadır. Bu du-
rumda, kitaplardaki tüm hayvanlar doğal ortamları haricinde yaşa-
maktadır. Hayvanların bu eve yerleşme biçimleri, her kitapta tekrar 
edilen ifadelerle açıklanır. Buna göre, sinek pencerenin açık olduğu 
bir gün içeri girmiş, örümcek bir sabah bacadan inmiş, kedi yağ-
murlu bir günde yılışa yılışa içeri girmiş, köpeği biri arka bahçeye 
bırakmış, kuşu anlatıcının kardeşi, balığı ise uzaklardan bir kuzeni 
hediye etmiştir. Fare, kurbağa ve kirpinin ise eve nasıl geldikleri be-
lirtilmemiştir. Yani, sinek ve örümcek kendiliklerinden eve gelmiş-
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lerdir. Kedi kendini sahiplendirmiş, köpek terk edildiği için sahiple-
nilmiştir. Balık ve kuş ise “hediye edilmiştir”. İlk olarak evde yaşayan 
hayvanların tamamen evcil hayvanlardan oluşmadıkları bunun yanı 
sıra fayda üretip üretmediklerinin dikkate alınmamış olduğu söyle-
nebilir. Öte yandan eve sığınan ya da gönderilen hayvanlar istenç-
le edinilmemiş ve hatta anlatıcı bu durumdan “kurtulamadım gitti” 
diye yakınmış olsa dahi sahiplenilmiş ve onlarla birlikte yaşanmaya 
başlanmıştır. Bu hayvanların, sadece insan olan anlatıcı ile değil bir-
birleriyle de doğal besin zincirindeki ya da ekolojik ortamlarındaki 
ilişkilerinden farklı, dostane bir yaşam biçimleri vardır. Ancak özel-
likle kuş ve balığın, bu ikisi evlerde bakılması en çok tercih edilen 
hayvanlar arasındadırlar, hediye edilmiş olması hayvanların hediye-
lik eşya gibi nesneleştirilmelerini normal kabul eden antropomorfist 
bir tutumun açık göstergesidir. 

Örümcek, sinek, fare, kurbağa, kirpi gibi hayvanlar evlerde ba-
kılmak, beslenmek için tercih edilen hayvanlar değildir hatta özel-
likle ilk üçünün istenmeyen hayvanlar oldukları ve evlerde görülme-
leri durumunda öldürülmelerinin olağan karşılandığı söylenmelidir. 
Bu noktada anlatıcının tavrı olumludur. Kedi ve köpek ise, ihtiyaç 
duydukları anlarda sahiplenilmiş, eve kabul edilmiştir burada da 
anlatıcının olumlu bir tutum geliştirdiği ortadadır. Buna yönelik 
bir mesaj olmasa da özellikle kedi ve köpeklerin kent hayatı içinde, 
varlıklarını insanlara ihtiyaç duymadan sürdürebilecekleri ekolojik 
uyum olanaklarından yoksun bırakıldıklarını da vurgulamak gere-
kir. Bu hayvanların tümünü mecburen beslediğini söyleyen anlatıcı, 
halinden memnun gibi görünmese de bu en fazla tatlı bir yakınma-
dır. Hayvanların yıkanmak, beslenmek gibi fizyolojik ihtiyaçlarına 
yönelik bakımın kolay olduğu belirtildikten sonra esas zor olanın 
onların kişilikleri ile uğraşmak olduğu ifade edilir ve hayvanların 
karakterize edilmeleri yani insanlaştırılmaları ve toplumsal cinsiyet-
lendirilmeleri bu noktadan sonra başlar. 

İncelenen serideki kitaplar, hayvanların her birinin cinsiyetleri-
ni açıkça belli eden isimlerle ve kendilerine atfedilen baskın kişilik 
özellikleriyle adlandırılmıştır. Bu hayvanların hepsi, hikâyelerin an-
latıcısı olan Leyla Fonten’in evinde bir arada yaşarlar ancak kitap-
ların adlarından anlaşılacağı üzere her kitap bir hayvana odaklan-
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mıştır. İlk bakışta Dila, Eda, Mina ve Sema’nın kadın3, Sefa, Tuna, 
Rıza ve Kaya’nın erkek olarak kurgulandıkları rahatlıkla anlaşılabilir. 
Feza her iki cinsiyeti de karşılayabilecek bir isim olabileceği halde, 
metinler ve çizimler incelendiğinde erkek olarak değerlendirilmeye 
daha müsaittir. Bu durumda kedi, kurbağa, kirpi ve kuş kadın; balık, 
fare, örümcek ve köpek erkek olarak cinsiyetlendirilmiş, sineğin de 
erkek olarak cinsiyetlendirildiğine dair bir kanı oluşmuştur. Hay-
vanların cinsiyetlendirilmesinde yaygın kabullerin ve kalıp yargıla-
rın etkisinin koşut olduğu noktalar olmakla birlikte hayvan-cinsiyet 
özdeşiminin doğrudan yaygın kabulleri yansıttığını söylemek müm-
kün değildir. Hayvanlara atfedilen kişilik özelliklerine bakıldığında 
mutsuzluk, kıskançlık, inatçılık ve korkaklık kadınlıkla; tembellik, 
bilmişlik, öfke, utangaçlık ve sabırsızlık erkeklikle bağdaştırılmıştır. 

Metinlerde hayvanlar, doğal ortamları içinde sunulmamaları 
sebebiyle, içgüdülere değil insani duygulara, düşüncelere, korkulara, 
sevinçlere, isteklere sahiptir ve bunların işleniş biçimi insan merkez-
lidir. Kuşkusuz duyguların adlandırılması ve davranışa dönüşmesi 
insan tarafından ifade edildiğinde yine insan tarafından daha kolay 
anlaşılmaktadır. Ancak bu durumda karakterlerin insan değil hay-
van olarak kurgulanmasının nedenlerinden biri ortadan kalkmış 
olur. 

Bu evde tüm hayvanların dost olması, hayvanların ekolojik var-
lıklarını, besin zincirini, içgüdülerini tamamen yok sayarak onları, 
çocuklara yönelik ilgi çekici insansılar olarak kurgulayan antropo-
morfist düşünce ve tutumun göstergesidir.

“Mutsuz Kedi mi Olurmuş?”
 Yazar, tüm metinlerde benzer şekilde kalıplaştırdığı bir ifa-

deyle “mutsuz kedi mi olurmuş demeyin” diye başlar kedi Dila’nın 
hikâyesine. Buna göre Dila’nın mutsuzluğunun en önemli göstergesi 
mızmızlığı ve ağlaması olur. Dila, acıktığında yemek yemek, uykusu 
geldiğinde uyumak yerine ağlayan bir karakterdir. Üstelik tatminsiz 

3 Dişi değil kadın kavramının kullanılmasının sebebi söz konusu hikâyelerde hayvanların 
insanlaştırılmış ve cinsiyetlendirilmiş, toplumsal cinsiyetlendirilmiş olmasıdır.
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ve ölçüsüzdür; acıktığı için ağladığı gibi fazla yediği için de ağlar. 
Mutsuzluğunun kaynakları arasında sebebi belli olmayan bir de can 
sıkıntısı vardır ki anlatıcı baş etmesi en zor olan mutsuzluk kayna-
ğının bu olduğunu söyler. Netice olarak Dila’nın mutsuz olmak için 
“bahanesi çoktur”. Bu bağlamda Dila olarak adlandırılan kedinin ka-
rakter olarak kurgulanışına bakıldığında tüm duygularının ve dav-
ranışlarının insansı biçimde tasarlandığı ve tanımlandığı görülür. 
Dila, bir kedidir ama onu kimliklendiren tüm özellikleri insanidir. 
Bir başka ifadeyle bu kedi, türünün kedi olmasının belirtilmesi dı-
şında bir hayvan olarak kurgulanmamış; antropomorfist bir tutumla 
hayvan olmaya dair tüm özgül yanları yok sayılarak insansı bir varlık 
yaratılmıştır. Dila’ya atfedilen ve kurguya yön veren baskın özellikler 
bir arada düşünüldüğünde –gerçek bir nedene dayanmayan mutsuz-
luk, can sıkıntısı, mızmızlık, tatminsizlik, doyumsuzluk, vs…- bu 
özelliklerin, toplumda yaygın biçimde şımarık çocuk davranışları 
olarak kabul edildiği düşünülebilir. Karakterin cinsiyetlendirilmesi 
sırasında da yaygın kabullerden uzak bir tutum sergilenmez, yukarı-
da sıralanan özelliklerin kadınsı bulunması, ataerkil yapıda duygusal 
bir varlık olarak kabul edilen kadının genellikle özsel kabul edilen 
olumsuz yanlarını oluşturur. Metnin sonunda, metin boyunca mutlu 
olmayı bilemeyen Dila, mutlu olmayı yine kendi başına öğrenemez, 
onu mutlu eden bir başkasının eylemi olur. Bir gün Tembel Balık 
Sefa’nın akvaryumundaki suyu içmeye kalkan Dila, yanlışlıkla Sefa’yı 
da yutar ve Sefa onun midesinde hareket ettikçe gıdıklandığı için 
gülmeye başlar.4 Bu noktada, çocukların söz konusu olumsuz duy-
gularla baş etmesini kolaylaştırmaya yönelik amaç, bu amaç hayvan 
karakter kullanımının gerekçeleri arasında zikredilir, söz konusu de-
ğildir zira bu duygularla baş etmeye çalışan bir çocuğun yapması ge-
reken bir başkasının gelip kendini güldürmesini beklemek olamaz. 
Üstelik mutsuzluk hali de değişmemiştir, sadece artık bu mutsuzluk 
anlarında Dila’nın gıdıklanarak güldürülmesi sağlanmaktadır. Yani 
olumsuz duygunun olumlu duygu ile yer değiştirmesi de, yapıcı bir 
güce dönüştürülmesi de söz konusu değildir, dahası olumsuz duy-

4 Kedilerin balık yemeyi sevmesi ve Dila’nın Sefa’yı yutması üzerine farklı bir bağlamda 
ayrıca düşünülebilir. 
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guyu yaşayan karakterin iradesi ve eylemi de söz konusu değildir. 
Son olarak, eğer çocuğun Dila’ya atfedilen özellikler sebebiyle onun-
la özdeşim kurması ve bu olumsuz duygu ve davranışları dönüştür-
mesi bekleniyorsa ki serideki tüm kitaplarda hayvanlar olumsuz bir 
duygunun baskın karakteristik özelliği oluşturacak biçimde kurgu-
lanmıştır, bu kurgunun sonunda bu dönüşümü yaratacak bir karak-
ter dinamizmi söz konusu değildir. Bu noktada, söz konusu eserde 
kedinin bir hayvandan çok insan özelliği gösterdiği, kedi olduğunun 
belirtilmesi dışında hayvan olmaya dair bir özellik göstermediği, 
tamamen antropomorfist bir tutumla insanlaştırılarak karakterize 
edildiği ve yaygın kabullerin dışında kalmayacak şekilde toplumsal 
cinsiyetlendirildiği söylenebilir. 

“Küçücük Bir Kuş Kendini Nasıl Korur?”
Korkak Kuş Sema adlı kitapta yaratılan karakterin tüm özellik-

leri kitabın adını oluşturan tamlamada açıktır. Bu hayvan bir kuştur; 
korkaklık ve kadınlık baskın olmak üzere insanlaştırılmıştır. Sema, 
diğer hayvanların neredeyse tüm doğal davranışlarından korkar. 
Korkusunun temeli zarar görme endişesidir ancak diğer hayvanla-
rın davranışları, hayvan olmaları ile bağlantılı beklendik davranışlar 
değil, insansı ve olağan davranışlardır. Zaten Sema da içgüdüleri ile 
kendini sakınmaz da paranoyaya yaklaşan endişe ve beklentileri ile 
korkar. Dolayısıyla karakter yaratımında tam anlamıyla antropo-
morfist bir tutum belirleyici olmuştur. Çocuklara, korku ile ilgili en 
sık verilen mesaj korkunun kaynağının asılsız olması ile ilgilidir ve 
korkuların hayatın tadını çıkarmayı engellemesine izin vermemeye 
yöneliktir. Bu metinde de Sema, oyun oynayan arkadaşlarının birbi-
rinin peşi sıra onun kafesinin yanından koşarak geçmelerini, ken-
disine yönelik olası saldırı girişimleri olarak yorumlar ve korkuya 
kapılır, sonunda korkarak geçirdiği tüm sürede aslında oyunu ve eğ-
lenceyi kaçırmıştır. Yine korkusunun kaynağının asılsız çıktığı, ken-
disine saldıracağını düşündüğü hayvanların aslında oyun oynamak-
ta olduklarının anlaşılmasıyla gösterilir. Oysa Sema herkesin dost 
olduğu bu eve yeni gelmemiştir, dolayısıyla içgüdüsel bir sakınmayı 
andırır biçimde korkmasına makul bir sebep üretilemez; içgüdüsel 
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bir sakınmanın korku duygusu olarak insansılaştırılması dayanağını 
kaybetmiştir çünkü hayvanlar doğalarına göre ve içgüdüleriyle ha-
reket etmemektedir. Yine insanlaştırılmış bu hayvanların bir arada 
yaşadığı evde Sema’nın diğer hayvanların tehlikesizliğini bilmeme-
si kurmaca gerçeklik açısından tatmin edici değildir. Bu bakımdan 
Sema’nın şahsında çocuk okura iletilen mesaj açık olmakla birlikte 
mesajın karakter ve olayla işlenişi tutarlı sayılamaz. İnsanlaştırma 
ve toplumsal cinsiyetlendirme süreçlerine daha yakından bakıldı-
ğında yine yaygın kabullerin açık ve örtük etkileri görülür. Kuşun 
ürkeklik ve korkaklıkla özdeşleştirilmesi, çoğunlukla doğada fiziksel 
özellikleri bakımından dezavantajlı kabul edilmesi bir insan düşün-
cesidir. Korkaklığın, bir kuş gibi ürkek ve ufak tefek olmanın da yay-
gın kabullerde erkeklikten çok kadınlıkla bağdaştırıldığı rahatlıkla 
söylenebilir. Sema’nın olay örgüsünün sonlarına doğru “küçük bir 
kuş kendini nasıl korur, kurtarın beni ne olur” diye isyan etmesi de, 
çocuklar ve kadınların korunmaya muhtaç olduklarına dair ataerkil 
kalıp yargılar ve yaygın kabullerle ilişkilidir. Muhtemelen çocuk ve 
hayvan karakter arasındaki özdeşimi kolaylaştırmak adına, hayvan-
lar insanlaştırılmakla kalmayıp toplumsal cinsiyetlendirilmiş, bu-
nunla da yetinmeyerek onlara çocuksu tavır ve tutumlar da atfedil-
miştir. Bu bağlamda kadın ve çocuksu tavır arasında ayrıca örtük bir 
bağ kurulup kurulmadığına ayrıca dikkat etmek gerekir. 

“Sonunda Anladınız Değil mi? Birine İnatçı  
Diyebilmek İçin İllaki İkinci Bir İnatçı Gerekli”
İnatçı Kirpi Mina da adı ile başkarakterin tanıtıcı özelliklerini 

ilk seferde duyuran bir kitaptır. Bu metindeki kirpi inatçılık ile in-
sanlaştırılmış ve isim seçimi ile kadın olarak cinsiyetlendirilmiştir. 
Ele alınan eser, karakterin insanlaştırılması ile ilgili tartışmalı bir 
gerekçeyi taşımanın yanında olumsuz bir davranış biçimi olarak 
inatçılıkla ve bunun sonuçlarıyla özdeşim kurması beklenen çocuk 
okurun bu duygu ve davranışla baş etmesi gerektiğini de vurgular ve 
örneklendirir. Mina yapması gerekenleri bilmemekte, bilse de yap-
mak için çaba sarf etmemektedir. Bu noktada Bilmiş Fare Tuna’nın 
yetişkin insanın sözcülüğünü üstlenerek Mina’ya “uyuyup büyüye-
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cek, büyüyünce ne istersen onu yapacaksın” demesi, kuralların ço-
cuklara ve yetişkinlere yönelik farklı işlerliğini göstermesi açısından 
önemlidir. Yani karakterler yalnız insanlaştırılmamış, çocuk olarak 
da tasarlanmıştır. Bu bağlamda Mina’nın inatçılığı ile çocuğun ku-
ralları sorgulamaksızın uygulama zorunluluğu arasında kurulan 
bağdaşımla okura bir mesaj verilmekte ve Mina yaşadığı engellen-
meyi inatçılıkla dışa vurmaktadır. Bu durumda, antropomorfist 
bakışın şekillendirdiği insan merkezli dünya algısı ve pratiklerinde, 
hayvanın, evcilleştirilmesi başta olmak üzere insan tarafından şekil-
lendirilmesine yönelik çaba sonucunda edilgenleşmesi ile çocuğun 
yakın zamana kadar ve modern çağın başlarında dahi birey olarak 
kabul edilmemesinin, bugün bile hala ondan yetişkinler dünyasına 
uyumlu davranışlar beklenmesinin yarattığı edilgen kimlik arasın-
da ilişki kurulabilir. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir başka nokta 
bu metinde inatçılıkla özdeşleştirilenin yalnız Mina olmaması, diğer 
hayvanların da onunla inatlaştıklarının ve birine inatçı demenin de 
inatçılığın başka bir şekli olduğunun vurgulanmasıdır. Yani metin 
hem karakterin çizimi, hem olay örgüsünün ilerleyişi hem de taşı-
dığı ileti bakımından insan merkezli bir tutumu yansıtır. Mina da 
yemek, giyinmek, uyumak gibi konularda, kitabın hitap ettiği yaş 
grubunda sıklıkla rastlanan bir davranış biçimi olarak kabul edilen 
inatçılığı yansıtan çocuksu bir karakterdir. İnatçılığın, yapıcı hale ge-
tirilemeyen bir duygu ve davranış ağı halinde sunulması, örtük de 
olsa ataerkil toplumun kadına atfettiği kalıpları akla getirir. Yine de 
bu noktada, eleştirinin yalnız olumsuz davranış biçimi ile özdeşleş-
tirilen karaktere değil, onun tercih ve kararlarını inada dönüştüren 
diğer karakterlerin davranışlarına da yöneltildiğine dikkat çekmek 
gerekir. Mina, yemek, uyumak, oynamak, giyinmek gibi konularda 
inatçıdır ve çocuksudur ancak diğerlerinin ona yemesi, uyuması, 
oynaması ve giyinmesi konusunda yaptıkları baskılar da hem karşı 
tarafın tutumunu inada taşıyan hem de bizatihi inatçılık olarak de-
ğerlendirilebilecek davranışlardır. 
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“Biraz da Beni Sevmeni İstiyorum Ama Ben Hiçbir 
Şeyi Beceremiyorum!”
Kıskanç Kurbağa Eda’nın başkişisi, yine baskın kişilik özelliği 

olarak kıskançlığın, cinsiyet olarak da kadınlığın vurgulandığı, in-
sanlaştırılarak karakterize edilmiş bir hayvandır. Kıskançlık, ataerkil 
toplumlarda yaygınlıkla, kadınlara özsel bir nitelik olarak atfedilir. 
Bu bakımdan, söz konusu karakterin bu yaygın kabule uyduğu or-
tadadır. Eda da diğer hayvanlar gibi ilgi çeken bir insansı hayvan 
karakter olmanın ötesinde, hayvan olmaya dair çok az gerçekçi özel-
lik taşır ki bunlardan biri zıplamaktır. Zıplamak, kurbağanın ayırıcı 
nitelikleri arasında belki ilk akla gelenlerdendir, bu bakımdan diğer 
özdeşimlerden farklı olarak hayvana özgü bir bağdaştırma yapıl-
mıştır. Ancak zıplamanın, kurbağanın evrimsel olarak geliştirdiği 
fizyolojik bir hareket biçiminin, aslından tamamen koparılarak in-
sanlaştırma tutumunun bir ögesi halinde ortaya koyulması temel-
deki antropomorfist tutumun değişmediğini gösterir. Yine Eda’nın 
sevilme isteği, özgüven ve yeterlilikleri konusundaki olumsuz duy-
guları, sonunda yeteneğini ve potansiyelini ortaya çıkarabilmek için 
bir mentora ihtiyaç duyması, karakterin kurgulanmasındaki insan-
laştırmanın göstergeleridir. 

“Veee… Rıza’nın Öfkesinin Yerini Gururlu Bir  
Gülümseme Almıştı”
Öfkeli Örümcek Rıza, erkeklik ve öfkenin yaygın kabuldeki öz-

deşimini hayvanın insanlaştırılması sürecinde yansıtan bir metin 
olarak düşünülebilir. Seride olumsuz özellikleri ile anılan pek çok 
hayvanın aksine Rıza, yalnız öfkeli olması ile öne çıkmaz, o aynı za-
manda çalışkandır ve öfkesinin kaynağı bu çalışkanlığın ürünü olan 
ağlarının diğer hayvanların dikkatsizlikleri sebebiyle bozulmasıdır. 
Bu bakımdan Örümcek Rıza’nın öfkesi, Kedi Dila’nın mutsuzlu-
ğu, Kurbağa Eda’nın kıskançlığı, Kirpi Mina’nın inatçılığı veya Kuş 
Sema’nın korkaklığı gibi gerçek dayanaktan yoksun bir olumsuz 
duygu değildir. Rıza, ağlarının sürekli bozulması karşısında sinirin-
den hop oturup hop kalkar, küplere biner. Bu noktada, bir örüm-
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ceğin ağlarının sürekli zarar görmesi durumunda yaşadığı öfke, bu 
öfkenin düşündürdükleri ve kontrol edilme şekli bakımından ant-
ropomorfist bir bakışla verilir. Ama Rıza, öfkeli olmasının yanında 
akıllıdır da; öfkesinden zehirli bir örümcek olmayı dilese, tehlikeli 
hayaller kursa da yaşadığı olumsuz duyguyu yapıcı bir eyleme dö-
nüştürebilir. Bu noktada örümceğin erkek olarak toplumsal cinsiyet-
lendirilmesinin de yaygın ataerkil kabulleri örtük biçimde yansıttığı 
görülür. Rıza, ki bu geleneksel ad öfke ve erkeklik arasında kurulan 
geleneksel bağı da yansıtan bir tercih olarak yine yaygın kabullerin 
tezahürü olarak değerlendirilebilir- yaşadığı olumsuz duygu ile özsel 
bir bağıntı içinde sunulmaz; onun öfkesinin kaynakları başkalarıdır 
ve Rıza emek verip ürettiği ağların bozulması sebebiyle haklıdır. 
Ancak nihai olarak bu öfkeye teslim olmaz, kadın olarak cinsiyet-
lendirilen hayvanların, baskın tavır ve davranışlarının duygusal 
olarak kurgulanmasının aksine Rıza duyguya teslim olmak yerine 
akılla hareket eder ve öfke duygusunu yapıcı bir eyleme dönüştü-
rür. Böylelikle yaygınlıkla kurulan kadın-duygu, erkek-akıl bağını 
tekrar üretildiği gibi Rıza’nın duygular ve diğer insan davranışları 
karşısında edilgen değil etkin bir tavır sergilemesi de yaygın erkeklik 
kabulleri ile biçimlenmiştir. Ağları görünmez olduğu için sürekli di-
ğer hayvanlar tarafından parçalandıkça öfkelenen ve nihayet renkli 
ağlar örerek bu dertten kurtulmayı akıl eden Rıza, sözgelimi Eda’nın 
duyduğu mentorluğa ve yönlendirmeye ihtiyaç duymamış ve salonu 
sanat eseri sayılabilecek renkli ağlarıyla donattıktan sonra öfkesinin 
yerini gururlu bir gülümseme almıştır. Örümcek Rıza, kimseye ihti-
yaç duymaksızın hem olumsuz duygularını yapıcı bir güce dönüştü-
ren, hem de birinin yönlendirmesine ihtiyaç duymayan en “başarılı” 
karakterdir. Diğerlerinin davranışlarının çocuksu ve kadınsı olarak 
kabul edilenle kurulan bağlarının aksine Rıza’nın davranışları, özel-
likle duygularını kontrol etmek ve akılcı davranarak yapıcı davranış-
lara dönüştürmek konusunda, yetişkince ve erkeksi kabul edilenle 
ilişkilendirilmiştir. Bu anlamda karakterin, olumsuz duygularını dö-
nüştürme, duygularını kontrol etmeyi başarma, aklını kullanma ve 
davranış değişikliği oluşturma gibi istendik tavırları gerçekleştiren 
olumlu bir dinamizmi vardır ve bu olumlu dinamizm yaygın olumlu 
erkeklik kabulleri ile ilişkilidir. 
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“Giyinmeye de Üşenir Sefa Çoğu Kez, Zaten  
Akvaryumda Şık Olmak Pek Gerekmez”
Tembel Balık Sefa’nın hikâyesine, “tembel balık mı olurmuş?” 

diye başlansa da özellikle suda yaşayan bir canlı olarak balığın, ant-
ropomorfist düşünce yapısında, karada yaşayan hayvanlara kıyasla 
daha pasif algılanmasının, tembellikle kurulan bağda belirleyici ol-
duğu söylenebilir. Karada sürdürülen yaşam, insanın kara hayvan-
larıyla kurduğu özdeşimi kolaylaştırarak, insansı özelliklerin onla-
ra aktarımında da çeşitlilik yaratmıştır. Genel olarak, balıklar veya 
suda yaşayan canlılar, karada yaşayan canlılara göre daha az karak-
terize edilmiştir. Suda yaşayan canlılar arasında en çok karakteri-
ze edilen tür olarak balıklar, etkin kurgulandıklarında çoğunlukla 
merak duygusu ile özdeşleştirilir ve bu merak duygusu dış dünya-
yı keşfetmeye yöneliktir. Yani aslında suda yaşayan bir canlı olarak 
dışarıdaki dünyayı merak eder, çünkü esas dünya dışarısıdır, bu da 
antropomorfist bakışın ürünüdür. Öte yandan sudaki yaşamı merak 
eden ve orayı keşfetmeye çalışan kara hayvanı kurgusu yok denecek 
kadar azdır. Bu bağlamda Sefa’nın, evde sürdürülen hayatın dışında 
kalması, ortak sorumluluk gerektiren işlere veya faaliyetlere katıl-
maması bu bakışın örtük kabullerinin yansımasıdır. Antropomorfist 
düşünce, hayvanı insanlaştırırken doğasından koparır ve onun özsel 
nitelikleri yerine kendi insani tasarımlarını yerleştirir. Deyim yerin-
deyse suda yaşayan hayvanlar, bu örnekte balık, özsel niteliklerinden 
bir kademe daha uzaklaştırılmıştır. Sefa’nın yaşamının bir amacı yok 
gibidir; bütün gün akvaryumun içinde yaşar, evdeki işbölümüne ka-
tılmaz, şık giyinmeyi önemsemez zira akvaryumun içinde şık olmak 
gereksizdir, pasta yemeyi sever ama yapmaya katılmaz… Yani haya-
tın dışındadır; bu durum da tembellik olarak insansı bir davranışa 
dönüştürülür. Akvaryumun/fanusun içinde yaşamak, çoğunlukla 
gerçek hayatın dışında olmanın metaforudur ancak buradaki gerçek 
hayat insan merkezli bir gerçek hayattır zira insanın yaşayabileceği 
fiziksel ortamı gerçek kabul etmektedir. Suda yaşayan bir canlı olarak 
balık bu gerçekliğin dışındadır ve karada sürdürülen yaşamı insanla 
paylaşan diğer hayvanlardan daha ötekidir. Karada ve suda yaşamak, 
hayvanlar arasındaki iktidar ilişkilerine de farklı bir bakışla yaklaşıl-
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masına olanak verir. Balık, tüm hayvanlar arasında en edilgen olanı, 
karar ve sorumluluklar silsilesi dâhilinde kurulan iktidar ilişkilerin-
de hiç rol oynamayanıdır. Bu bağlamda söz konusu öyküdeki balık 
da karakterize edildiğinde evin içinde akıp gitmekte olan hayatın 
dışında kalmayı tercih eder ve bu tercih tembellikle ilişkilendirilir. 
Balığın, diğer hayvanlara kıyasla daha yalnız ve anlamsız bir hayatı 
vardır. Hikâyenin sonunda tüm hazırlıkların Balık Sefa’ya sürpriz bir 
doğum günü partisi hazırlamak için yapıldığı anlaşılır ve arkadaşları 
olan diğer hayvanlar, onun işbölümüne katılmamasını değil birlikte 
çalışma eğlencesini kaçırmış olmasını dert ederler. İncelenen eserin 
bir çocuk kitabı olduğu göz önünde tutulduğunda, metnin taşıdığı 
ileti çocukları sosyalleşme ve ortak yaşamın sorumlulukları konu-
sunda yönlendirmeye yöneliktir ve bu iletinin hem karakter hem de 
olay örgüsü ile kurgulanmasında antropomorfizmin iki katmanlı bir 
yoruma açık olduğu görülmüştür. 

“Korkma! Üzülme! Kızma! Utanma! Söylemesi  
Kolay, Yapması Ne Zor Oysa”
Bilmiş Fare Tuna’nın baş kişisi, erkek olarak cinsiyetlendirilmiş 

ve baskın karakter özelliği bilmişlik olarak adlandırılsa da empati 
duygusundan yoksun ve ukala bir tip olarak çizilmiştir. Bu karakte-
rizasyondan anlaşılacağı üzere, pek tabii ki insanlaştırılmasında ant-
ropomorfist bir tutum söz konusudur. Öte yandan, öfke ve erkeklik 
arasında geleneksel olarak kurulan bağın isim seçimini etkilediği, 
bilmişlik ile erkeklik arasında kurulan bağda hegemonik tutum söz 
konusu olduğunda korunmakla beraber bilmişlik, ukalalık, empa-
tiden yoksunluk gibi kişilik özelliklerini taşıyan bir fare insanlaştı-
rılırken daha çağdaş bir isim tercih edilmiştir. Fare Tuna, Örümcek 
Rıza’ya göre daha “modern” bir karakterdir. Bu noktada Tuna daha 
bencil ve egosantriktir, ayrıca olumsuz davranışını yapıcı bir dö-
nüşümle olumlu bir davranışa çeviremez. Hatta diğer hayvanların, 
kendisinin tavrından duydukları rahatsızlığa artık tahammül ede-
meyerek verdikleri derse maruz kalır. Tuna, empati duygusundan 
yoksun olması sebebiyle arkadaşlarına hissettirdiklerini anlayamaz 
bu durumda arkadaşları iş birliği yaparak Tuna’ya, daima eleştirdiği 
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öfke, korku, can acısı, ağlama, utanma gibi duygu ve davranışları ya-
şattıkları bir yüzleşme yaşatırlar. Bahsedilen duygu ve davranışların 
tamamı insanidir ve metin bu duyguların insaniliğine yönelik vur-
gular yapan bir ileti taşır. Bir çocuk kitabı olarak ileti, söz edilen duy-
guların insaniliğine, bu duyguları yaşamamanın mümkün olmadığı-
na ancak asıl olanın onları kontrol edebilmek olduğuna yöneliktir. 

“Meğer Bu Çılgınlardan Kaçıyormuşsun, Anladım. 
Ben de Seni Utangaç Sanmıştım!”
Utangaç Köpek Kaya’da, alegorik metinlerde de yaygın kabul-

lerde de pek karşılaşılmayan, alışılmadık bir bağdaştırma kurulur. 
Antropomorfist düşüncede insanlaştırılması söz konusu olduğunda 
köpeğe başta sadakat ve dost canlılık olmak üzere genellikle olum-
lu özellikler yüklenir. Aslında bu metinde de köpeğe, özellikle diğer 
hayvanlara atfedilen baskın kişilik özellikleri dikkate alındığında 
daha ılımlı bir tutumla yaklaşılmıştır. Bununla birlikte utangaçlık bir 
içgüdünün insanlaştırma sürecinin sonunda duygusal karşılığı ola-
rak da üretilmemiştir. Kıskançlık, inatçılık, tembellik, öfkelilik gibi 
özellikler düşünüldüğünde utangaçlığın benzer bir olumsuz çağrı-
şımı yoktur. Utangaçlık, karşı tarafa zarar verici değildir, bu sebep-
le sayılan diğer niteliklerden farklı ve daha çok eksikliği çağrıştıran 
bir olumsuz anlam değeri vardır. İncelenen metinlerin çocuklara 
yönelik iletiler taşıdıkları, çocuklardaki olumsuz duygu, tutum ve 
davranışları istendik davranışlara dönüştürmeyi hedefledikleri göz 
önünde tutulduğunda utangaçlık zarar verici olmayışı ile diğerlerin-
den ayrılır. O halde “insanın sadık dostu köpeğe” bilinçli veya bilinç 
dışı bir tutumla, açık veya örtük biçimde daha ılımlı bir yaklaşım söz 
konusudur. Bu kitaptaki özdeşim, toplumsal cinsiyet ile ilgili yaygın 
kabuller düşünüldüğünde de alışılmadıktır zira utangaçlık ve erkek-
lik pek ilişkilendirilmez. Burada utangaçlığın bağı toplumsal cinsi-
yetlerden ziyade çocuklukla kurulmuştur denebilir ancak köpeğin 
adından anlaşılacağı üzere biyolojik cinsiyeti erkek olarak tasarlan-
mıştır. Hikâyede eve gelen bir misafir dilsel değil görsel olarak tanı-
tılır ve dişi bir köpektir. Kaya, bu hayvanla belki en kolay özdeşimi 
kurabilecek karakter olmasına rağmen, onu eğlendirmek, ağırlamak 
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yerine bir köşeye çekilip ondan saklanmayı tercih eder. Kaya, diğer 
hayvanların kendisini eğlendirme çabalarından bunalan ve bunla-
rı çılgınca bulan misafir köpeğin bundan hoşlanmayan tavrıyla bir 
duygudaşlık hissederek onu yanına çağırır ve iki köpek arasında in-
san-duygusal bir yakınlık kurulur. Kaya’nın utangaçlığını gösteren 
davranışı gerçek bir utangaçlık davranışından çok diğer hayvanla-
rın misafiri eğlendirme çabalarına katılmama tavrı olarak ele alınsa 
daha gerçekçi olur. Kaya’nın utangaçlığını yendiği an misafir köpeği 
yanına davet ettiği andır ancak metinde utangaçlık da utangaçlık 
davranışının yapıcı bir tutumla dönüşüme uğratılması da çocuklara 
yönelik iletiyi taşıyacak tutarlılıkta sayılmaz. 

“Akılsızzz Başım, Zzabırsızzz Başım!”
Sabırsız Sinek Feza, diğer metinlerden önemli bir farkla ayrılır. 

Diğer hayvanların karakterize edilmesi sırasında tercih edilen isim-
ler, onların cinsiyetlerini belirgin biçimde açık eder ancak Feza, hem 
erkek hem de kadın için kullanılan bir isimdir.5 Dolayısıyla sabır-
sızlıkla özdeşleştirilen Sinek Feza’nın cinsiyeti, dilsel olarak netlik-
le vurgulanmamıştır. Ancak özellikle çizimler dikkate alındığında, 
Feza’nın erkek olarak tasarlanmış olabileceğine dair kanı kuvvetle-
nir. Feza’nın merkeze geçtiği hikâye, tamamen antropomorfist bir 
kurguyla başlar ve sona erer. Leyla Fonten ve hayvanlar birlikte tatile 
gitmek üzere sabah yola çıkacaklardır ve bir an önce sabahın olması 
için sabırsızlanan, bu sebeple uyuyamayan Feza, geç saatte uyuyaka-
lıp sabah uyanamayınca evde kalır. Leyla Fonten ve hayvanlar araba-
da sürekli sabırsızlanan biri olmayınca onun eksikliğini fark eder ve 
eve dönüp onu alırlar. Burada çocuk okura yönelik mesaj açıktır: Sa-
bırsızlık ettiği için yapması gerekenleri vaktinde yapmayanlar, yap-
mak için sabırsızlandıkları şeyleri de kaçırabilirler. Feza’nın kurgu-
lanışında en dikkat çekici yanlardan biri, belirgin vasıflarından biri 
uçmak olan sineğin, insanlaştırılarak karakterize edilmiş olsa dahi 
bu özelliğini kullanmasının önünde bir engel yokken evde oturup 

5 Diğer isimlerle ilgili de farklı kullanımlar söz konusu olabilir, burada yaygın kullanımlar 
esas alınmıştır.
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ağlamak dışında bir çözümünün olmamasıdır. Bu noktada şaşırtıcı 
olmayacak şekilde hayvan edilgen insan etkendir, Leyla Fonten eve 
gelir ve orada çaresizce ağlayan sineği kurtarır. 

Sonuç
Bu çalışmaya başlarken temel amaç çağdaş çocuk edebiyatın-

dan bir örneklem seçerek derin okumayla metinleri tahlil etmek ve 
metinleri şekillendiren antropomorfist tutumun açık ya da örtük 
izlerini ortaya çıkarmak; bu çıkarımdan hareketle de hayvanların 
karakter kadrosunda önemli bir yer kapladığı çocuk kitaplarında 
antropomorfist yaklaşımın hâkimiyetini koruduğunu göstermek ol-
muştur. Alegorik metinlerdeki kadar belirgin olmasa da çağdaş ço-
cuk edebiyatı ürünlerinde de hayvanlara antropomorfist bir tutumla 
yaklaşılmakta ve bu tutum henüz çocuklukta hayvanlarla veya daha 
genel anlamda doğa ile ilgili gerçekçi tutumlar ve algılar yerine insan 
merkezci yaygın kabullerin yerleşmesine sebep olmaktadır. Çocuk 
edebiyatında hayvanların karakter olarak seçilmesinin temel sebep-
leri arasında, çocukların hayvanları daha ilgi çekici bulmalarının ya-
nında hayvan karakterlerin hataları ile kendi hataları arasında daha 
kolay özdeşim kurabildikleri savı yer almaktadır. Bu özdeşimin ço-
cukta edebi metin vesilesiyle istendik davranış değişikliklerinin sağ-
lanmasını kolaylaştıracağı düşünülmekte dolayısıyla bu metinlerde 
hayvanlar insanlaştırılmakta ve insanlaştırılırken kendi doğal var-
lıklarından uzaklaştırılmaktadır. Bu tutum, insanın doğanın hâkimi 
olduğuna dair yaygın düşünceyi pekiştirmekte ve pek çok tutumun 
belirlendiği çocukluk döneminde hayvanlara ve doğaya karşı üs-
tenci bir tutumun geliştirilmesine sebep olma tehlikesi taşımakta-
dır. Metinlerdeki antropomorfist izler araştırılır ve incelenirken bu 
metinlerde ilgi çekici olanın yalnız insanlaştırma olmadığı da görül-
müş özellikle toplumsal cinsiyet rollerinin de hayvanlara atfedildiği, 
böylelikle yerleşik koşulların doğruluğunun da çocuklara aktarıl-
dığı fikrine ulaşılmıştır. Metinler, hem insan-hayvan/doğa hem de 
çocuk/yetişkin ve kadın/erkek ilişkilerinde, insan, yetişkin ve erkek 
olanın lehine işleyen bir iktidarın olağanlığını yansıtmaktadır. Bah-
sedilen metinlerin çocuklara yönelik olması, çocuklarda istendik 
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davranışlar geliştirmeye yönelik iletiler taşıması hem insan-hayvan/
doğa ilişkisine hem de insanlararası toplumsal cinsiyet ilişkilerine 
dair sorgulanmaya ve tartışılmaya hatta reddedilmeye oldukça mü-
sait, insanın ve bir ölçüde erkeğin iktidarını normalleştirme tehlikesi 
taşıyan verilerin bu iletileri taşıması bakımından dikkatle ele alın-
malıdır. 

Çağdaş çocuk edebiyatı pek çok anlamda olduğu gibi insan-
hayvan/doğa ilişkilerinde de toplumsal cinsiyet rollerinin temsilin-
de de geleneksel metinlere göre ciddi bir yol kat etmiştir. Öte yan-
dan, incelemede örneklem olarak kullanılan metinlerin de nispeten 
dikkatli bir yazarın süzgecinden geçen fikirlerle inşa edildiği söyle-
nebilir. Buna rağmen hem antropomorfist tutumun etkileri devam 
etmekte hem de ataerkil düzenin toplumsal cinsiyete dair kabulleri 
örtük biçimde de olsa varlığını sürdürmektedir. 

Çocuk edebiyatı ve toplumsal cinsiyet bağlamında yapılan ça-
lışmalarda, özellikle kadın yazarların eserlerine dikkat edilmekte, 
pek çok kadın yazarın da ataerkil düzenin onadığı toplumsal cinsiyet 
rollerini eserlerinde yeniden ürettikleri ortaya koyulmakta ve bu du-
rum dikkate değer bulunmaktadır. Elbette toplumsal cinsiyete dair 
ataerkil yaygın kabulleri yıkmak yalnızca kadın yazarın sorumlulu-
ğunda değildir ancak çalışmalardan anlaşıldığı kadarıyla dezavan-
tajlı sınıfı oluşturan kadınların bu konuda daha duyarlı ve dikkatli 
olmalarına yönelik bir beklenti vardır. İncelenen kitaplarda toplum-
sal cinsiyet rollerinin ataerkil bir bakışı onayarak yeniden üretildi-
ğini söylemek haksızlık olur ancak bu rollerle ilgili yansımalar ko-
nusunda da özel bir önem veya dikkat gösterilmemiştir. Metindeki 
toplumsal cinsiyetlendirme insanlaştırmanın sonucudur, yani daha 
doğal ve gerçekçi olan cinsiyetlendirme ile yetinilmemiş, insanlaştır-
manın bir parçası olarak toplumsal cinsiyetlendirmeye de başvurul-
muştur. Bu da hayvanların karakterize edilmesinde antropomorfist 
tutumun etkilerini arttırmıştır. 

Çocuk edebiyatında, çocuklarda istendik davranış değişiklikleri 
yaratmak amaçlandıkça, bu davranışları istendik hale getiren norm-
lar ve yaygın kabuller gibi hem doğa ve insan arasındaki hem de cin-
siyetler arasındaki iktidar ilişkileri de açık veya örtük ama olağan 
biçimde yansımaya devam edecektir. Bu yansımalar kaynağını ant-
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ropomorfist düşünceden almaktadır ve antropomorfist düşüncenin 
de insanı, daha çok yaygın kabullerle ve mevcut iktidar ilişkileriyle 
derdi olmayan, çoğunlukla bir erkek olarak tanımladığını söylemek 
öyle görünüyor ki çok yersiz bir iddia olmaz. Dolayısıyla ancak bu 
bakışın olağanlığından ve yerleşikliğinden kurtulduktan sonra hay-
vanların çocuklara yönelik kurmaca dünyada nesneleştirmeden, 
insanlaştırılmadan, doğal ve özsel varlıklarıyla karakterize edilebi-
lecekleri ortadadır. Bu değişim, çocuklarda insanın hâkim olduğu 
bir doğa anlayışı yerine insanın dâhil olduğu bir doğa anlayışının 
gelişmesine de katkı sunacaktır. 

Metinlerde hayvanlar çoğunlukla çocuğun hatalı davranışları 
konusunda özdeşim kurması beklenen karakterlerdir. Geleneksel 
anlatılardan itibaren sözgelimi bir kurdun “hain” olarak tipleştiril-
mesi çok sorun edilmez ancak insana, özellikle de bir çocuğa benzer 
bir sıfatın atfedilmesi sorun kabul edilecektir. Bu sebeple hayvan-
ları karakterize etmenin, istendik davranış değişiklikleri yaratmayı 
hedefleyen çocuk edebiyatı yazarları için bir kolaylık sağladığı orta-
dadır. Ancak bu noktada çocuk edebiyatının amacının bundan iba-
ret olmadığı, bu ürünlerin aynı zamanda estetik yaratımlar olduğu, 
dolayısıyla çocukta okuma zevki ve estetik farkındalık oluşturmakla 
da yetinebilecekleri, bireysel ve sosyal sorumlulukların benimse-
tilmesinde insanlaştırılmış hayvan karakterlerin kullanılmasının 
kaçınılmaz olmadığının da vurgulanması gerekir. Hayvanların in-
sanlaştırılarak karakterize edilmesi çocukta bazı istendik davranış-
larının meydana getirilmesini kolaylaştırıyor olabilir hatta bu tutum 
görünürde çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor da olabilir ancak bu 
sevme biçiminde de insanın tatmini esastır. Antropomorfist bir tu-
tumu henüz çocukluktan itibaren olağan bir tutum olarak metinler 
yoluyla çocuğa örtük biçimde iletmek, insanın doğanın hâkimi ol-
duğuna dair yaygın kanının yerleşmesine ve yeniden üretilmesine 
sebep olmakta, çocuğun hayvanlar ve doğa ile ilgili gerçek ve doğru 
bilgiler edinmesinin önüne geçmekte ve hayvanlar ile doğa ile olan 
ilişkisinde bir zaman sonra muktedirin tutumunu benimseme tehli-
kesini arttırmaktadır. Bugün insanın kendini doğanın hâkimi olarak 
görmesinin yarattığı ekolojik sorunlar ve tahribat, bu antropomor-
fist tutumun yeniden üretilmesinin mevcut sorunları arttıracağı 
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endişesini düşünmeyi gerektirmektedir. Çocukların antropomorfist 
tutumla insanlaştırılmış hayvanlar yerine kendi doğasının gerçeğini 
yaşayan hayvanları tanıması, bu endişeyi ortadan kaldırmak adına 
atılacak ilk adımlardan biri olabilir. Çocuk edebiyatı yazarlarının 
mutlaka bir sorumluluktan hareket etmeleri gerekiyorsa bu sorum-
luluk yalnız çocukların istendik davranışlar geliştirmesine, normal 
bireyler olarak inşasına yönelik olamamalı; çocuğun doğaya ve hay-
vanlara bir muktedir olarak bakmamasını da sağlamalıdır. 
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Öz
Kadını ve doğayı kültürel uygulamalar ve normlar tarafından tahakküm altına 
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la şekillenir. Bu çalışmada incelenen üç öyküde – “O Bir Ağaçtır ki Cehennemin 
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Body, Voice and Smell: An Ecocritical 
Reading of the Stories in Gamze Arslan’s 

Kanayak

Abstract
The fact that it portrays women and nature dominated by cultural practices and 
norms is the main criticism directed to ecofeminism. At a time when feminist 
criticism’s analysing female identity by emphasizing the creative potential of 
women rather than male-female dualism has enabled more comprehensive and 
promising readings, associating women with nature is also in conflict with the 
pluralistic and interdiciplinary nature of ecocriticism. In this respect, in Gamze 
Arslan’s Kanayak, the relationship of the individual with other life forms – na-
tural world, animals, plants – is shaped by the way (s)he perceives them. In the 
three stories analyzed in this study – “O Bir Ağaçtır ki Cehennemin Dibinde 
Çıkar”, “Beklemek Çürütür”, “Manıklar” – concepts of identity and home are 
examined through this relation.  In the stories in which body is placed as an 
agent in the narration, bodily perceptions, voice and smells play an important 
role. Male and female stand out not as two opposing genders but as two diffe-
rent identities due to the differences in how they relate to their bodies and the 
nature. Ecofeminist reading underlines the creative aspect of this relation for 
women, the new language that has formed is presented as a response to the 
cultural structure that tries to dominate women.

Key Words: ecofeminism, body, Gamze Arslan, home, identity

Giriş: 
Yaşadığımız krizler çağında doğanın amansız bir saldırıya ma-

ruz kalması, tüketilmesi ve hatta yok sayılması doğa-insan ilişkisini 
yeniden ve bir kez daha irdelemeyi gerekli kılmıştır. Aydınlanma 
Çağı’nın insan aklını üstün tutan, hümanizmi merkeze yerleştiren 
ve doğayı kontrol edilebilen bir konuma oturtan bakış açısının artık 
geçerli olmadığı bir gerçek. Özellikle Romantik eleştirinin insan aklı 
ve doğanın birlikteliğini savunmasıyla doğanın kültürel, politik ve 
sosyolojik bir yapı olarak algılanması son buldu. Ne var ki yirminci 
yüzyılın özellikle ikinci yarısında formalist, psikanalitik, yenitarih-
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selci ve yapıbozumcu akımlar doğayı tekrar kültürel bir yapının içi-
ne hapsetti. Doğa, ideolojik yapılardan ve bu yapıların beslediği dil 
sisteminden bağımsız düşünülemedi. Bir başka deyişle doğa, insan 
merkezli bir kültürün parçası olarak insanın yönettiği ve şekillen-
dirdiği kültür altı bir yapı şeklinde tanımlandı. Doğanın insandan ve 
beşerî sistemlerden ayrı, bağımsız bir yapı olarak görülmesi, ekoeleş-
tirinin doğayı metne ve dile bir özne olarak yerleştirmesiyle müm-
kün oldu. Edebiyatın sorun addettiği tüm durumlarda gözlemlen-
diği gibi doğanın edebiyatta tasviri ondan haksızca alınanı ona geri 
verdi. Laurence Coupe’un (2000) ekoeleştirel çalışmalara rehber ni-
teliğindeki kitabında da vurguladığı gibi bu yaklaşım doğayı etik bir 
bakış açısıyla yeniden dile davet etmeyi de mümkün kıldı (s.4). Top-
rak, hayvanlar, bitkiler, nehirler ve insanlar birbirlerinden bağımsız 
ve/fakat birbirini destekler bir durumdadır ve edebi metinler doğa-
nın bu bağımsız varoluşunun getirdiği dil olanaklarından yararlanır. 
Dil ve romantik akımın doğa sembolizmine bir bakıma geri dönüşü 
de içinde barındıran ekoeleştirel okumalar, edebi metnin anlamını 
yok saymadan ya da anlamı teke indirgemeden doğanın sunduğu 
ekolojik zenginlikte çoklu anlamlara kapıyı açık bırakır. Ekoeleştiri 
içerisinde politik bir hareket ve teorik bir duruş olarak ortaya çı-
kan ekofeminizm, farklı sınıfların, ırkların, kadınların ve doğanın 
ele alınışındaki benzerliklere dikkat çeker. Ormanların yok edilmesi, 
tarım alanlarının yerini katı atık tesislerine bırakması, uluslararası 
ticaret ve endüstriyel tarım uygulamalarının insanları toprakların-
dan etmesi gibi sorunlar, ekofeminizmin de altını çizdiği sorunlar 
arasındadır çünkü her türlü hükmetme ve baskı altına alma çabası 
birbiriyle ilintili kabul edilir. Yerli toplulukların, yoksul halkların, 
farklı ırkların karşı karşıya kaldığı ayrımcılık, kadınların bastırılmış-
lığından ve doğanın tahrip edilmesinden ayrı düşünülmez. Özellikle 
1970’lerde önem kazanan bu görüşler, ekofeminizmin kadın-erkek, 
siyah-beyaz, doğa-kültür gibi zıtlıkları kabul ettiğini gösterir. 2000’li 
yıllarda artan eleştiriler ve suçlamalar, ekofeminizmin bu zıtlıkları 
kabul ederek yapıbozumcu feminist mücadelenin çoğulculuğu sa-
vunan duruşuna ters düşmesi üzerine odaklanır. Sıklıkla dile getiri-
len eleştiri, ekofeminizmin, yapıbozumcu feminist söylemin beden 
vurgusunu göz ardı ederek, bedenin hâlâ aklın karşıtı olarak görül-
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mesine açık kapı bırakmasıdır. Ekofeminist eleştiri bedeni tekrar 
merkeze oturtmalı, ekolojik birçok tahribatı telafi etmede bedenin 
rolüne işaret etmelidir. İnsanın, bedeniyle deneyimleyeceği her türlü 
duygu, onun doğayla etkileşimini mümkün kılacak, doğanın bilgisi 
insanın fiziki çevresiyle olan bu etkileşimiyle şekillenecektir. Böylece 
beden, objektif bilginin temel kaynağı kabul edilen aklın karşısın-
da, dönüştürücü potansiyeli ve aşkın doğasıyla, temel norm olarak 
kabul edilen eril düşünceye meydan okuyacaktır. Yazında ve eleşti-
ride bedeni tekrar kucaklamak akıl karşısında duyguları, erkek kar-
şısında kadını ve insan karşısında insan dışı varlıkları küçük gören 
bakış açıcısını da geçersiz kılacaktır. Beden, edebiyatta yeni bir dili 
temsil etmektedir. Bu dil, bedeni ve doğayı tüm politik ve kültürel 
kodlamalardan soyutlayacak, eril tahakkümü ortadan kaldırarak ba-
ğımsızlaştıracaktır. Bedeni ve bedensel tepkileri yok saymayan bir 
ekofeminizm insanın doğadan koparılmışlığına da çare olacaktır.

Kanayak’ın Ekoeleştirel Okuması
Gamze Arslan’ın 2019 yılı içerisinde yayınlanan ikinci öykü 

kitabı Kanayak’ta doğa metnin dilidir ve bu dil gücünü ona ses ve 
görünürlük kazandıran bedenden alır. Toprak, çiçekler, kuşlar me-
tinde konuşur, sorgular, isyan eder, bağırır. Dahası kendilerini gör-
meyenleri ve/veya yok etmek isteyenleri yine kendi diliyle susturur. 
Bu yönüyle doğa, salt mimetik bir tasvirden öte adeta kelime oyun-
larıyla resmedilmiş ve yaşayan, insan bedeniyle sürekli etkileşimde 
olan organik bir yapı olarak kurgudaki yerini almıştır. Öykülerin 
kadınlarla ilgili olması ve kadın susturulmuşluğuna vurgu yapma-
sı sebebiyle kitabın ekofeminist bir duruşa işaret ettiği yadsınamaz 
ancak Arslan insan bedenini kurguya bir özne olarak yerleştirme 
tercihiyle ekofeminizmin kadını doğrudan doğayla ilişkilendiren 
sınırlayıcı yapısını da sorguya açmaktadır. Beden ve bedensel algıla-
rın yanı sıra ses, koku ve dokunma duyusu öykülerde öne çıkmakta, 
ev ve kimlik kavramları bireyin kendisi dışındaki doğayı algılayışı 
ve diğer canlılarla kurduğu ilişki üzerinden anlam kazanmaktadır. 
Arslan’ın öyküleri tam da bu noktada, gerek doğa/kültür, kadın/er-
kek gibi zıtlıkları reddeden çoğulcu doğası gerek bu çoğulculuğun 
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beslediği yaratıcı gücü vurgulamasıyla farklı bir ekofeminist oku-
mayı mümkün kılmaktadır. Kanayak’taki öykülerin tümünde beden 
vurgusu ön plandadır. Bu çalışmada incelenen üç öyküde – “O Bir 
Ağaçtır ki Cehennemin Dibinde Çıkar”, “Beklemek Çürütür”, “Ma-
nıklar” – bedenin doğayla etkileşimi bir arayış üzerine kuruludur. 
Kimliksizleştirilmiş birey köklerini doğada yeniden bulur. Bir başka 
deyişle doğa, bedenin kendisini yeniden var ettiği bir evdir.  “O Bir 
Ağaçtır ki Cehennemin Dibinde Çıkar” öyküsünde kadın bedeni, 
toprakta yeniden can bulan çiçektir. “Beklemek Çürütür”, toprağa 
yabancılaşmış bedenin çürümesi üzerinden kimlik bunalımını an-
latır. “Manıklar” öyküsünde ise ataerkil düzene teslim olmuş toprağı 
reddeden kadın karakter, evini insanlara kapatır, kimliğini yok sayan 
kültüre bedeniyle karşı çıkar.

“O Bir Ağaçtır ki Cehennemin Dibinde Çıkar”
 Patrick Murphy (1995), ekofeminist eleştiri üzerine yazdığı ki-

tabının “Prolegomenon  for an Ecofeminist Dialogics” isimli bölü-
münde insanın, doğada var olan öteki ile etkileşim hâlinde olması 
gerekliliğinin altını çizer. Bu karşılıklı iletişim insanın kendisini üs-
tün tutup doğayı kendi hizmetine sunulmuş bir nesne olarak gören 
hiyerarşik bakış açısını kültür ve doğanın birbirini beslediği üretken 
bir yapıyla değiştirir. Doğanın yok edilişinin kadının bastırılması ve 
susturulmasından farklı görmeyen ekofeminizm bahsedilen bu üret-
ken potansiyele sahip görülür (s.3). Gaia Dergi’de Aynur Kulak’ın 
söyleşi sorularını cevaplayan Gamze Arslan, öykülerini bir bakıma 
Murphy’nin çizdiği ekofeminist çerçeveye oturtur ve kadın bedenini 
kültürel bir yapı olarak değil de konuşan bir özne olarak kurguya 
yerleştirerek yeni bir anlatı dili oluşturur. “Durmadan kurulan ve 
kurulduğu anda insan eliyle yıkılan, parçalanan ve örselenen dünya-
yı yazıyorum” diyerek insanın hem yapıcı hem yıkıcı gücüne işaret 
eden yazar, Kanayak kitabındaki öykülerinde insanın doğayla olan 
ilişkisini belirli kavramlar üzerinden okur. “O Bir Ağaçtır ki Cehen-
nemin Dibinde Çıkar” öyküsünde kadın anlatıcı, erkeklerin istisma-
rına uğramış kadınları teker teker geçmişten günümüze taşıyarak 
onları çiçek isimleriyle bağdaştırır. Anlatı mekânı olarak seçilen 
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sahneye getirilen ve çiçek adıyla izleyici/okura tanıtılan her kadın 
bedeni, üzerinde geçmişin yaralarını taşır. Koparılıp bir tarafa atılan 
çiçekler gibi kadın bedenleri de bütünlüğünü kaybetmiş, nesneleşti-
rilmiştir. Kadın anlatıcının “ ‘adam’ların yolup attığı bir sürü çiçeği, 
bir sürü çiçekle kavuşturmak” (s.73) şeklinde belirttiği amaç hem in-
san eliyle yok edilen doğaya hem de erk tarafından ölüme terk edilen 
kadınlara hizmet etmektedir. Kadın bedenlerini sümbül, yasemin, 
reyhan, karanfil gibi isimlerle çağırırken onları yok eden erkekleri 
şahin, kartal, aslan, pars gibi isimlerle özdeşleştiren anlatıcı, isimleri 
söyler söylemez erkekleri kuşlarla bir tutmuş olmanın rahatsızlığını 
yaşar. Kuş kelimesini erkeklere yakıştıramaz ve adam kelimesini kul-
lanmaya karar verir. 

Ben neden buradayım? Size çiçek isimleri sayıp, romantizmi, oradan 
aşkı, oradan bağrı yanık yanık sızlatan sevdayı, hadi hiç olmadı belki 
sevgiyi anlatmak için mi? (Elindeki ‘Bitki Sözlüğü’nü bir köşeye fırla-
tır.) Tamam başlayalım, bu defa sizden, o isimlerden, erkten. Aslanın, 
kartalın, parsın, doğanın, şahinin…Şahin? Daha var mı? Yok, varsa da 
ben ilgilenmiyorum. Burada sizin isimleriniz geçmez, isimde az, var-
lıkta çoksunuz. Eliniz, bedeniniz, gözünüz, diliniz yok burada. Şahin 
dedim, Yasemin’i ipe götüren o yüce kuş? Kuş mu? Ne? Size hiçbir ismi 
yakıştırmıyorum, küfürler dahil buna. Kelime yok sizin için. Biz size 
“adam” diyelim. (s.72)

İnsanın doğayla ve kendinden farklı olanla kurduğu ilişkinin 
problemli olması durumunda yapılacak tek şey kişinin kendisiyle 
yüzleşmesidir. Doğanın mutlak hâkimiymişçesine yaşayan insan ya 
da kadına, kendine ait bir eşyaymış gibi davranan erkek için yüz-
leşme ancak doğanın/kadının kendini tekrar var ettiği bir düzende, 
onların yeniden varoluşu üzerinden gerçekleşecektir. Öyküde yeni-
den tomurcuklanan çiçekler, iyileşen veya dirilen kadın bedenleri, 
kadının kendi varlığının farkına varması ve bu varlık için yeni bir 
isyan dili geliştirmesini sembol etmektedir. 

Türlü gerekçelerle kadınları öldürdüklerinde bedenlerini yaka-
rak, parçalayarak, gömerek yok eden iktidara karşı kadın, bedenini 
özgürleştirerek kendini yeniden var eder. Öyküde karnında tomur-
cuğuyla yok edilmiş bir çiçek olan Şebboy, hamileyken öldürülen 
kadınları temsil etmektedir. Geçerli ve çoğu zaman namusla ilgili bir 



98

Yasemin Yılmaz Yüksek

monograf 2020/13

gerekçeyle yaşamdan koparılan kadın, aştığı sınırların bedelini ca-
nıyla ödemektedir. Bedeni “ne de olsa toprağın altında çürüyecek” 
ve toplum, kurallarına itaat etmeyenleri ölümle cezalandırarak dü-
zenini koruyacaktır. Koparılan birçok çiçeğin bir sürü diğer çiçekle 
kavuşması kadının kadından aldığı/alacağı gücü simgeleyerek bir 
yeniden doğuşu müjdelemektedir. Annenin kızıyla, kendi annesiyle, 
kız kardeşin kız kardeşle bir araya gelmesi ve bu birliktelikten erkek 
tahakkümü ve bakış açısını yok sayan bir duruş ve dilin doğmasıdır 
anlatılan. Bu yeni dil Fransız düşünür Julia Kristeva’nın feminizmin 
üçüncü dönemini eleştirirken günümüzde feminizminin kullandı-
ğını savunduğu dili çağrıştırır. Her bir kadının tek tek yaratıcılığına 
vurgu yapan Kristeva, dişil deha kavramıyla kadının kendisi ve çev-
resiyle olan ilişkisini inceler. Kavramın tanımına göre dişil deha sa-
hibi kadınlar yaşam enerjisiyle dolu ve kendileri dışındaki dünyayla 
güçlü bağlar kurabilen kişilerdir. Nesnelerle ve kişilerle kurulan bu 
güçlü ilişkiler, bireyin zamanla olan ilişkisini de yeniden düzenler-
ken onu ölüme değil doğuma yakınlaştırır ki bu doğum bedenin ve 
beden üzerinden yeni bir dilin doğumudur (Midtun, 2006, s.174). 
“O Bir Ağaçtır ki Cehennemin Dibinde Çıkar” öyküsünün kadın 
karakterlerinin benliklerini doğada bulması ve toprağın onlara ye-
niden hayat vermesi, kendini toplumsal düzenin koruyucusu olarak 
nitelemiş rasyonel, kural koyucu, mutlak otorite erkin karşısında 
yeni bir duruş belirlemektir. 

Hüsnüyusuf bitkisinden bahsederken Yusuf kelimesini telaffuz 
etmesiyle babasını anımsayan anlatıcı, hüsnüyusufun sözlük tanı-
mında erkek varlığının işgal edici egemen yapısına da dikkat çeker. 
“Hüsnüyusuf, ‘Ülkemizin her bölgesinde’, doğru her yerdeler, kimi 
sakallı, kimi kravatlı, ‘yabani olarak dağ ve kırlarda’, bingo, yabani 
doğru bir sözcük seçimi olmuş aferin bunu yazana, dağ ve kır konu-
sunda ben de üzgünüm, bize ait olması gereken yerlerdeler, gerçi her 
yerdeler ya neyse” (s.73). Doğa–kültür kavramlarını uzun yıllar bo-
yunca hep karşıtlık üzerinden okuyan genel bakış açısına göre kültü-
rün temsilcisi sayılan erkek, kadını ehlileştirmeyi kendine görev ad-
deder. Kadını kontrol edemediği noktada şiddeti meşru bir kontrol 
mekanizması olarak kullanması doğa karşısında çaresiz ve savun-
masız hisseden bireyin doğayı parçalayarak kontrol etme ve düzene 
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sokma eğilimini hatırlatır. Oysa ki dünyayı doğa-kültür, kadın-er-
kek karşıtlığı üzerinden okumak artık oldukça sınırlayıcı bir bakış 
açısıdır ve kadınların var olan düşünce kalıplarını sorgulayan yeni 
geliştirdikleri söylemleri hep bir yeniden yaratıma dikkat çeker. Ka-
dın-erkek cinsiyetleri günümüzde tekrarlı olarak bireyler tarafından 
yaratılmaktadır. Kristeva’nın müziğe, bisiklet sürmeye ya da yüzme-
ye ilgisi olan her birey kendi cinsiyetini yaratır düşüncesi, cinsiyet 
farklılığını da kültürel bir olgu olmaktan çıkarıp biyolojik bir du-
rum olarak açıklamaktadır (Midturn, s.175). Bedenin, aklın karşıtı 
bir kavram olarak değerlendirilmesi yerini bedeni yaşayan bir varlık 
olarak gören anlayışa bırakmıştır ve cinsiyetler bedensel hazlarının 
farkına varan bireylerce yeniden yaratılmaktadır. Bu, bireyin içine, 
özüne dönmesi ve toplumsal/kültürel kalıplardan özgürleşmesidir.

Erkeklerin bugüne kadar doğada ve toplum içerisinde düzeni 
koruyan kişi görevini üstlenmesi toplumsal cinsiyet rollerinin etkisini 
göstermektedir. Aile içinde kural koyucu, toplumda kültürün taşıyı-
cısı görevlerinde olan erkek için kadın, işleri kolaylaştıran, görevlerin 
aksamadan yapılabilmesi için destek olan kişidir. Kadın hiçbir şekilde 
erkekle aynı düzlemde buluşamaz, “tarihte, hayatta, mecliste, sokak-
ta, matematikte, bilimde, aa bak edebiyatta bile, iş hayatında, barlar-
da” (s.74) hep altta kalır. Çiçek ve içindeki tohum imgesi üzerinden 
kadın evde ve toplum hayatındaki yerini sorgulayan Arslan, toplum-
sal cinsiyet kodları ve cinsellik ilişkisini de masaya yatırır. Toplumun 
erkeklik başlığı altında erkeklere dolaylı olarak verdiği haklar yaşamın 
her alanında kadın – erkek ilişkisini belirleyen başlıca faktörler ola-
rak karşımıza çıkar. Buna göre erkek, sahip olduğu dölleme yetisiyle, 
erkek olduğu ilan edildiği andan itibaren – kimi zaman sünnet tören-
lerinde bazen de ilk cinsel deneyimin yaşanmasının ardından – karşı 
cins üzerinde üstünlük kurmaya başlar. Bu hiyerarşik düzen öyküde 
karanfil çiçeği ve tohumları imgeleriyle eleştirilir: 

Abisi, yani ‘adam’ın biri tohumlarını içine bırakmış. Bak tanımda en 
son nerede kalmıştık, tohumları yan yapraklarının içinde, yassı…Ah 
o tohumlar, size etrafa gönül rahatlığıyla saçabileceğinizi, istediğiniz 
yerde bırakıp sürünüzü devam ettirebileceğinizi öğrettikleri tohumlar. 
Yan yapraklarınızın içinde duran, dünya oluşurken gaz, erkekliğe ge-
çişte katı ve ‘Errrkkkekkkkk!’ olduğunuzda sıvı hale dönüşen tohum-
larınız. (s.75) 
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Nihan Kaya (2019) İyi Toplum Yoktur adlı kitabında toplumsal 
kabul görmüş pratiklerin içinde gizli duran cinsiyet kalıplarını irde-
lerken, sünnet törenlerinin erkek kimliğinin oluşumundaki etkisi-
nin altını çizer. Sünnetin Türkiye’de tıbbi bir işlem olmaktan çok öte 
anlamlar taşıdığını, işlemin bir tören havasında ve özellikle de çocuk 
idrak yaşına geldiğinde yapılmasının cinsiyet rollerini belirlemede-
ki etkisine vurgu yapar. Kaya’ya göre sünneti tüm yakınların gözü 
önünde kutlayarak yapmak çocuk bedenini nesneleştirir ve benlik 
saygısını azaltır. Sünneti bebek doğar doğmaz hastanede tıbbi bir 
işlem olarak uygulayan İsrail, Filipinler, Etiyopya, Güney Kore gibi 
ülkelerin aksine Türkiye erkek çocuğun hayatında olması gereken 
bir ritüele dönüştürür. “Kutlama, aslında sadece işlem penisle ilgili 
olduğu için yapılmaktadır” (s.19-20). Erkek olma aşamalarından il-
kini törenlerle kutlayan çocuğun zihninde penis yüceltilmiş ve erkek 
kimliğinin bir parçası olmuştur. Gamze Arslan’ın öyküsünün yuka-
rıda incelenen kısmında erkeklere tohumlarını gönül rahatlığıyla 
saçabilecekleri sünnet törenleri gibi toplumsal pratikler aracılığıy-
la öğretilir. Erkek kimliği kişi için ilk olarak babası sonraları diğer 
hemcinsleri tarafından erkekliğinin onaylanması yoluyla oluşur. 

Erkekliğin bilinmezlerini vurguladığı makalesinde Mary Brady 
(2006), Freud’dan günümüze erkekliğin bir norm olarak kabul edil-
diğini, penisin (var olsun ya da olmasın) cinsiyet ve cinselliğin temel 
belirleyeni olarak görüldüğünü belirtir. Yazara göre kadın olma ve 
kadın psikolojisine odaklanan çalışmalar ve yazıların bolluğu kadın 
kimliğinin anlaşılmasında önemli rol oynamıştır ancak erkek kimli-
ğinin hala bilinmeyen ya da konuşulmayan birçok yönü vardır. Er-
kekliğin en problemli açmazlarından biri baba-oğul ilişkisinin, anne-
kız ilişkisine benzememesidir. Kadınlığını annesini rol model alarak 
oluşturan kız çocuğun aksine babasıyla ilişkisini mesafeli yaşayan ve 
bu sebeple hep bir rol model ihtiyacında olan erkek kimliğini oluştu-
rurken en çok babanın yokluğundan etkilenir. David Gilmore (1997), 
bu yokluğun beraberinde anneye dönme isteğini getirdiğini, bu ih-
timali ortadan kaldırmak için ise babanın/ataerkinin kurallarının 
devreye sokulduğundan bahseder (s.195). Babanın birçok ailede ku-
ral koyan ve ceza veren konumda olması ataerkil düzenin işleyişinin 
temelde anneden/kadından kopuşa, anne/kadın gibi olmaktan geri 
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durmaya bağlı olduğunu gösterir. Bu durum erkek kimliğinin kadın 
gibi olmama şeklinde kabul gördüğünü de açıklar. Drucilla Cornell 
(aktaran Gardiner, 2005) ise erkeği erkek yapan temel faktörün bir 
gün elinden alınacak olması korkusu erkek kimliğinin temel belir-
leyenidir iddiasıyla, idealize edilen babanın kaybedilmesini Freudcu 
kastrasyon endişesiyle eşdeğer görür. Bu güvensizlik duygusunun er-
kek tarafında kadın karşısında üstünlük kurma ihtiyacı doğurduğunu 
ve tam da bu sebeple erkeklerin feministlere katılması ve sınırlayıcı 
cinsiyet kodlarından kurtulması gerektiğini yazar (s.38).

“Beklemek Çürütür”
“Beklemek Çürütür” öyküsü bu noktada kadın kimliği ve top-

lumda kadın olma meselelerine bir erkeğin hikâyesi üzerinden ba-
kar. Ekonomik gücü elinde bulunduran babanın ailede tek söz sahibi 
olduğu taşrada erkek bir çocuğun ben algısının gelişimindeki etki-
sini oldukça çarpıcı sahneler üzerinden anlatan öykü, erkek kimli-
ğinin babadan bağımsız oluşamayacağını ve bu nedenle erkeklerin 
kadınlara bakış açılarının hiçbir zaman özgürleşemeyeceğini ima 
eder. Öykü anlatıcısı erkeğin, babasıyla ve öyküde varlığı neredeyse 
hissedilmeyen annesiyle ilişkisi erkek kimliğinin babaya bağlılığını 
gösterirken babadan kopuşun yurtsuzluk hissi yarattığını düşündür-
tür. Öykü bir kadın hikâyesi anlatmaz, hatta kadın karakter kurguda 
yer almaz da denilebilir ancak kitabın genelindeki kadın hikâyeleri 
düşünüldüğünde, erkek kimliğini oluşturan faktörleri anlamadan ve 
erkeklere yüklenen görevlerin sınırlayan kalıplarından kurtulmadan 
tam bir kadın özgürleşmesinden bahsetmenin mümkün olmayacağı 
iddia edilebilir.

Öyküde erkek anlatıcının doğayla ilişkisi, evinin camına her 
gün taş atan esrarengiz bir kargayla mücadelesi üzerinden anlatılır. 
Okuru, geçmişindeki travmatik karga saldırısı anlatımı ve yüzünde 
taşıdığı yaranın tasvirindeki detaylarla sarsan anlatıcının yüzündeki 
çürüme bir bakıma bedenine yabancılaşmasını gösterir. Ne var ki bu 
yabancılaşma temelinde, erkeklerle ilişkilendirilen toplumsal rolle-
rin ağırlığı sonucunda yaşanan kimlik bunalımını barındırır. Öykü-
nün başından itibaren karakteri takip eden karga, aslında anlatıcının 
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barışamadığı ve yine de ona dönmekten kendini alıkoyamadığı ba-
basıdır. Köyden şehre giderek babadan ve onun temsil ettiği patriar-
kal gelenekten kopmayı başarmış anlatıcı bu kopuşu içselleştiremez. 
Günlük tuttuğu defterde babasından bahseden her cümlede onay-
lanma ihtiyacı hissedilir. “O da benim gibi bir yandan okurken bir 
yandan çalışıyormuş işte. Aynıyız baba seninle, benim de arkadaşım 
yok, bu suratı gören kaçacak yer arıyor, ne mümkün” (s.51). Oğlunu 
köyden “yüzümü yere eğdirdin” diyerek kovan baba, mutlak otorite-
dir. Köydeki evin, toprağın, paranın sahibi ve dolayısıyla kural ko-
yucu kişidir. Baba tarafından evden kovulmak, onun belirlediği ku-
ralların belirleyicisi olma şansını, bir başka deyişle iktidar olasılığını 
kaybetmektir. Baba şehirden yüksek fiyatla getirdiği sabuna sahip 
çıkamayan oğlunun beceriksizliğini yüzüne kaynar su dolu kazanı 
boşaltarak cezalandırır. Kendini köye kanıtlamak isteyen oğlan ise 
kargaları tek tek yakalayarak öldürür ve intikam için gelen sürülerce 
karga köylünün tüm ekinine zarar verir. Babası tarafından cezalan-
dırılan erkek ondan kopmaz. Aksine baba tarafından tekrar kabul 
edilmek için uğraşır ve yeniden başarısız olur. Öyküde baba tarafın-
dan kovulmak, topraksız bırakılmaktır. Toprak aidiyeti imler ve er-
kek, babanın toprağına ait olmak için çabalar. Nihan Kaya’nın altını 
çizdiği erkeklik kodlarının öykü anlatıcısı tarafından ne kadar içsel-
leştirildiği, toprağa geri dönme arzusunun bastırılamayışında ortaya 
çıkar. Olayın üzerinden yirmi yıl geçmesine rağmen bir karga, an-
latıcıyı takip etmeyi bırakmaz ve anlatıcı, kargayı öldürmemek için 
çabalar. Baba toprağının Alevi inancını şimdiki yaşantısına taşır ve 
kargayı öldürmemek için Muharrem orucu tutmaya başlar. Nasıl ki 
yüzündeki açık yarayı saklamamayı seçerek hafızasında babayı canlı 
tutuyorsa kargayı öldürmemeyi seçerek de baba toprağıyla bağlarını 
korumaya çalışır. Kargayı öldürmesi yüzünden toprağından edilen 
anlatıcı, öykü sonunda kendini karganın gagasına teslim ederek top-
raksız yaşayamayacağını itiraf etmiş ve ölümü seçmiştir.

Erkeğin baba toprağından kopmaması, kendisine atfedilen rol-
lerden azade bir kimlik oluşturamaması kadınlarla kura(maya)cağı 
ilişkilerin de doğasını belirleyecektir. Toprak, kadın için yeniden do-
ğumu simgelerken, erkek için kök(en) sahibi olmayı, erkeği yaratan 
kültürel yapıyı korumayı anlatmaktadır. Toprağın iki cinsiyet için bu 
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farklı anlamları erkek kimliğinin, 20. yüzyılda geniş kabul gören cinsi-
yet çalışmalarının da savunduğu gibi, toplumsal ve kültürel dinamik-
lerden etkilenerek oluştuğunu gösterir. Bunun aksine kadın kimliği 
artık sosyal yapılandırmacı teoriden kendini kurtarmak ve kimliğini 
yepyeni bir söylev içerisinde tanımlamaya çalışmalıdır. Judith Gar-
diner 20. yüzyılda feministlerin bunu, ideolojileri ve aile, din, devlet 
gibi yapıları çökerterek yapmaya çalıştığını ifade eder (s.35). Birey 
hikâyelerinin toplumsal hareketlerin önüne geçtiği günümüzde ise ka-
dın kimliği, her bir kadının kendi tükenmişliğini kabul edip, bedensel 
arzularının farkına varmasıyla görünür kılınacaktır. Bu, kadının kendi 
özüne dönmesi ve onu besleyen korku, kaygı, coşku, arzu gibi duygu-
larından beslenmesidir. Ekoeleştirel okumaların kadın bedenine ve iç 
dünyalarına bu kadar eğilmesinin sebebi, 20.yüzyıl feminizminin çö-
züm üretemediği noktada ekofeminizmin doğmuş olduğunu savun-
masıdır. Doğa ve insan dışı varlıkların insanlarla etkileşiminin yok 
sayılmaması, duyguların ve hislerin canlıların ilkel doğasında var olan 
kavramlar olarak yorumlanmasının reddedilmesi, doğa-insan, kadın-
erkek karşıtlıklarını geride bırakarak diyalojik ilişkiler içerisinde var 
olduğumuzu kabul etmektir. Patrick Murphy’nin, Bakhtin’in diyalojik 
ilişkiler kavramıyla açıkladığı toplumsal yapıyı bir adım daha ileri gö-
türerek, insan dışı varlıkları da ilişkiler ağına dahil etmesi ekoeleştiri-
nin cinsiyet tanımlarına önemli katkıda bulunmuştur. Doğa ve insan 
dışı varlıklar konuşan özneler olarak görülmeye başlanmıştır. Gamze 
Arslan’ın öykülerinde kadın karakterlerin doğadaki canlılarla ve kendi 
bedenleriyle kurduğu ilişki kimlik ve köken konularına ekofeminist 
bir bakış açısıyla bakmanın mümkün olduğunu gösterir. “Beklemek 
Çürütür” öyküsünde erkek anlatıcının bedeniyle kuramadığı ilişki 
özüne dönemeyişini, karganın insan dışı bir varlık olarak doğayı değil 
de babayı, dolayısıyla toplumu, temsil etmesi cinsiyet kalıplarından 
bağımsız bir kimlik oluşturamayacağını gösterir.

“Manıklar” 
“Beden Çürütür” öyküsünde nasıl ki mekân-beden ilişkisi, ka-

rakterin bedenine yabancılaşması sonucu kurulamıyorsa, “Manık-
lar” öyküsünde mekân, kadın karakterin dış dünyayı bedeni ara-
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cılığıyla algılamasıyla anlam kazanır. “Beden Çürütür” öyküsünde 
toprak, baba toprağıdır ve ona dönmek babanın dilini kullanarak 
dünyayı anlamaktır. “Manıklar”da ise aksine beden üzerinden yeni 
bir dil oluşumu söz konusudur. Kendine ait mekânında, kendini top-
lumdan soyutlayarak, bedenini yok saymadan var olan ana karakter, 
doğa ve insan dışı varlıklarla sürekli etkileşim içerisindedir.

“The Flesh of the World: Virginia Woolf ’s Between the Acts” 
makalesinde Carol H. Cantrell, mekân kavramı üzerinden moder-
nizm ve doğal çevre okuması yapmaktadır. Mekân, tabiat (landsca-
pe) ve vahşi doğa (wilderness) kavramlarının aksine bir insan var-
lığını gerekli kılar, hatta onun etrafında şekillenir. Mekân, kişinin 
dış dünyayı gözlemleyerek, sorgulayarak deneyimlediği yerdir. Batı 
edebiyatında mekânın geri planda tutulduğunu iddia eden yazar, 
bunu mekânın bedenle olan karmaşık ilişkisine bağlar, mekândan 
bahsetmeden bedeni anlatmanın imkansızlığını vurgular (Coupe, 
2000, s.275). “Manıklar” öyküsünde kadın anlatıcının sahip olduğu 
ve özgürce kullanabildiği iki varlığı, köyde merak konusu olan evi ve 
bedenidir. İlerlemiş yaşının göstergesi olan büzüşmüş memelerine 
manolya koyan ve sarkmış bacak aralarını una bulayan Sütleğen’in 
bedenine köylünün bakışları, her gün yeni bir kısım eklenen evine 
köylünün söylenmeleri ve dedikoduları ulaşmaz. Sütleğen öyküde 
bir gözlemci rolündedir. Toplumu, cinsiyetçi değer yargılarını, kısıt-
layıcı gelenekleri gözlemleyen ve tüm bunlara yıllarca önce kurgula-
dığı planla karşı duran isyankâr bir karakterdir. Sütleğen’in isyanını 
diri tutmasında ve sınırlarını kendisinin belirlediği mekânında top-
luma karşı tek kişi olarak var olabilme mücadelesinde destekçileri 
kediler ve köpeklerdir. Bir başka deyişle insanlarla ilişkisini, insan 
olmayan canlılarla ilişkisi üzerinden düzenleyen bir kadındır. Filozof 
Maurice Merleau-Ponty’nin (2002) altını çizdiği beden-doğa ilişkisi, 
insanların dış dünyayı bedenleriyle algıladığı, dünyaya bedenleriyle 
tepki verdiği, bu algı ve tepkilerin insanlar arasında paylaşılmasıyla 
etkileşimlerin meydana geldiğini açıklar. Sütleğen evinden doğumu 
yaklaşan kadınların yanına gitmek dışında çıkmaz, bebek doğurt-
tuğu günler dışında diğer insanlarla görüşmez. “Belki kırk senedir 
yakınına kimsenin yaklaşamadığı” (s.13) evinde köydeki insanların 
yaşamlarını izler ve gördüklerine sesler ve kokularla anlam vermeye 
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çalışır. Öykü kurgusunda insan eti, ses ve koku vurgusunun sıklıkla 
yapılması beden-mekân-dış dünya etkileşimi hakkında da fikir verir. 
Kedi miyavlamaları, köpek ulumaları, manolya ve un kokusu, etrafa 
saçılan et parçaları öyküde sembol olmanın çok ötesinde yeni bir 
dili mümkün kılan araçlardır. Hiç çocuk doğurmamış Sütleğen’in 
manolya koyduğu meme uçlarından gelen süt, yeni doğan bebekle-
rin kokularıyla sütünü artıran yumuşak memeleri ve insan eti dolu 
çatıda midesini bulandıran koku kendi başına anlamı olan sözcükler 
gibidir. Sütleğen kız çocuklarının evlendirilmek için büyütülmesi-
ne, “hayvan beceren adamların yatağına teslim” edilmesine karşıdır 
(s.22). Bu yüzden köyde doğumuna girdiği her kız bebeği eterle ba-
yıltarak çantasına yerleştirir ve bebek yerine kefene sarılı kundağın 
içerisine taş yerleştirir. “Bunu uzun zaman düşünmüştü, neticede 
doğan her kız ölmeye mahkum değil miydi? Ölüm, soluk yokluğun-
dan öte bir şeydi ona göre (...) Sütleğen köpekleri de manıkları da kız 
çocuklarını da kurtarırken bunları düşünmüştü” (s.22).

Böylesine radikal bir planın arkasında kocasının evin bahçesin-
deki bir kediye uyguladığı şiddet vardır. Kocasının “manıklardan bi-
rini boynundan tutup köşeye götürdüğünü” (s.22) gören Sütleğen, o 
gün onu öldürmeye karar verir. Kedinin maruz kaldığı şiddet insan 
ilişkilerinde gözlemlenen al-ver ya da insan-nesne ilişkisinde görü-
len sahip ol-tüket mekanizmasına örnek teşkil eder. Kendisi dışında-
ki dünyada devam eden yaşamı görmeyi reddeden bir bakış açısına 
göre doğaya, hayvana, bitkiye sahip olduğunu düşünen insan kendisi 
dışındaki yaşamı ve varlıkları savunmasız bırakır. Sütleğen kedileri 
ve kız çocukları erkek vahşetinden, tahakkümünden ve köyün sı-
nırlayıcı geleneklerinden tıra doldurarak kaçırır. Zira artık “öfke ve 
intikam” (s.23) hisleriyle hareket eden kitle, kendi normlarına karşı 
duranı içinde barındırmak istemez. Ataerkil düzeni devam ettirmek-
te kararlı köy yaşantısının, kendini tekrarlayan kısır döngü yapısı 
Virginia Woolf ’un (1938) ataerki tanımıyla örtüşür: “Aynı kadınlar, 
aynı erkeklerden, aynı ayrıcalıkları talep ederler. Ve aynı centilmen 
erkekler, aynı gerekçeleri kullanarak aynı reddedişleri dillendirirler 
(s.62). Bu bağlamda Sütleğen’in kaçışı, bireyi hapseden çemberin 
dışına çıkmayı simgeler. Köyün içinde bedeninin mutlak hâkimi 
olarak yaşamış bir kadın olarak, kız çocuklarının bedeni üzerinde 
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kurulacak hâkimiyeti reddeder. Anlatıda Sütleğen’in bedeninin ön 
planda olması köylünün temsil ettiği baskıcı geleneğin karşısında bi-
reysel bir duruşu göstermektedir. Merleau-Ponty’nin algıların feno-
menolojisini anlatırken öne sürdüğü şekilde, Sütleğen kendi bede-
ninin bilincine sahip olduğu derecede ve o beden üzerinden kendisi 
dışındaki dünyayla iletişim kurar (s.352, 353). Bedenin sembol ya da 
imge rolüne indirgenmeden yeni bir dili mümkün kılması feminist 
kuramın ekoeleştireye önemli katkılarından biridir. Bu dil kimlik, ev 
ve doğa kavramları arasındaki ilişki üzerinde kuruludur ve bedenin 
ataerkil toplum kuralları tarafından kodlanarak kültürün taşıyıcısı 
konumunda bırakılmasına karşı ortaya çıkmıştır.

Sonuç
Ekofeminizmin kadını doğrudan doğayla özdeşleştirme eğili-

mi, kadın yazınındaki üretici potansiyeli göz ardı etme riskini taşır. 
Kanayak’taki öykülerde doğa istismar edilen edilgen bir nesne olarak 
değil, karakterlerin bedensel algılarıyla yeniden yaratılan ve onların 
kimlik oluşumunda aktif rol oynayan bir öznedir. Bir başka deyişle 
doğa sadece kadın hikâyesi anlatmak için kullanılan bir araç ya da 
sembol değildir. Kadın ve erkek karakterlerin doğayı algılayışların-
daki farklar kimliklerinin şekillenmesinde temel rol oynar. “O Bir 
Ağaçtır ki Cehennemin Dibinde Çıkar” öyküsünde erkek kimliğinin 
oluşumu tohum imgesi üzerinden açıklanır. İstediği her yere tohu-
munu bırakacağı inancına sahip erkek bu yolla kişi ya da nesneler 
üzerinde tahakküm kuran, yöneten ve karşısındakini yok sayan bir 
konumdadır. Bedenindeki yaraları kimliğinin bir parçası olarak ka-
bul eden kadın ise, pasif bir kabullenişin aksine yolunan çiçeklerini, 
koparılan tomurcuklarını yeniden canlandırma gayretindedir. “Bek-
lemek Çürütür” öyküsünün evsiz kalmış erkek karakteri bedeninde 
çürümeye terk ettiği yarasıyla bütüncül bir benlik algısına sahip ola-
maz. Toprak, bu öyküde hayat veren, üreten, besleyen özelliklerinin 
aksine bireyi sınırlandıran kültürel pratiklerin taşıyıcısı durumun-
dadır. Toprakla ilişkisi bu çerçevede kurulan karakter ne kovulduğu 
toprağına dönebilmiş ne de kendine yeni bir ev bulabilmiştir. “Ma-
nıklar” öyküsünde ölüm-yaşam karşıtlığı üzerinden geleneğe karşı 
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çıkma ve toplumdan/kültürden soyutlanmış bir varlık sürdürme söz 
konusudur. Ana karakterin kültürel tahakküme meydan okuyan be-
deni, kasabalının cinsiyetçi söylemlerinin boşluğu karşısında doğa 
ve hayvan sesleri, doğa ve kadının edilgen resmedilmesi karşısın-
da verilen yazınsal bir tepkidir. Tüm bu özellikleriyle Kanayak’taki 
öyküler eril edebiyat karşısında yeni bir dil yaratır. Modern Türkçe 
Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları alt başlığıyla yayınlanan Gaflet 
kitabına yazdığı Sonsöz’de Fatmagül Berktay, ekofeminizmin kadın 
deneyimini genelleme ve kadını doğayla özdeş tutma eğiliminden 
tehlike olarak bahseder çünkü bu ekoeleştirinin altını çizdiği ço-
ğulculuğa ters düşmektedir. Gamze Arslan öykülerinde bu tehlikeyi 
bertaraf ederek feminist yazının yaratıcı doğasını açığa çıkarır. Ka-
dın hikâyeleri anlatmaktan daha önemli olanın, kadınların tek tek 
hikâyelerini anlatmayı mümkün kılacak yeni bir dilin oluşturulması 
olduğunu gösterir.  
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Pastoral İdeal ve Neoliberal Kent: T.C. 
Boyle’un The Tortilla Curtain Romanında 

Doğanın Üretimi

Öz
Bu makale, T.C. Boyle’un modern klasiği The Tortilla Curtain’ın, doğanın üre-
timi kavramı aracılığıyla, mekan odaklı bir yakın okumasını önermektedir. 
Roman, makalenin öne sürdüğü üzere, neoliberal ortamda doğanın soyut ve 
yapay bir kavram olarak tasarlanıp fetiş haline getirilmiş bir meta olarak üretil-
me sürecini, ideolojik bir mekanizma olarak pastoral ideali bağlamına oturtur. 
Doğa ve kentsel gelişim arasındaki gerilim, anlatının yapısı içerisinde, insan ve 
hayvan, ev sahibi ve işgalci, özel mülkiyet ve yaşam hakkı arasındaki çatallaş-
malar üzerine inşa edilir. Bu bağlamda roman, insanın öncelikli olarak kendini 
koruma ve özel mülkiyet hakları gibi klasik liberal düşünce öğelerini sorgular ve 
Los Angeles’ın neoliberal kentleşmesinde doğanın üretimi sürecinin izini sürer. 
Anlatı, aynı zamanda, hegemonik mekan üretimi ve doğa deneyimi biçimlerine 
karşı, çeşitli mekansal direniş anları kurgular ve alternatif olanaklara açılan ya-
ratıcı ve spontan taktikler ortaya koyar.

Anahtar Kelimeler: pastoral ideal, T.C. Boyle, doğanın üretimi, kent edebiyatı, 
neoliberal kent

T.C. Boyle’s modern classic, The Tortilla Curtain, is a Los Ange-
les city novel that thematically intertwines the issue of unjust urba-
nization with the process of production of nature in an era of rising 
neoliberalism. The narrative topology is formed upon a socio-spatial 
criticism towards neoliberal urbanization of the 1990s, which has 
been increasingly exclusionary on the urban level, alongside the 
constant flow of immigration to the United States from South Ame-
rica. The novel, as the paper argues, contextualizes the pastoral ide-
al as an ideological mechanism in a neoliberal environment where 
nature is designed as an abstract and artificial notion, and produced 
as a fetishized commodity. The pastoral ideal, here, rests upon a uni-
versal concept of nature that is bereft of human dimension and ope-
rates for the interests of real estate market in neoliberal capitalism. 
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This ideological process, first of all, cultivates forms of race and class 
hatred that is reflected in the novel with the relationship between 
immigrant day laborers and upper class gated community residents. 
The experience of nature in the gated community environment re-
quires the alienation of concrete labor from the sterilized everyday 
life of community members. Therefore, the visibility of immigrant 
working class in the area sparks the outrage against immigrants, 
subjecting them to spatial marginalization. The fact that the immig-
rants sharing the canyon with the gated community residents are 
wetbacks, or as in the Steinbeck epigram given in the novel, that they 
are not human at all, mainly underlies the hate discourse of gated 
community residents. 

The tension between nature and urban development in the 
novel stands for the dichotomies between human and animal, and 
between universal human rights and private property rights. Liberal 
formulations of human rights represented by gated community resi-
dents in the novel come to serve as a synecdoche for private property 
rights that overrule the right to life. Against forms of hegemonic spa-
tial production and experience of nature, however, the narrative sta-
ges moments of resistance through the figure of the coyote, both an 
animal that unexpectedly appears within the borders of the estates 
and disrupts the everyday life, and an extended metaphor for the 
immigrant/s who defy boundaries. In this framework, The Tortilla 
Curtain illustrates the enduring spatial asymmetries as a source of 
urban conflict in the US city and also searches for creative and spon-
taneous tactics for a path towards alternative possibilities. 

The Tortilla Curtain opens with a crash on a Los Angeles fre-
eway, “an accident in a world of accidents, the collision of oppo-
sing forces” (Boyle, 2003, p.3). When Delaney Mossbacher, a self-
proclaimed “liberal humanist with an unblemished driving record 
and a freshly waxed Japanese car with personalized plates” (p.3) hits 
Cándido Rincón, the undocumented Mexican immigrant on the fre-
eway the liberal beliefs of the gated community, and specifically of 
Delaney, begin to transform into increasing hatred towards the im-
migrants living nearby. The immigrant population is represented in 
the novel as day laborers at the labor exchange market that provides 
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cheap labor for the gated community. Several of them are undocu-
mented and homeless Mexicans squatting in the canyon area where 
the estates are located in. After Delaney hits one of these people, the 
“dark little man with a wild look in his eye,” his sense of security wit-
hin the borders of his affluent community diminishes and he begins 
to see through “a window on another reality” (p.3). The representati-
on of these two “sharply-delineated asymmetrical worlds” (Schafer-
Wünsche, 2005, p.405) carves the narrative into two halves, which 
materializes in the text the divide among urban residents from diffe-
rent socio-economic backgrounds. Ironically enough, it is right after 
the car crash in the novel that the protagonist, Delaney begins to 
realize the existence of this other world of immigrant laborers, some 
of whom also happen to be squatting in his backyard: 

He’d been in Los Angeles nearly two years now, and he’d never really 
thought about it before, but they were everywhere, these men, ubiqu-
itous, silently going about their business, whether it be mopping up 
the floors at McDonald’s, inverting trash cans in the alley out back 
of Emilio’s or moving purposefully behind the rakes and blowers that 
combed the pristine lawns of Arroyo Blanco Estates twice a week. 
Where had they all come from? What did they want? And why did 
they have to throw themselves under the wheels of his car? (p.12)

In this framework, the labor market that is located on a parking 
lot on the road to the gated community has symbolic significance in 
the novel’s excavation of spatial cleavages. The labor market provides 
the cheap labor for Arroyo Blanco, and no one complains as long as 
the laborers remain invisible in the area. The immigrants are allowed 
to dwell in the labor exchange market as long as it is temporary and 
they stick to regulated hours: “they might have been liberal and mo-
tivated by a spirit of common humanity and charity, but they didn’t 
want a perpetual encampment of the unemployed, out of luck and 
foreign in their midst” (p.58). Once the encounters between com-
munity members and day laborers become frequent in the canyon 
area, the pastoral ideal promoted by neoliberal urbanization loses its 
validity. The wetbacks are now there in the canyon, using their labor 
to produce nature as shelter. From then on, the gated community 
residents are caught in a dilemma, whether or not to close the labor 
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market and build a wall around the whole place, and in the end the 
rule of the private property overcomes the liberal guilt. 

The spatial conflict that frames the narrative is set at the edge of 
the city but within city limits, the Topanga Canyon of Santa Monica 
area of West Los Angeles, inhabited by both the residents of Arroyo 
Blanco Estates and squatter immigrants. The estates are “placed in the 
wilderness of a Californian semi-desert encroached upon by urban 
sprawl” (Sesnic, 2011, p.3). Having gained popularity in the 1990s, 
gated community phenomenon represents the “new class war” that 
started “at the level of built environment” in that very decade (Davis, 
2006, p.228). Residential areas with luxury lifestyles safeguarded by 
fences or walls and controlled by private security forces in Los An-
geles have been “translated into a proliferation of the new repressi-
ons in space and movement” by means of “architectural policing of 
social boundaries” (p.224). Standing for “the ideal community that 
Americans have sought since the landing of pilgrims” (Blakely and 
Syndner, 1999, p.2), the gated community concept symbolizes the 
US city as an “increasingly unequal place,” with “broader social for-
ces unleashed in an unstable metropolitan system” (p.28). 

The residents of the estates in the novel are cosmopolitan urba-
nites living a suburban dream within the protective borders of gated 
community. Here, urban sprawl blurs the boundaries between city 
and countryside, and nature becomes a source of profit and plays 
a thematic setting in the novel in its representation of uneven spa-
tiality. Arroyo Blanco, with both its architecture and everyday life, 
embodies the pastoral ideal that is defined in contemporary urba-
nization by “a new consumerist approach to the relation to nature” 
(Harvey, 2012, p. xv). The gated community has its connections with 
the rest of the city through a network of freeways, but the architectu-
ral concept is based on the idea of living in the heart of nature, away 
from the chaotic city. It is a homogeneous environment, with the 
majority of the community being white upper-middle class Angele-
nos, and the houses are replicas of one another, which signifies the 
homogeneity of Arroyo Blanco population: 
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The houses were all of the Spanish Mission style, painted in one of 
three prescribed shades of white, with orange tile roofs. If you wan-
ted to paint your house sky-blue or Provençal-pink with lime-green 
shutters, you were perfectly welcome to move into San Fernando Val-
ley or to Santa Monica or anywhere else you chose, but if you bought 
into Arroyo Blanco Estates, your house would be white and your roof 
orange (p.30).

Delaney Mossbacher lives here, and he daily observes the eco-
logy of the Topanga Canyon for his column in a nature magazine, 
Wide Open Spaces. His wife, Kyra, works as a real estate agent in the 
Santa Monica Valley area, as “the undisputed volume leader at Mike 
Bender Realty, Inc.” (p.31). The Mossbacher couple represents the 
typical Californian upper-middle class lifestyle: “They were joggers, 
nonsmokers, social drinkers, and if not full-blown vegetarians, pe-
ople who were conscious of their intake of animal fats” (p.34). They 
define themselves as liberal humanists, with their memberships of 
“Sierra Club, Save the Children, the National Wildlife Federation 
and the Democratic Party” (p.34). For the interiors of their suburban 
house, “[t]hey preferred the contemporary look to Early American 
or kitsch,” and “[i]n religious matters, they were agnostic” (p.34). 

On the other hand, the Rincón couple, Cándido and América, 
camping down by the ravine serve as a foil to the Mossbachers li-
ving high up in the canyon, and their sharing the canyon geography 
is given in consecutive chapters. These juxtapositions map out the 
extreme fragmentations found in urban spaces. Nature plays a the-
matic role here, as the narrative emphasizes these fragmentations 
through the portrayal of diametrically opposite experiences of natu-
re. Delaney’s abstract view of nature is contradicted with Cándido’s 
struggle to survive in the canyon, which exposes the ideologically 
produced dichotomy between nature and human. 

Neil Smith (2008), who expands Henri Lefebvre’s idea of the 
production of space and nature, associates the ideological backbone 
of the process with the universal notions of nature in Western philo-
sophical thought. From the Hegelian division of the concept of natu-
re as ‘first nature,’ which is entirely abstract and outside of both itself 
and the self, and ‘second nature,’ which is formed by society and its 
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institutions, to Kantian dualism of internal/external nature as cont-
radiction between human passions and the physical environment, 
there always remains a conceptual dichotomy between nature and 
society. Concurrently, nature as an abstract space is stripped from 
history and human experience (Descola and Palsson, 1996). Murray 
Bookchin (1982), in his philosophy of social ecology, also empha-
sizes this dualistic designation of nature and society and its role of 
creating hierarchies in social classes (p.43). For Bookchin, “human 
domination of human” is inseparably related “to the very idea of do-
minating nature” in the history of humanity (Bookchin, 1990, p.44). 
Nature is confined to binaries, universal or material, but in each case 
it is positioned as external to human experience. Placing human at 
the center by externalizing nature is the basic and foremost tenet of 
nature/society dichotomy, which enables the production of nature as 
abstraction in capitalist economy. The atemporal aspect of this view 
of nature in Western philosophy alienates human labor from nature 
as well, thus “denying working class its history” (Smith, 2008, p.30). 
For this reason, the very sight of work in everyday public spaces po-
ses a threat to the pastoral ideal of the bourgeoisie. 

In a more specific context, the pastoral ideal reproduced at the 
time of urban sprawl in the 1990s sets an example for the notion of 
universal nature in Western philosophy. The idea of human domi-
nation over external nature provides the ideological support for the 
dynamics of capitalist spatial production and brings out “the trans-
formation of rural America into a playground for the cities (p.21). 
From the first settlements to the nineteenth century, “Eden, Para-
dise, the Golden Age, and the idyllic garden,” as Annette Kolodny 
states in Lay of the Land, “were subsumed in the image of an Ame-
rica promising material ease without labor or hardship, as opposed 
to the grinding poverty of previous European existence” (Kolodny, 
1975, p.6). In modern everyday life, human relationship with nature 
is produced with “a similar journey to the universality of nature in 
which we endeavor to immerse ourselves,” through the “experien-
ce of national parks, mountain retreats and weekend vacations in 
the country” (Smith, 2008, p.69). These processes create enclosures, 
borders and fortified spaces, because when “capital extends its sway, 
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the entire globe is partitioned into legally distinct parcels, divided 
by great white fences, real or imaginary” (p.116). Gated community 
urbanization blended with the age-old pastoral ideal is therefore a 
typical neoliberal phenomenon that maintains a spatial apartheid in 
contemporary urban America. The Tortilla Curtain unravels this his-
torical conjecture in the case of Los Angeles, a city that is famous for 
its urban sprawl and lack of a city center, as well as one that “cradles 
and embodies the most potent version of the great bourgeois vision 
of good life in a tamed countryside” (Banham, 2009, p.220).

“The master image of the garden” in American cultural history, 
as described in The Virgin Land (Smith, H. 1978, p.123), is perfectly 
illustrated with the Arroyo Blanco environment, where the concept 
of a tamed nature keeps the estates in demand for the urban bourgeo-
isie. While the increasingly militarized architecture of the settlement 
provides the residents with security, the whole area should maintain 
an agrarian feel. There are no streetlights within the borders of the 
community, which is one of the attractions, “the rural feel, the sense 
that you were somehow separated from the city and wedded to the 
mountains” (p.62). Delaney and Kyra’s house is the most attractive of 
all the estates in the community, as theirs is located “in a cul-de-sac 
that marked the last frontier of urban development, and the chirring 
of the crickets seemed louder here, the darkness more complete” 
(p.64). The canyon area is Delaney’s private Eden, a space for fresh 
new beginnings, discoveries, and opportunities. As a columnist of 
Wide Open Spaces, Delaney writes his “observations on nature blo-
oming around him day by day, season by season” (p.32). The name 
of the new-age nature magazine hints at the frontier ideology, which 
is deeply entrenched within traditional cultural imaginings of the 
American West. Delaney’s pseudonym, “Pilgrim at Topanga Creek,” 
also connotes the puritan’s battle with nature, the pilgrim on a colo-
nial expedition into the wilderness: “Who am I,” writes Delaney, in 
one of his column pieces, “Manzanita stick in hand and nylon pack 
clinging to my shoulders like a furled set of wings, out abroad in the 
wide world?” (p.76, emphasis in original1). Delaney’s writings pro-

1 Quotations from the protagonist’s columns will be italicized, as in their original. 



117

The Pastoral Ideal and the Neoliberal City: Production of Nature in  
T.C. Boyle’s The Tortilla Curtain

monograf 2020/13

mote the universal dichotomy of nature and society: nature is devoid 
of any social-historical background; it is rather an open and empty 
space, a transcendental realm that offers happiness and spirituality 
for the urbanite. He writes his columns in an Emersonian style, as-
serting himself as “a recent transplant, seeing the flora and fauna of 
the Pacific Coast with the eye of a neophyte” (p.109). Nature provi-
des him with “a primeval sense of liberation, of release” (p.76) and 
his spiritual connection with nature sets him “apart from his fellow 
men and women, that he saw more deeply and felt more passionately 
– particularly about nature” (p.32). As a liberal environmentalist, 
Delaney is worried about the extinction of certain species, “overpo-
pulation, desertification, the depletion of the seas and the forests, 
global warming and loss of habitat” (p.32). He blames human be-
ings for “chewing up the resources of the planet like locusts” (p.32), 
but not the corporations or real estate companies cutting deep into 
nature by building high-price estates for the privileged and several 
lanes of highways for their mobility. Delaney’s concerns about nature 
fit well with the liberal environmentalism promoted by neoliberal 
ideology, as it is much easier for him to criticize every single human 
being on the planet for consuming resources, rather than capitalist 
economy that subdues the whole earth for the sake of profit. To put 
it in Neil Smith’s (1996) words, this is rather an ideological commit-
ment “to the conventional assumption of an external nature, albeit a 
damaged but fixable nature,” which actually equals “to reproducing 
the very social conditions of production, consumption and ‘deve-
lopment’ that have given rise to environmental concerns in the first 
place” (p.40). 

The Rincón couple, Cándido and América, appropriate the can-
yon area for their basic human needs, and they trespass the private 
property in the canyon in moments of survival. In this sense, their 
struggle to survive sharply contradicts with Delaney’s transcenden-
tal experience with nature. While Delaney perceives nature as an 
abstract space, a spiritual self-help resource, Cándido and América 
claim the canyon area as lived space. When the teenagers from Ar-
royo Blanco estates destroy the immigrant couple’s camp, leaving “a 
message emblazoned on the rocks in paint that dripped like blood … 
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BEANERS DIE” (p.61), Cándido has to search and find a new place 
to build a new shelter. From Delaney’s perspective, anybody out there 
in the canyon disturbing his solitary adventures is “transients, bums, 
criminals” (p.113). From Cándido’s standpoint, however, teenagers 
attacking their camp are also “dangerous and crazy and the parents 
who’d raised them must have been even worse” (p.84). Delaney’s 
sense of protection against the unknown dwelling in nature deri-
ves from a self-absorbed mentality and evolves into racism towards 
the end of the novel. Cándido, on the other hand, adapts and melts 
away, fades even more into the heart of nature for both shelter and 
safety, whenever it is necessary. Because Cándido cannot work after 
the car accident, he searches the ravine for a new temporary home; 
he goes into the current of the water, carrying their belongings above 
his head: “if he could make it to the far side and set up camp there, 
then no one could get to them, unless they were part fish” (p.85). He 
moves farther upstream, “where the canyon walls steepened till they 
were like the walls of a room” (p.85). At a dead end, he finds a good 
spot where he can build a new home away from danger:

He found what he was looking for at the rear of the pool, just behind 
the wreckage of the car. There was the spit of sand there, a private 
beach just wide enough for a blanket and some sort of shelter … and 
then the canyon closed up like a fist … what Cándido saw wasn’t stone 
and leaf and grain of sand, but a sitting room with a big shaded lamp 
dangling from the ceiling, with sofas and chairs and a polished woo-
den floor that gleamed beneath a burden of wax. It was a revelation. 
A vision. The sort of thing that might have inspired a pilgrim to build 
a shrine (p.86). 

Cándido appropriates this spot into a real home using both his 
imagination and certain materials from his natural environment, as 
well as the endless waste coming from Arroyo Blanco, which he ma-
nages to recycle in creative ways. For the roof of this new shelter, he 
uses “some twine – or was it fishing line? – and two black plastic bags 
that he was able to work into the thatch of the roof ” (p.87). Nature, 
in this sense, forms “the material stratum of daily life” (Smith, 2008, 
p.49), as a physical landscape in contact with human labor. In those 
moments, Cándido’s experience with nature is set, side by side, with 
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Delaney’s, as two antipodes: For Cándido, nature provides shelter, 
which he reshapes with lived experience, with spontaneity and cre-
ativity. For Delaney, however, nature is a private space of personal 
improvement, a product of modern urban everyday life. 

In one of his pieces in Wide Open Spaces, Delaney writes about 
one of his adventures into the deeper parts of mountains, describing 
himself as a pilgrim at the shrine, in a way, ironically, similar to what 
Cándido imagines his camp to be, as given in the above quotation. 
Delaney writes, “I’m a pilgrim, that’s all, a seer, a worshiper at the 
shrine. No different from you, really” (p.76). The hills in the broad 
daylight all belong to him, because he has tasted them “as you might 
taste an exotic fruit” (p.76). An experience out there at night, “[his] 
first sojourn here under the stars,” nevertheless, is something new 
that he is excited to possess (pp.76-77). What makes his experience 
different from other naturalists or hikers is that he will not stay at 
a “prescribed campground” at night, but choose his own “solitary 
place” (p.77). In his column, Delaney presents his experience as a 
tour package that advertises “not only the fixed joys and certitudes 
of Nature but the contingencies too” (p.78). Here, for the privileged 
Californian, the experience of contingency is also something to be 
bought as part of nature, while it is an inevitable part of Cándido’s 
everyday experience in the canyon. 

Cándido’s interaction with nature is more unique as he approp-
riates and transforms the canyon area into “a work he could be pro-
ud of ” (p.87). Unlike prescribed campgrounds, as Delaney would 
prefer it to be, this is “a real camp” that would surprise América and 
provide them with safety: “Something solid and substantial, a place 
they would call home – at least till he got back on his feet and found 
work” (p.87). The juxtapositions between Delaney’s and Cándido’s 
spatial experiences present nature as appropriated/dominated space, 
as ‘work’ or as ‘product.’ The canyon geography is at first the abstract 
space that is parceled out and sold for the gated community. The 
abstract space of capitalism, in Henri Lefebvre’s (1991) formulati-
on of spatial production, is “the dominated – and hence passively 
experienced – space which the imagination seeks to change and 
appropriate” (p.39). Every one of Arroyo Blanco estates is produced 
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as a replica of one another, as well as the everyday life routine of 
residents, and nature as abstract space serves as a one-dimensional 
background image. Human labor, on the other hand, reclaims nature 
and appropriates it through imagination and spontaneity. In certain 
moments this becomes a subversive act that is blended with the un-
conscious materials, memory and desire. 

He knelt in the sand, feeding sticks into the grasping greedy fingers 
of the flame, the smell of woodsmoke pricking his memory through 
the nostalgia of a thousand mornings at home, and he saw his mot-
her burning a handful of twigs to get the stove going, corn gruel and 
toast and hot coffee smothered in sugar, and then he turned his head 
from the fire and watched his wife’s limbs and hips and breasts fill with 
light” (p.126). 

“Nature,” Lefebvre states, “creates and does not produce; it pro-
vides resources for a creative and productive activity on the part 
of social humanity (Lefebvre, 1991, p.71). From this perspective, 
Cándido’s spatial experience becomes “a work,” which “has somet-
hing irreplaceable and unique about it” (p.70), as it is created out of 
the level of space that is filled with “childhood memories, dreams, 
uterine images and symbols” and it speaks the untold (p.42). The 
camp here is made of what solely belongs to Cándido, his past and 
present, and it stands in contrast to a “product” that “can be repro-
duced exactly, and is in fact the result of repetitive acts and gestu-
res” (p.70). Delaney’s experience of nature is subject to a contract of 
homogeneity that erases distinctions. “Camping. Dwelling. Living” 
(p.11) is what he thinks the squatters are doing in the canyon. 

The gated community lifestyle envisions a notion of nature that 
is free from any particularity, adversity or peril, which fits well with 
the American myth of nature that offers individual fulfillment and 
progress. From the first settlers to the nineteenth century Romantic 
Movement, the pastoral ideal was a recurring motif in the making 
of American identity. What distinguished the “back to nature” mo-
vement of the urban middle class in the nineteenth century was the 
dissatisfaction with urbanization and “the daily experience of living 
in a dull, gray place far from any contact with nature” (Hou, 2013, 
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p.14). As a “response not of frontier pioneers but of urbanites,” this 
was a spiritual movement catalyzed by nature writings that “brought 
nature into suburban drawing rooms” (Smith, 2008, p.21). For these 
urban pioneers, however, a tamed version of nature was preferable. 
“Domesticized, sanitized, and sprawled out on coffee tables” in the 
nineteenth century imagination, “nature belonged just like the family 
cat” (p.21). The promise of a better life at the edge of the city in The 
Tortilla Curtain is a re-illustration of this pastoral ideal as it requires 
taming of the wild. The back to nature movement of the 1990s, first 
of all, derives from the desire to flee a city that draws massive floods 
of immigration, although job opportunities and housing conditions 
are not sufficient. To settle in nature means, however, that nature has 
to be brought under total control, which is a recurring “attempt to 
smooth the corners of nature into a more harmonious unity” (Smith, 
2008, p.24). In this framework, Arroyo Blanco estates and the lifestyle 
of residents exemplify the back to nature movement of the 1990s, and 
therefore, the existence of an unpredictable animal and/or an undo-
cumented immigrant living in the canyon typically ruins Delaney’s 
“back to nature” lifestyle, as they both trespass the boundaries. In 
other words, Delaney’s liberal humanism and environmentalism are 
shaken, first by the immigrant figure as a metaphorical coyote, and 
then by the animal itself. Both of them are harmless from the pers-
pective of Delaney, so long as they are invisible and they surrender to 
the rules of homogeneous nature, the gated community environment 
in this case. However, the coyote unexpectedly jumps over the six-feet 
chain link fence and seizes one of their domestic dogs, which sud-
denly makes Delaney feel helpless in the face of nature: “there it was, 
wild nature, up and over the fence as if this were some sort of circus 
act” (p.37). Along with the car crash, this coyote incident disrupts 
Delaney’s self-help relationship with nature and becomes a catalyst 
for his growing intolerance towards the unknown dwelling in nature. 
The notion of nature in American cultural imagination as “a sour-
ce of redemptive knowledge” (Weinstein, 1996, p.25) is reflected in 
Delaney’s columns in Wide Open Spaces, where the coyote, before the 
trespassing incident, is a pastoral element singing in the forest just for 
the sake of Delaney’s individual fulfillment: 
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The song of the survivor, the Trickster, the four-legged wonder who 
can find water where there is none and eat hearty among the rocks and 
the waste places. He is out there now, ringing-in the night, gathering 
in his powers and dominions, hunting, gamboling, stealing like a sha-
dow through the scrub around me, and singing, singing for my benefit 
alone on this balmy seamless night. And I? I lie back and listen … The 
waterfall trick-les. The coyotes sing. I have a handful of raisins and a 
blanket: what more could I want? All the world knows I am content 
(p.79). 

Here, nature is external to human being, an exotic realm po-
pulated with wild species, existing solely for human’s benefit. In this 
formulation, there are only two alternatives: human being either ta-
mes this unknown territory or destroys it. Delaney’s liberal stance 
contradicts with the idea of destruction, so there remains only one 
option, to bring it under control. In a column piece he writes after 
the coyote trespasses onto his private property, he warns the reader 
against the unexpected interventions of the other. In his scientific 
contemplations on natural life, he criticizes the urban encroachment 
into the coyote’s wild territory, which results in the coyote’s hunting 
a three-year-old girl –an anecdote he tells in his piece - and domestic 
animals of the estates. This can also be read as a metaphor in the 
novel, because the immigrant providing cheap labor for the gated 
community also trespasses into the estates and steals food when ga-
ted community residents terminate the labor exchange market. De-
laney is relatively more understanding of the survival mechanisms of 
animals but still he cannot put his human-centric position aside: The 
coyotes will not stop coming and transgressing the civilized order in 
the wilderness, “breeding up to fill in the haps, moving in where the 
living is easy. They are cunning, versatile, hungry and unstoppable” 
(p.215). The coyote, fortunately, gives the pilgrim “the thrill of the 
wild,” but he “can’t help thinking too of the missing pets, the trail of 
suspicion, the next baby left unattended on the patio” (p. 214-15). He 
criticizes human intervention in the balance of nature, but he cannot 
come to terms with the idea that those singing coyotes are acting in 
a way that is beyond his control:
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After all, my pilgrimage is for the attainment of wonder, of involving 
myself in the infinite, and not for the purpose of limiting or attemp-
ting to control the uncontrollable, the unknowable and the hidden. 
Who can say what revolutionary purpose the coyote has in mind … 
And yet something must be done, clearly, if we are to have any hope 
of coexisting harmoniously with this supple suburban raider (p.213). 

Both the coyote and the illegal immigrants meddle with 
“Delaney’s “experience of nature,” leaving him no “adventure here, 
no privacy” anymore (p.117). Out of the fear towards the other –both 
the animal and the human- rises a wall, but that makes the whole att-
ractiveness of Arroyo Blanco fade away because Delaney now has to 
walk all the way out to the gate, rather than directly stepping out into 
the chapparal from his own private garden. With the arrival of fall, 
the whole purpose of moving to Arroyo Blanco becomes meaning-
less, because nature in this season does not look anything like the 
Emersonian landscape of the East. The materiality of the place falls 
far short of the pastoral ideal that has brought him to the estates in 
the very beginning. In other words, the contract between the pilgrim 
and the nature has expired:

…in the bleached hills above Los Angeles, fall was just another aspect 
of the eternal summer, hotter, drier … What was there to recommend 
in hundred-degree temperatures, zero-percent humidity and winds 
that forced fine grains of degraded sandstone up your nostrils every 
time you stepped out the door? Where was the charm in that? Other 
writers could celebrate the autumnal rituals of New England or the 
Great Smoky Mountains – watching the birds flock overhead, cutting 
wood for the stove, cracking up the cider press or stalking somnolent 
bears through the leafless woods with the first wet scent of snow in 
the air? –but what could Delaney do to color the dismal reality of the 
season here? (p.241). 

His territorial claim rests on the notion of nature as external to 
human, and human nature as inherently evil, which functions as an 
ideological strategy to justify domination over nature. The hostility 
of nature, represented by the wild coyote eating domestic dogs, mer-
ges with the bestiality of the human, the illegal immigrant approp-
riating nature. Delaney’s investigations of the species in the canyon 
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take on a whole new dimension now, the pilgrim’s battle in nature 
becoming “a crusade, a vendetta” (p.318). He begins to act as a civil 
patrol in the canyon, “unable to focus on the natural world when 
the unnatural one was encroaching on everything he held sacred” 
(p.318). The “unnatural” one here is the unwanted immigrant, the 
bestial human associated with the wild coyote that stands against 
Delaney’s spiritual fulfillment through domesticized nature.

The immigrant-coyote analogy in the novel becomes more dra-
matic when the labor exchange market is closed. Delaney, as a nature 
enthusiast, knows well about the “migratory animal species and how 
one population responded to being displaced by another” (p.192). 
Clearing up the labor exchange lot, then, means a war between di-
verse species, “until one group had decimated the other and reestab-
lished its claim to the prime hunting, breeding or grazing grounds” 
(p.192). For the immigrant, the only option is to try to live off the 
land, or cross the wall into the estates. At one point Cándido cuts 
and bends a switch into a loop and sews it with the mesh he finds 
by the side of the main road. “Using a length of discarded fishing 
line and América’s two-inch sewing needle,” he makes “a net to sna-
re some of the birds that were constantly flitting in and out of the 
chapparal” (p.196). In a more catastrophic moment, América gives 
birth in a maintenance shed in Arroyo Blanco, when the estates are 
all evacuated due to a bushfire in the canyon. Their former shelter 
by the car wreck in the ravine now destroyed by the fire, Cándido 
crosses the wall surrounding the community, to provide for his wife 
and newly-born daughter. He steals “cucumbers, tomatoes and squ-
ash, topping them off with oranges and grapefruits from the trees” 
(p.300), and construction materials, “a hammer, a box of three-and-
a-half-inch nails, four burlap sacks hanging from a hook… a bow saw 
and a hatchet” promising himself to “sneak them back in the night” 
(p.299). Using the pallets standing in the corner of the maintenance 
shed, Cándido spontaneously imagines “an architecture,” an instant 
shelter that will help them survive. And “[if] the fates were going to 
deny him his apartment, well then, he would have a house, a house 
with a view” (p.302). The shelter he builds has “a good design, especi-
ally for something he’d thrown together on the spur of the moment” 
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(p.302). The immigrant squatting in the canyon, which Delaney treats 
as his private backyard, is now very much like the coyote crossing 
borders. The animal’s unexpected attacks on the estates as a strategy 
of survival are thus complemented at the end of the novel with the 
immigrant’s act of trespassing, which puts the universal notion of na-
ture into question once again. The universal formulation of nature 
is a dualistic one, which derives from the production of nature as an 
abstract form, alienated from the lived experience. Abstract space, as 
defined by Henri Lefebvre (1991), “implies a tacit agreement, a non-
aggression pact, a contract,” and “anyone who transgresses this law is 
deemed guilty of a criminal act” (p.56). Here, human state of natu-
re serves as a disruptive element to the tacit agreement between the 
gated community and the immigrants. In that sense, the immigrant 
dwelling in the canyon is brought to the level of the animal, and his 
transgressions are explained with the idea of bestiality of human na-
ture. This becomes a justification for the violation of the right to life, 
specifically from Delaney’s liberal position. The epigram of the novel, 
“they ain’t human,” therefore, emphasizes the problem with human/
animal and human/nature dichotomies. The bestiality of the coyote 
attacking children is transferred to the human being, and thus, all 
immigrants, either squatting in nature or simply standing at the labor 
exchange, become subject to racism and exclusion. The right to life 
is terminated once the immigrant is basically an animal, as universal 
human rights are only granted to human beings, and in this case, to 
certain human beings only. 

From the opening scene of the novel, where Delaney hits the 
undocumented immigrant, Cándido, on the freeway, immigrants 
are reduced to the level of animals from the perspective of the com-
munity residents, which becomes an excuse to deny them their right 
to life, the right to shelter or self-preservation. “The man must have 
been crouching in the bushes like some feral thing, like a stray dog 
or bird-mauling cat” (pp.3-4) before the accident. Because Cándido 
is undocumented, Delaney does not have to call the doctor or report 
the accident, and he lets Cándido leave with the 20 dollars he gives 
him, with his “limbs dangling, as loose-jointed as a doll flung in a cor-
ner by an imperious little girl” (p.7). After a short relief that the man 
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will not sue him, Delaney’s sense of guilt transforms into anger. Won-
dering what the man might have been “doing on Topanga Boulevard 
at one-thirty in the afternoon, out there in the middle of nowhere,” he 
comes up with two options: he might be “a picnicker, a bird-watcher, 
a fisherman… some naturalist from South of the Border studying the 
gnatcatcher” (p.11). In this scenario the man is his equal in a way 
and he might sue Delaney. In the second scenario, he has to picture 
Cándido as one of those “people like this Mexican or whatever he 
was who were irresponsible, thoughtless people, stupid people, pe-
ople who wanted to turn the whole world into a garbage dump, a 
little Tijuana” (p.11). At the car dealership office after the accident, 
he says he hit a dog, or maybe a coyote, “but kind of big for a coyote” 
(p.13). From this very beginning in the novel, the immigrant figure is 
associated with a degraded form of human that disrupts the order of 
his everyday life. Now, any Spanish-speaking person he meets in the 
canyon while he is hiking transforms into a single enemy that conta-
minates nature. On one of his solidary expeditions into the canyon 
area, he sees “a pair of dirty sleeping bags laid out on the high sandy 
bank opposite … here they were, brazen, thoughtless, camping under 
the nose of authorities” (p.112). This life form “degraded the better 
part of the planet, paved over the land and saturated the landfills till 
they’d created whole new cordilleras of garbage” (p.112). The problem 
is that “there was no law here” in the canyon, and it becomes harder 
to enforce the order of the abstract space out there in nature because 
“[t]he city was here, now, crouched in the ravine” (pp.113-4). In enco-
unters with the residents in nature, “hiking,” for example, becomes a 
safe word used by the squatters, hiking, not dwelling, as an acceptable 
form of spatial experience in nature. Here, production of nature, em-
bodied by Arroyo Blanco estates of Topanga Canyon and promoted 
by “back-to-nature” commercials, leads to fragmentation and separa-
tion between city/nature, human/animal, resident/squatter. 

As Hannah Arendt (1983) puts it, “[t]he idealism of the huma-
nist tradition of enlightenment and its concept of mankind look like 
reckless optimism in the light of present realities” (p.83-84). Strong 
private property rights as the characterizing feature of neoliberalism 
(Harvey, 2007, p.2) determine the fate of liberal humanist attitude 
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towards the immigrants in the novel, and Delaney’s drifting into 
racism dramatically portrays this contradiction between univer-
sal human rights and concrete human necessities. The underlying 
concern is the idea of self-preservation, which is embedded in the 
United States’ founding political texts and which also underlies the 
exclusionary spatial practices of the community as the microcosm 
of the country. “Safety. Self-protection. Prudence” is the reason to 
build a wall, as the president of the neighborhood association in 
the novel insists upon, because the country has no “control of the 
borders” (p.101). To protect the community against the existence of 
the other takes the form of a civilian action, particularly when the 
state is unable to sufficiently do so. Self-preservation, however, be-
comes a synecdoche for the protection of private property, and this 
encompasses nature as an extension of life and property in liberal 
formulations. “The right to self-preservation” in John Locke’s Second 
Treatise resonates with the right to private property, which provided 
the source for Thomas Jefferson’s formulation of the right to life (Jay-
ne, 1998). In Declaration of Independence, Jefferson rewrote Locke’s 
triad, “Life, Liberty, and Estate” as “Life, Liberty, and the Pursuit of 
Happiness” (Erler, 1989, p.50), and the replacement of private pro-
perty with the “pursuit of happiness” inscribed a long-standing ten-
sion within the country’s foundation, “an unceasing struggle betwe-
en persons and property” (Bassani, 2004, p.46). 

Throughout the narrative in The Tortilla Curtain, the estates -- 
or the lives -- of the community residents are never violently attacked 
by the immigrants that occupy the canyon. Whereas, the idea of self-
preservation for Arroyo Blanco residents is soon transformed into 
violation of the right to life of those who do not have the privilege 
of owning private property. When Delaney encounters Jose Navidad, 
one of the squatters in the canyon, face to face in the daylight within 
the borders of Arroyo Blanco, “right there in his own community, 
right there on his own street,” he gets physically aggressive because 
the man should be “a thief, a liar, the stinking occupant of a stinking 
sleeping bag in the state forest, a trespasser, a polluter, a Mexican” 
(p.229). Jose keeps saying “I deliver these flies,” and in the end it turns 
out he is really delivering fliers from the president of property ow-
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ners’ association, urging the residents to attend a meeting “on an issue 
vital to the security” (p.229). Another confrontation is between Kyra 
and Jose Navidad, who is camping with his friend in the backwoods 
of Kyra’s favorite estate on sale. The scene again brings up the questi-
on of the priority of private property over the right to housing and the 
right to life. In certain moments, Kyra feels uneasy about her job at 
the real estate market, “[s]eeing that Mr. and Mrs. whoever found or 
sold or leased or rented their dream house while the world was falling 
to shit” (p.75). She gets over these moments of crisis, however, assu-
ring “herself that what she did was important, vital, altruistic even 
– after food and love, what was more important than shelter?” (p.75) 
The concept of shelter has a one-dimensional meaning in Kyra’s so-
cio-economic circle, one that is defined by the concept of private pro-
perty. Ironically enough, an unoccupied property is the best for Kyra; 
it is a space that grants her a mighty feeling, in a manner similar to 
that of the relationship between Delaney and nature:

A vacant house became hers in a way – it had been abandoned, deser-
ted, left in her hands and hers alone, and sometimes the sellers were 
off in another state or country even – and she couldn’t help feeling 
proprietorial about it. Sometimes, making the rounds of her houses – 
she had forty-six current listings, more than half of them unoccupied 
– she felt like the queen of some fanciful country, a land of high arc-
hways, open rooms and swimming pools that would have made and 
inland sea if stretched end-to-end across her domain (p.70). 

Unoccupied houses waiting for the best buyers in the market 
dramatically illustrate the socio-spatial injustice in the novel’s set-
ting, as they are recurrently put in contradiction with the conditions 
of homeless immigrants. Kyra’s colonial fantasy over big vacant ho-
uses is interrupted by immigrants as trespassers, the two men cam-
ping in the backyard of her favorite vacant estate. When she finds a 
shopping cart at the gate, her altruism as a provider of shelter directly 
turns into hatred: “Bums. The homeless and displaced. Crazies. Me-
xicans. Winos,” the intruders that were covertly “camping here, squ-
atting, living out in the bushes” (p.163). The modern myth of urban 
decay that paves the way for gentrification and an elite-dominated 
urbanism echoes with Kyra’s confusion: “But no, that was a city prob-
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lem, the sort of thing she’d expect to find out back of the 7-Eleven, 
in Canoga Park, Hollywood, downtown Los Angeles (p.163). In the 
sterile terrain of Arroyo Blanco, what she expects to see emerging 
out of the woods is only a deer, or a coyote, but not a human being: 
“But the movement didn’t halt or hesitate in the way of an animal,” 
and when she sees two men appear over the slope, she knows what 
they are: “They were Mexicans, she was sure of it, even at this dis-
tance” (p.164). This climactic moment when Kyra confronts the men 
in front of a luxury estate restages the car accident on the highway, 
picturing the third world encountering the first world in a landscape 
of produced nature. The everyday life codified by private property 
laws of the state is in both moments disrupted, first on the freeway 
and then at a real estate, both symbolizing the colonization of urban 
space, as well as nature. On the part of immigrants, the highway and 
the gated community wall both function as boundaries to transgress 
in twentieth century urban planning. The tactical acts of crossing 
make the illegal immigrant visible in a sterile environment, and in 
those moments, the marginalized other comes out from the clandes-
tine and leaves a concrete mark on the produced everyday life in the 
estates. When Kyra asks the Mexicans to leave because they are on 
private property, the men have to say, again, that they are hiking and 
they have simply gotten lost, which should be an acceptable daily life 
act from the standpoint of Arroyo Blanco residents. The immigrants, 
in those moments, continue to disrupt the sterility of the community 
by pushing further for their own lived space. 

The contention between Arroyo Blanco residents and the ho-
meless takes the form of appropriation of the community’s symbolic 
spaces. Kyra finds a message left for herself on the side-wall of her fa-
vorite estate, “pinche puta,” in spray-painted letters (p.223). Covering 
the exclusionary architecture of Arroyo Blanco with graffiti becomes 
a symbolic tactic, enacted by day laborer immigrants against a socio-
spatial system that is built upon their labor but that forbids their visi-
bility in both public and private space. Another spatial tactic is per-
formed right after the security gate is built at the entrance of Arroyo 
Blanco. At the property owners’ meeting, one of the residents argues 
against the militarization of their community: “If we’d wanted a ga-
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ted community we would have moved to Hidden Hills or Westlake, 
but we didn’t. We wanted an open community, freedom to come and 
go – and not just for those of us privileged enough to be able to live 
here, but for anyone – any citizen – rich or poor” (p.43). The Arroyo 
Blanco community quickly transforms from a democratic space, as 
it is thought to be by its residents, into “a community that closes its 
streets to somebody just because they don’t have as fancy a car … or 
as big a house” (p.43). Again, the right to life, which is denied to the 
underprivileged, is claimed through a spatial tactic that reminds the 
residents of the existence of immigrants in the canyon. The entrance 
gate of the wall that is built by the immigrants from the labor exc-
hange is painted by graffiti on both sides, this time in a more artistic 
way, “with big bold angular strokes in glittering black paint,” which 
“almost looks like the writing on the stale outside the Mayan temp-
les,” as a resident says, while “tracing the jagged hieroglyphs with his 
fingers” (p.316). Every step the community members take to exclude 
the immigrants, a non-violent reaction follows. “It’s like an animal 
reflex, isn’t it?” a resident asks, “marking their territory?” And Kyra 
replies, “[o]nly this is our territory” (p.316). Here, the production of 
space and nature takes two contradictory dimensions: on one side, a 
sophisticated architecture of security that serves for the product, and 
on the other side, an artistic graffiti that serves as a tactic to rewrite 
over the hegemonic spaces of the city. 

The Tortilla Curtain ends with a full-scale catastrophe, a devas-
tating flood that razes Arroyo Blanco to the ground. The ending sce-
ne, Cándido holding Delaney’s hand to save him from death in the 
midst of the flood, is set on the remnants of a post-office, from which 
Cándido was earlier expelled due to his shabby looks. The public spa-
ce now becomes a shelter for both Cándido and Delaney in conditi-
ons of bare life, when there are no more fences or gates standing. The 
open ending of the novel does not give any hint as to whether the 
erasure of boundaries through a natural disaster erases class differen-
ces or not. In a sense, such ending offers a “promise of redemption” 
which “is personal, not systemic” (Wright, 2016, p.166). However, the 
liberal formulation of self-preservation that works only for the resi-
dents’ right to private property, as in the case of building a wall aro-



131

The Pastoral Ideal and the Neoliberal City: Production of Nature in  
T.C. Boyle’s The Tortilla Curtain

monograf 2020/13

und the community, is once again put into question here, because by 
offering a hand to Delaney, “Cándido exercises the only freedom left: 
the freedom to act in humanity towards another” (Stoneham, 2000, 
p.92). The homeless-laborer-immigrant is not threatening to Arroyo 
Blanco lifestyle as long as he is invisible, and this is why Delaney can-
not put in practice his liberal belief in the good of humanity when he 
literally crashes into the immigrant at the very beginning of the no-
vel. This situation is reversed at the end of the novel, when Cándido, 
who is left on the roadside wounded and who is subjected to hatred 
from then onwards, now offers hand to Delaney in the moment of 
destruction, at a time when the rule of private property is tempora-
rily terminated. In that sense, while the author does not imply that 
the flood is human-induced, the natural disaster bringing the end of 
Arroyo Blanco estates has a subversive role against the production 
of nature/space by neoliberal urbanism that not only segregates and 
militarizes the city but also literally prepares the total destruction of 
nature. “Los Angeles has deliberately put itself in harm’s way,” Mike 
Davis says in his writings on urban ecological history of L.A: “For 
generations, market-driven urbanization has transgressed environ-
mental common sense,” and “as a result, Southern California has re-
aped flood, fire, and earthquake tragedies that were as avoidable, as 
unnatural, as the beating of Rodney King and the ensuing explosion 
in the streets” (Davis, 1999, p.9). Published three years after one of 
the most tumultuous events in American history, 1992 L.A. uprising, 
which erupted right after the jury acquitted four police officers that 
were recorded beating an unarmed African-American man, The Tor-
tilla Curtain, in its final scene, momentarily stages what Rodney King 
himself suggested in his famous line during the uprising: “If we can 
jus’ get along, maybe all our problems will go away.” Whether it is a 
civil uprising against the injustice in the city or a natural catastrophe 
that erases fences, gates, and walls built in the wilderness, the promi-
se for the common good of humanity is imagined as holding hands 
or simply getting along. This is symbolized by the final image of the 
novel, the swirling flood that Delaney, Cándido, and América find 
themselves surrounded by, a spatial vortex of unknown possibilities 
that might open up an alternative future.
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Öz
Bir tür olarak epik/destan, Bakhtin’in deyişiyle, romanın ortaya çıkmasıyla bir-
likte “epik mesafe” kaybedildiği için artık imkânsız hale gelmiştir. Bir ulusun 
kuruluş zamanlarını anlatma görevini yüklenen epik, edebiyatın “kurmacalık”ı 
esas alarak tanımlanmaya başlamasıyla hakikati aktarma işlevini kaybeder. An-
cak “epik mesafe” imkânsız hale gelse ve ulusal anlatı kurma görevini artık yeri-
ne getirmese de, modern dönemde birtakım epiklerin yazılmasına devam edilir. 
Türkiye’de de özellikle Cumhuriyet’in ilk 10 yılında yoğun biçimde epik yazıl-
dığı fark edilir. 1930’lu yıllarda epik mesafe kurma arzusuyla kurgulanan pek 
çok destanda “Cumhuriyetçi” denebilecek bir epik yapısı ortaya çıkar. Nâzım 
Hikmet’in 1936 tarihli Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Destanı ise muhalif 
bir şairin destan yazması nedeniyle aykırı bir örneğe işaret eder. Nâzım Hikmet, 
1930’ların genel havasının izdüşümü gibi görülebilecek bir tavırla bir destan 
yazmaya girişse de, o dönemde belirgin hale gelen epik yapısını tersine çevirir, 
bir “karşıt destan” kurgular. 1930’ların destan yapısının örtülü biçimde tersine 
çevrilmesi sayesinde politik mesaj metnin içine gömülür. Sosyalist dünya gö-
rüşü açısından bir kuruluş anlatısı kuran Nâzım Hikmet’in metninin, özellikle 
1965’ten sonra, anlatılanların kurmaca niteliği bir yana bırakılıp tarihsel gerçek-
leri dile getirdiğine inanılarak aktarıldığı fark edilir. Bu yanıyla Şeyh Bedreddin 
Destanı, Türkiye’de kurmaca ile tarihsel gerçek arasındaki farka nasıl bakıldığını 
görmeye imkân sağlayan metinlerden birine dönüşür.

Anahtar Kelimeler: epik, erken Cumhuriyet, Türkiye solu, kuruluş anlatısı, 
Nâzım Hikmet
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Epic Distance in the Epic of  
Şeyh Bedreddin

Abstract
The epic as a genre has diminished as a result of the loss of “epic distance”, as 
suggested by Bakhtin, following the emergence of the novel. Having the role of 
narrating the birth of the nation, the epic has lost its function of transmitting the 
“truth” as literature began to be defined with reference to “fictionality”. Despite 
the impossibility of “epic distance” and the decline in the epic’s role to construct 
a national narrative, epics have survived the modern period. The epic has been 
one of the popular literary genres during the first decade of Turkish Republic. 
Furthermore, the epics of 1930s have their own “Republican” pattern through 
the authors’ attempts of establishing an “epic distance”. Yet, Nazım Hikmet’s Si-
mavne Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Destanı of 1936 stands as a different example 
because of his oppositional identity as a communist poet. Even though at the 
first glance his style seems to follow the epics of the period, Nazım Hikmet re-
verses the Republican epic structure and constructs a “counter-epic”. This imp-
licit reversal allows him to subtly embed the political message within the text. 
Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Destanı which can be regarded as a genesis 
of Turkish socialism, has been received as a non-fictional narrative after 1965. 
In this regard, this epic provides an opportunity to understand how the relati-
onship between fiction and reality is perceived in Turkey. 

Key Words: epic, early Republican Era, Turkish left wing, genesis, Nazım Hikmet

Bir şiir kitabının “tarih metni” olarak işlev görmesine, insanla-
rın kendi tarihlerini anlatırken bir şiir kitabından edinilen “bilgiler”e 
referans vermesine günümüzde pek rastlanmaz. Bu, daha çok ede-
biyatın özerkliğinin ilan edilmediği zamanların düşünme biçimi-
dir çünkü. Türkiye’den örnek verilirse, bugün kimse Orta Asya’daki 
geçmişi öğrenmek için önce Ziya Gökalp’in şiirlerine bakma ihtiyacı 
hissetmez. Bu şiirlere, belli bir dönemde bir şairin geçmişi nasıl kav-
radığını anlamak için göz atılabilir ancak. Modern zamanlarda şiir 
kendi alanına çekilerek geçmişin bilgisini aktarma iddiası taşımayan 
“edebi metin”e dönüşmüş, “hakikat”i anlatma işlevini diğer alanlar-
daki başka metinlere devretmiştir. Oysa bir zamanlar, bizim bugün 
“şiir” diye ele aldığımız metinlerin büyük çoğunluğunun, geçmişin 
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bilgisini aktarma ya da hakikatin taşıyıcısı olma işlevini yüklendikle-
rini biliyoruz. Mitler, efsaneler ve destanlar, şimdi bize çok uzak gibi 
görünen zamanlarda, geçmişin ve hakikatin bilgisini taşıyan metin-
lerdi. Hepsi de insanın dünyadaki yerini anlama, “şeyler”i düzene 
koyma, nihai noktada insanın dünyayı açıklama arzusunun araçla-
rıydı. Edebiyatın özerkleşmesi ya da dille gerçekleştirilen “temsil” 
olarak tasnif edilmesiyle, bu metinler dünyayı açıklama işlevini bü-
yük oranda kaybetti; hakikat katından “kurgu” katına indi. Elbette, 
edebiyatın özerkleşerek “kurgu” haline gelme sürecinin birdenbire 
gerçekleştiği ve tüm metinlerin “temsil” (ya da kurgu) olarak kav-
randığı da söylenemez. Edebiyatın özerkleşmesinden sonra da, bazı 
metinlerin hakikat taşıyıcısı olma işlevini sürdürmek istediğini ya da 
yazarların/şairlerin bu işlevi kaybetmeme arzusu taşıdığını görebili-
yoruz. Örneğin Kemal Tahir, romanlarında Osmanlı’nın nasıl kurul-
duğuna dair “bilimsel açıklamalar” yapma ya da Köy Enstitüleri’nin 
kuruluşundaki yanlışları tespit etme arzusu taşıyabiliyor. Türkiye’de, 
edebiyatın geçmişin bilgisi ya da hakikatin taşıyıcısı olma arzusunun 
örnekleri Kemal Tahir’in romanlarıyla sınırlı değil elbette. 

Edebiyatın –daha özelde şiirin– bir tarih metni olarak “geç-
mişin bilgisi”ni aktarma işlevini yüklenmesinin en çarpıcı örnek-
lerinden biri Nâzım Hikmet’in, 19361 yılında yayımlanan Simavne 
Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı’dır. Nâzım Hikmet’in hakikatin 
perdesini aralamayı ve yanlış anlatılan tarihi doğru biçimiyle aktar-
mayı arzulaması bir yana, Bedreddin’in sonrasındaki yorumlanma 
biçimi –Nâzım Hikmet’in iddiasını aşarak– bu kitabın neredeyse bir 
“tarih metni”ne dönüşmesine yol açmış gibidir. Nâzım Hikmet’in 
kendi dünya görüşüne bir başlangıç ânı belirlemek için Şeyh Bed-
reddin Destanı’nda kurguladığı “epik mesafe”den dolayı, Bedreddin 
sosyalist dünya görüşüne sahip olanların kahramanına dönüşürken 
Nâzım Hikmet’in kitabı da kuruluş metni olarak kabul görmüş, Hil-
mi Yavuz’dan Ahmet Telli’ye kadar pek çok şair ve Orhan Asena’dan 

1 Kitabın yayım tarihi 1936 olsa da bu kitaptan bazı bölümler 1935 yılında Resimli Herşey 
dergisinde yayımlanmıştır. Nedim Gürsel’e (1978) göre, Nâzım Hikmet bu kitabı “Bursa 
hapishanesinde geçirdiği 1933-34 kışında düşünmüş ve ertesi yıl da yazmış olabilir” (s.19). 
Yazıdaki iddialar açısından 1933 tarihi önemli olduğu için bu bilginin altını çizmekte fay-
da var.
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Erol Toy’a kadar pek çok yazar tarafından bu kuruluş anlatısına da-
yanarak yeniden yazılmıştır.2 

Nâzım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Destanı’nın bir kuruluş met-
nine dönüşme sürecini anlamak açısından hayli çarpıcı olduğu için, 
başlarken, popüler bir örnekten söz etmek bu yazıdaki iddianın 
açıklığa kavuşmasına yardımcı olabilir. Nâzım Hikmet’in kitabının 
bir kuruluş anlatısına dönüşmesinin, sanırım, en popüler örneği 
Nevzat Çelik’in “Şafak Türküsü” isimli şiiridir. Ahmet Kaya tarafın-
dan bestelenen bu şiir, bir idam mahkûmunun annesine yazdığı son 
mektup olarak kurgulanmıştır. Genç yaşta idamla yargılanan bir si-
yasi mahkûm, şiirin bir yerinde annesine şu telkinde bulunur:

  Pir Sultan’ı düşün anne
  Şeyh Bedreddin’i 
   Börklüce Mustafa’yı
   Torlak Kemal’i (2000, s.51)

Belli ki şair, şiirindeki idam mahkûmu ile Bedreddin arasında 
bir koşutluk kurmayı, mahkûmun durumunu bir kahramanın hikâ-
yesinin içinde eritmeyi istemektedir. Sosyalist bir siyasi mahkûmun 
15. yüzyılda yaşamış bir mutasavvıftan söz etmesi, Türkiye’deki siyasi 
kültür açısından hayli şaşırtıcı aslında. Çünkü Türkiye’deki sosyalist-
ler çoğu zaman dini “kitlelerin uyutulması”nın bir aracı olarak görür-
ler. Bu nedenle akla şu sorunun gelmesi kaçınılmaz: Ne oldu da Şeyh 
Bedreddin gibi bir mutasavvıf/din âlimi, kendisini dinle karşıtlık 
içinde konumlayan Türk solunun kahramanlarından birine dönüştü? 

Bu soruyu cevaplayabilmek için Şeyh Bedreddin’in kahraman-
laşma sürecinin başlangıç ânını, yani 1936 tarihli Şeyh Bedreddin 
Destanı’nın yazıldığı dönemi ele almak gerekiyor. Bu amaçla destan 
yazmanın neredeyse bir moda ya da zorunluluk haline geldiği bir 
ortamda, Nâzım Hikmet’in destan yazma arzusunun nedenlerini 
sorgulayacak ve Şeyh Bedreddin Destanı’nı dönemin diğer destanla-

2 Şeyh Bedreddin’den söz eden şiirleri ele alan bir çalışma için bkz. Hasan Aktaş, (2003), 
Yeni Türk Şiirinde Şeyh Bedreddin’in İdeolojisi ve Doktrini, Edirne: Yort Savul. Yine Şeyh 
Bedreddin’den söz eden romanlar için bkz. Murat Kacıroğlu, (2011, Güz) “Tarihin Nesne-
sinden Kurmacanın Öznesine Şeyh Bedreddin yahut Tarihi Yeniden İnşa Etmek”, Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, 30, 239-73.
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rıyla karşılaştıracağım. Bu yazıdaki temel iddiam, Nâzım Hikmet’in 
Bedreddin’i “epik mesafe” yaratma arzusuyla kurgulayarak dönemin 
destan yapısını parçalayıp alternatif bir anlatı inşa ettiğidir. Bunun 
için öncelikle “epik mesafe”yi tanımlamak gerekiyor elbette. 

Epik Mesafe Nedir? 
Epiğin3 romanın ortaya çıkışıyla artık imkânsız hale geldiğini 

iddia ettiği “Epik ve Roman” başlıklı yazısında Mikhail Bakhtin, epi-
ğin ayırıcı üç özelliği olduğunu belirtir: (1) Ulusal epik geçmiş, (2) 
ulusal gelenek ve (3) epiğin dünyasını mevcut gerçeklikten ayıran 
mutlak epik mesafe. Bakhtin’e göre epiğin dünyası ulusal kahra-
manlık geçmişidir ve bu geçmiş ulusun tarihindeki başlangıçların, 
görkemli zamanların, atalar ve kurucuların yani “ilkler”in ve “en 
iyiler”in dünyasıdır. Epik, asla şimdi üzerine olamaz. Onun dünyası 
kapalı ve müdahale edilemez niteliktedir. Bu kapalı dünya, gelenek 
yoluyla taşınır ve “şimdi” ile o kapalı dünya arasında bir hiyerarşi 
kurulur. Epiğin dünyası ile “şimdi”nin dünyası arasındaki mutlak 
farka Bakhtin (2000), “epik mesafe” der (s.176-77). Bakhtin’e göre, 
kapalı bir evreni mutlak mesafe içinden anlatan epik, roman gibi 
“şimdi”nin dünyasını ve “birey”i anlatan bir türün ortaya çıkmasıyla 
imkânsız hale gelmiştir. 

Bakhtin’in arkaik destanlar için sıraladığı bu özellikleri modern 
zamanlarda yazılan destanlarda aramak doğru olmayacaktır elbette. 
Ancak bir modern şairin kendi yapıtına “destan” adını vermesi, ka-
çınılmaz olarak, bu arkaik özellikler üzerine düşünmeyi beraberinde 
getirecektir. Çünkü şair kitabına “destan” adını vererek ve destanın 
yapısını –mümkün olduğu oranda– yeniden üreterek, “şimdi” ile 

3 Epiği, tür açısından sınıflandırmak hayli zor. Ama literatürde genel olarak sözlü (oral/
primary) ve yazılı (literary/secondary) destanlar olarak ayrılıyor (Bkz. Merchant, 1977). 
Ben bu yazıda farklı bir ayrım yaparak “estetik özerklik” talebinin yaygınlık kazanmadı-
ğı dönemlerde yazılan epikler için “arkaik”, sonraki destanlar için “edebi” demeyi tercih 
ettim. Girişte dile getirdiğim fikirler bağlamında bu ayrımın açıklık kazanacağını umut 
ediyorum. Bakhtin’in epik konusundaki yaklaşımı da arkaik destanlar için geçerli olan 
sınırlı bir yorum olarak değerlendiriliyor bu yazıda. Yaptığı ayrım tarihsel farklılık üzerine 
kurulu olduğu için Bakhtin’in teorisini, doğrudan edebi destanlara “uygulanması” müm-
kün olmayan bir yaklaşım olarak görüyorum. 
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arasına bir mesafe koymak arzusunda olduğunu zımnen dile getir-
miş olur. Dolayısıyla şu sorunun gündeme gelmesi kaçınılmazdır: 
Modern bir şair, niçin “kapanmış” bir geçmişi anlatma amacı taşıyan 
ama artık geçerliliğini yitirmiş görünen bir tür olan destanı yeniden 
üretme ihtiyacı hisseder? Nâzım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Desta-
nı örneğinde de göreceğimiz gibi, şair modern zamanlarda ataların 
söylediği gibi bir destan yazamayacağının farkındadır. Bu nedenle 
de “şimdi”yi anlatan ve geçmişin hakiki bilgisini aktarma iddiası ta-
şımayan (Bakhtin gibi söylenirse, romanın yazılabildiği) çağda mut-
lak epik mesafe kurmaktan değil, epik mesafe kurma arzusundan söz 
edilebilir ancak. Dolayısıyla şairin destan yazma isteği, bir zamanlar 
epiğin ifa ettiği işlevi modern zamanlara taşıma arzusudur aslında.

Destan yazma arzusunun en yoğun görüldüğü dönemlerin millî 
kimliklerin inşa süreci olması bu arzunun hangi koşullarda daha çok 
ya da daha rahat hayat bulabildiğini ele verir. Millî bir kimlik inşa 
edebilmek için öncelikle millete bir geçmiş icat etmek gerekir.4 Bir 
millet için bir geçmiş yaratmak istendiğinde, başlangıç ânına, “ai-
lenin kurucuları”na gitme ihtiyacı hissedileceği aşikârdır. Böylece 
şimdi ile geçmiş arasında epik mesafe ve dolayısıyla hiyerarşik bir 
ilişki kurmak mümkün hale gelebilecektir. Türkiye’de de millî kimli-
ğin inşası sürecinde, bir yandan arkaik destanların keşfedildiğini bir 
yandan da “edebi” destanların yazılmaya başlandığını görürüz. Türk 
millî kimliğinin inşasında en önemli isim olan Ziya Gökalp’in ulu-
sal tarihi Orta Asya’ya taşırken bir yandan da Kızıl Elma gibi edebi 
destanlar yazması bunun örneklerinden biri olarak anılabilir. Ben-
zer biçimde Cumhuriyet’in kendisine bir vatandaş yaratmak istediği 
dönemde, yani 1930’lu yıllarda da, destana özel bir ilgi gösterildiği 
görülür. Ancak Türkiye’deki destan merakı yalnızca bu dönemle de 
sınırlı değildir.5 

4 Türkiye’de özellikle edebiyat yoluyla ne tür “geçmiş-ler” yaratıldığını ayrıntılı biçimde 
anlatan ve süreci kavramsal düzeyde ele alan bir kaynak için Bkz. Murat Belge, (2008), 
Genesis: Türklerin Kökeni, İstanbul: İletişim.
5 Cumhuriyet’ten sonra yazılan destanları ele alan bir çalışma için bkz. Ümmühan Bilgin 
Topçu, (2014), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Destan, Ankara: Atıf.
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Türk Edebiyatında Destan Yazma Arzusu
Modern Türkçe edebiyatta, başlığında “destan”6 sözcüğünü 

taşıyan ya da bu sözcük olmasa bile destansı bir söylemi kurmaya 
çalışan çok sayıda kitap olsa da, bu metinlere topluca bakınca iki 
dönemin öne çıktığı görülebilir: İlki 1930’lu yıllar, diğeri de 1970’ler. 
1930’lu yıllarda doğrudan destan sözcüğünün sıkça kullanıldığı ve 
bu sözcüğün yarattığı çağrışımdan yararlanmak istendiği, 1970’lerde 
ise “destan” sözcüğünün öncekine nazaran daha az kullanıldığı ama 
destansı bir söylem kurma arzusunun egemen olduğu görülür. 

Bu yazıda 1970’lerin üzerinde durmayacağım için kısaca şun-
ları söyleyip geçebilirim: Örneklerini Hasan Hüseyin’in Koçero gibi 
kitaplarında ya da Ataol Behramoğlu’nun Mustafa Suphi Destanı’nda 
gördüğümüz bu “destansı” yapının arkasında 1970’lerin genel “dev-
rimci” havasını bulmak mümkün. Yeni bir düzen inşa etme arzusu-
nun yaygınlık kazandığı bir ortamda, ulusal kimlik inşa etme süre-
cine benzer biçimde, kişilere ya da olaylara epik mesafeden bakmak 
tercih ediliyor. Bu sayede yeniden şekilleneceğine inanılan kimlik 
için bir geçmiş yaratmak (Mustafa Suphi örneği) ya da mücadele-
ye yılmadan devam etme çağrısı yapmak (Koçero örneği) mümkün 
hale gelebiliyor. Nâzım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Destanı yoluyla 
sunduğu “kuruluş anlatısı” aşağıda ele alındığında 1970’lerin des-
tansı söyleminin de açıklık kazanacağını sanıyorum. 

1930’larda ise doğrudan destan adını taşıyan çok sayıda kitabın 
olduğu, bu kitapların önemli bir kısmının şiir türünde yazılmasına 
rağmen tiyatro ve roman türünde de bir hayli “destan” adını taşıyan 
eserin yayımlandığı görülüyor. Bu dönemdeki destan merakıyla ilgi-
li önemli bir nokta, destan yazmanın şairlere verilmiş bir görev ola-
rak görülmesi ve destan yazma siparişlerinin doğrudan ya da tavsiye 
yoluyla dile getirilmesidir.7 

6 Destan sözcüğünün hem gündelik dilde hem de edebiyat alanında sınırlı bir kullanımı 
olmadığını belirtmek gerekir. Türkiye’de özellikle (yazılı kültüre geçilse bile) sözlü kültü-
rün etkili olduğu dönemlerde depremlerden cinayetlere kadar her türlü olayı anlatmak 
için yazılan/söylenen metinlere “destan” adının verildiğini görüyoruz. Milli Kütüphane 
kataloğunda yapılacak bir aramada bu durum hemen fark edilebilir. Ben bu yazıda “des-
tan” sözcüğünü “epik”in modern yorumuna dayanan bir tür olarak, yani daha dar anlam-
da kullanmayı tercih ediyorum. 
7 Yasemin Doğaner, Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamaları için çıkarılan yasanın uygulanması 
için hazırlanan 1 no’lu talimatnameden şu bilgileri aktarır: “Köyler için devletin büyük 
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1930 yılının başında yüksek yönetim katında yaşanan bir olay, 
bu dönemdeki destan yazma ilgisinin özeti olarak görülebilir. Mus-
tafa Kemal, Türk Ocakları üyelerinin de bulunduğu bir sofrada, Türk 
Ocakları’ndan “hars” (millî kültür) adına ne yapıldığını azarlayıcı bir 
tonla şöyle sorar: “Evet, ediplerimiz, şairlerimiz, ne yapıyorlar? ‘Ben 
bir Türküm, dinim cinsim uludur’ anladık. Fakat o zamandan beri 
koskoca bir İstiklal Harbi, bir Millî Mücadele geçirilmiş. Hani bunu 
mevzu yapan millî şairlerimizin şiirleri?” Mustafa Kemal’in bu sert 
sözlerine karşılık Hamdullah Suphi şu cevabı verir: “Türk milleti-
nin istiklal mücadelesi başlı başına bir destan mevzuudur. Destanlar 
ise uzun çalışmalarla meydana gelir. Firdevsi Şehname’yi 30 yılda 
yazmıştır. Elbette millî şairimiz Türk’ün Epopesi’ni yazmağa başla-
mıştır…” Hamdullah Suphi şairin vazifesini belirleyerek konuşma-
ya devam eder: “Millî kahramanları terennüm etmek biz şairlerin 
vazifesidir. Benim de büyük emelim budur. Yeter ki, kalemim sizin 
yarattığınız hârikaları anlatmaya layık olsun…” (Adile Ayda’dan ak-
taran Karakoç, 2012, s.1). Görüldüğü gibi, Kurtuluş Savaşı eksiksiz 
bir destan konusu kabul edilmekte ve şairin görevinin bu destanı 
anlatmak olduğuna inanılmaktadır. Bunun sonucu olarak, özellik-
le Cumhuriyet’in 10. yılında ve ertesinde “destan”8 adını taşıyan ki-
tapların sayısında bir artış olduğu ve Mustafa Kemal’den, Kurtuluş 
Savaşı’ndan söz eden “destan”ların yanı sıra Ankara üzerine destan 
yazmanın da hayli rağbet gördüğü dikkat çeker. Niçin destan, niçin 
10. yıl ve niçin Ankara?

1930’ların başı Cumhuriyet’in meşruiyetini kanıtladığının –ve 
özellikle 1933 bu meşruiyetin tescillendiğinin– düşünüldüğü yıllar-

idealini halk dili ile anlatacak destan yazdırılıp yollanacaktır. Maksada uygun destanlar 
yazabilecek halk şairlerleri varsa bu kişilere bu eserler yazdırılacak ve komitelere iletile-
cektir” (s.129). 1930’lu yıllarda devlet eliyle edebiyatın şekillendirilmesi çabasını genel 
olarak ele alan bir kaynak için bkz. İrfan Karakoç, (2012), “Ulus-Devletleşme Süreci ve 
‘Türk’ Edebiyatı’nın İnşası (1923-1950)”, yayımlanmamış doktora tezi, Ankara: Bilkent 
Üniversitesi.
8 Cumhuriyet’in onuncu yılı için yapılan kutlamalarda kullanılan şiirler, bir kitapta top-
lanmıştır. Bkz. Cumhuriyet Halk Fırkası Umumikatipliği, (1933) Cümhuriyet’in 10 uncu 
Yılı İçin Yazılan Şiirler, Destanlar, Ankara: Hakimiyeti Milliye Matbaası. Kitapta “destan” 
adını taşıyan çok sayıda “şiir” vardır. Kitabın adı bile dönemin genel eğilimini ele verecek 
niteliktedir. Ayrıca Bkz. Selçuk Çıkla, (2006), “Cumhuriyet’in Onuncu Yılı Anısına Yapı-
lan Edebi Yayınlar”, Turkish Studies, I.1, 45-67.
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dır. 1934’te Atatürk soyadını alacak Mustafa Kemal, 1933’ten önce de 
bir savaş kahramanı ve ulusun “ata”sı olarak bazı destanların konusu 
olmuştur.9 Mustafa Kemal için destan yazma arzusunda olan şairler, 
onu Kurtuluş Savaşı’nın içinde bir kahraman olarak anlatmayı tercih 
ederler. Böylece genç Cumhuriyet için her şeyin başlangıç tarihinin 
Nutuk’un ilk cümlesinde –“1919 senesinin 19 Mayıs günü Samsun’a 
çıktım”– zikredilen an olduğuna işaret etmek mümkün hale gelir. 
Bu sayede ulusun kuruluş ânı, olayı ve kahramanı bu yapıtlarda işa-
retlenir. Bu kuruluş ânını, olayı ve kahramanı anlatabilmek için de 
seçilen tür, elbette, destandır. Kurtuluş Savaşı da, Mustafa Kemal 
de, 19 Mayıs 1919 da “ilk”lerin ve “en iyiler”in yaşandığı bir dönem 
olarak anlatılır ve bu sayede tümüne “şimdi”nin karşısında mutlak 
epik mesafe kazandırılmak istenir. Bunlara, özellikle 1933’ten son-
ra Ankara da eklenir. Ankara, hem Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği 
merkez hem de genç Cumhuriyet’in başkenti olarak yeni bir ulus 
yaratmanın cisimleştiği mekân olarak görülür. 1930’larda ulusal bir 
kimlik yaratmak için verilen çabanın bir yansıması olarak destanlar 
da Cumhuriyet’in vatandaşına bir geçmiş yaratma işlevinin taşıyıcı-
larından biridir. Dolayısıyla şairden beklenen destan yazma talebi, 
ulusal kuruluş anlatısı inşa etme arzusunun izdüşümüdür. 

Nâzım Hikmet Niçin Destan Yazdı? 
1930’lu yıllarda daha çok rejime yakın şairlerin destan yazma 

arzusu taşıdığı söylenebilirse de, bu ilginin yalnızca siyasal iktidara 
yakın olanlarla sınırlı kalmadığının en iyi örneği, Nâzım Hikmet’in 
1936 tarihli Şeyh Bedreddin Destanı’dır. Destan yazma merakı yoğun 
olarak siyasal iktidarla sorun yaşamayan şairlerin eğilimi olmasına 
rağmen niçin Nâzım Hikmet gibi siyasal iktidarın gadrine uğramış 
Marksist bir şair destan yazma arzusu duymuş ve niçin “şimdi”yi an-
latmak yerine kapanmış bir evreni anlatma, yani “epik mesafe” kur-
gulama ihtiyacı hissetmiştir? 

9 1915’teki Çanakkale Savaşı’nın ardından Mustafa Kemal’le ilgili destanlar yazılmaya 
başlanmıştır. Bkz. Fevziye Abdullah Tansel’in kaynakçada yer alan yazıları. Atatürk’ün 
Türkçe şiirde 1938’den sonra nasıl anlatıldığı için bkz. Aydın Oy, (1989), Şiir Dünyamızda 
Atatürk, Ankara: Türk Dil Kurumu.
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Bu soruyu yanıtlayabilmek için Nâzım Hikmet’in yazı serüve-
ninin tamamına bakmakta, “destan” türündeki eserlerinin dönemin 
genel ruhundan izler mi taşıdığı, yoksa kendisine özgü genel bir eği-
lim mi olduğunu sorgulamakta fayda var. Nâzım Hikmet, Şeyh Bed-
reddin Destanı’ndan önce yazdığı kitaplardan özellikle Jokond ile Si-
Ya-U (1929), Benerci Kendini Niçin Öldürdü (1932), Taranta Babu’ya 
Mektuplar’da (1935) Türkçe şiirde o zamana kadar örneğine rastla-
madığımız “tür”de denemeler yapmış ve şiirin “düzyazı”dan ayırımını 
belirsizleştirme eğiliminde olmuştur.10 Buna rağmen Nâzım Hikmet, 
1936’dan önce “destan” adını taşıyan bir kitap yayımlamaz. “Destan” 
adını taşıyan tek kitabı Şeyh Bedreddin Destanı’dır (ve Türkiye’de ya-
yımlayabildiği son kitabıdır). Bu kitaptan sonra, 1939’dan başlayarak 
yazdığı Kuvâyi Milliye, alt başlığı “destan” olarak 1950 yılında yayı-
nevine teslim edilir. Aynı “kitap”ın farklı bir versiyonunun, Nâzım 
Hikmet’in ölümünden sonra “Kurtuluş Savaşı Destanı” adıyla 
1965’te Yön Yayınları tarafından yayımlanması tamamen yayınevi-
nin tasarrufudur. Benzer biçimde, “Kuvâyi Milliye Destanı” isimli bir 
kitap yokken bu kitaba hep bu biçimde referans verilmesi de Nâzım 
Hikmet’in alımlanma sürecinde ortaya çıkan tavrın sonucudur (Ir-
mak, 2011, s.58-60). 1940’lı yıllar boyunca tamamı hapishanelerde 
yazılan Memleketimden İnsan Manzaraları’nın ise destanla bir ilgisi 
olduğunu söylemek zordur. Hem arkaik destanlar hem de edebi des-
tanlar “şimdi”nin değil de geçmişin anlatılması üzerine kuruluyken 
Memleketimden İnsan Manzaraları, metnin yazılma süreciyle nere-
deyse eşzamanlıdır. Dolayısıyla “destan” yazma arzusunun Nâzım 
Hikmet’in genel bir eğilimi olmadığı, yalnızca Şeyh Bedreddin Des-
tanı ile sınırlı kaldığı görülür. Bu noktada Şeyh Bedreddin Destanı’na 
türsel açıdan en yakın olan kitabın Kuvâyi Milliye: Destan olduğu 
söylenebilir. Ancak Erkan Irmak’ın Kayıp Destanın İzinde kitabında 
ayrıntılarıyla belirttiği gibi, Nâzım Hikmet, Kuvâyi Milliye’nin ba-
ğımsız bir kitap olarak yayımlanmaması için özel bir çaba sarf etmiş, 

10 Nazım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Destanı’ndan önceki yapıtlarını “romanlaşma” bağ-
lamında ele alan bir eser için Bkz. Öykü Terzioğlu, (2009), Nâzım Hikmet ve Sömürgecilik 
Karşıtlığının Poetikası, Ankara: Phonenix. Ancak şunu da belirtmeliyim: Terzioğlu, yal-
nızca 1936’dan önceki yapıtları ele aldığı ve çalışmasına Şeyh Bedreddin Destanı ve Mem-
leketimden İnsan Manzaraları’nı dahil etmediği için iddiaları sınırlı bir alanda geçerli hale 
geliyor. 
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bu kitabı Memleketimden İnsan Manzaraları’nın içine yerleştirmeyi 
tercih etmiştir. Kuvâyi Milliye’nin başka bir kitabın içinde eritilme 
süreci, kaçınılmaz olarak, kurulması arzulanan epik mesafenin da-
ğılmasına neden olmuş, kitap “epik” niteliğini kaybetmiştir.

Her ne kadar Nâzım Hikmet açısından destan yazmak genel bir 
eğilim olarak görünmese de, 1930’lerin genel havası içinde destan 
yazmanın şaire devlet eliyle verilen bir görev olmasından Nâzım 
Hikmet de kendisini kurtaramaz ve ona da bir destan siparişi verilir. 
Üstelik bu sipariş, şairin benzer bir isteği öncesinde dile getirmesi 
nedeniyle hayli ironiktir. 

Destan Sipariş Etmek 
Nâzım Hikmet’e bir “Anadolu destanı” yazma “siparişi” veril-

diğini, Şevket Süreyya Aydemir’in anılarından öğreniyoruz. 1937 
yılında artık çalışma imkânı bulamayan ve sürekli yargılanan Nâzım 
Hikmet bu zor koşullardan kurtulma umuduyla Ankara’ya geldiğin-
de eski dostu Şevket Süreyya Aydemir, şairi dönemin emniyet umum 
müdürü Şükrü Sökmensüer’le bir akşam yemeğinde bir araya getirir. 
Bu yemekte İspanya İç Savaşı’ndan söz eden Nâzım Hikmet’e kendi 
kahramanlık hikâyelerimizi yazmasının daha iyi olacağı söylenerek 
şu tavsiyede bulunulur: “Anadolu destanı yazsana Nâzım sen. Ana-
dolu destanı yaz” (aktaran Memet Fuat, 2000, s.283). 

Şeyh Bedreddin Destanı’nın “Tornacı Şefik’in Gömleği” başlıklı 
kısmı ve destana yazılan “Zeyl” düşünüldüğünde bu tavsiye ironik-
tir. Çünkü Nâzım Hikmet, Şeyh Bedreddin Destanı’nda, kurmaca 
bir evrende olsa da, benzer bir siparişi şaire/kendisine verdirmiş 
ve sonunda sipariş yerine getirilmiştir. Şeyh Bedreddin Destanı’nın 
sonunda, “destan”ı çerçeveleyen hikâyede Ahmet, şaire şu tavsiye-
de bulunur: “Bunu yaz işte, diyor. Bir ‘Bedreddin Destanı’ isteriz” 
(2008, s.511, 525). 

Nâzım Hikmet’e bir “Anadolu destanı” yazmasının salık veril-
diği tarih 1937, Şeyh Bedreddin Destanı’nın yayımlanma tarihi 1936 
olduğuna göre, siyasal iktidar tarafından Nâzım Hikmet’in yazdığı 
destanın bir “Anadolu destanı” olarak görülmediğini söylemek yan-
lış olmaz. Ayrıca Nâzım Hikmet’in kurmaca evrende verdirdiği “des-
tan isteriz” siparişinin gerçek hayatta karşısına çıkması, ironik yanı 
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bir tarafa, dönemin genel havasını yansıtması açısından manidardır; 
hem kurmacada hem de gerçekte şairden destan beklenmektedir.

Nâzım Hikmet’in kurmaca evrende kendisine destan yazma 
siparişi verdirmesi dönemin genel havasından taşınan izi gösterme-
sine rağmen, Nâzım Hikmet’in yazdığı destanın o dönemde ortaya 
çıkan yapıyı parçaladığı ve yazılan kitabın bir karşıt destan olarak 
konumlandırılmak istendiği fark edilir. Şeyh Bedreddin Destanı’nda 
doğrudan dile getirilmeyen ama metnin içine gömülü biçimde bu-
lunan karşıt konum, Nâzım Hikmet’in sıkça kullandığı “tersine çe-
virme” ve bu yolla siyasal mesaj verme eğilimiyle birlikte ele alınınca 
daha açık biçimde görülebilir.

Destanı Tersine Çevirmek
Nâzım Hikmet, yazı hayatı boyunca hikâyeleri tersine çevire-

rek anlatmayı ve bu tersine çevirme yoluyla özellikle siyasal me-
sajlar vermeyi denese de, tersine çevirmeler metnin içine gömülü 
olarak kaldığı için çoğu zaman gözden kaçırılmış ve bu noktaların 
yorumlanmasına genellikle önem verilmemiştir. Tersine çevirme 
“teknik”ini Şeyh Bedreddin Destanı’nda olduğu gibi, Jokond ile Si-
Ya-U’da, Kuvâyi Milliye’de ve Memleketimden İnsan Manzaraları’nda 
görmek olanaklıdır. Laurent Mignon’un (2002) işaret ettiği gibi, 
Nâzım Hikmet Jokond ile Si-Ya-U’da kolonyal imgelemi tersine çe-
virir (s.64). Louvre’daki Jokond, Si-Ya-U’nun peşinden Çin’e gider 
ve Çin için mücadele ederken ölür. Oysa kolonyal metinlerde Batılı 
beyaz erkek sömürgeye gidip yerli kadını “elde eder” ve bu “sahip 
olma” hikâyesi ülkeyi fethetmenin alegorisine dönüşür. Nâzım Hik-
met ise Batılı beyaz kadını yerli erkeğin peşinden göndererek bu ko-
lonyal imgelemi tersine çevirerek siyasal itirazını dile getirir. Benzer 
biçimde Kuvâyi Milliye’de, savaşın kahramanlarından daha çok adı 
tarih kitaplarında geçmese de Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden 
halkı anlatmayı tercih eder.11 Kuvâyi Milliye’yi Memleketimden İnsan 

11 Bu noktada Bertolt Brecht’in “Okumuş Bir İşçi Soruyor” şiiri anımsatılabilir. Brecht bu 
şiirde savaşlar anlatırken hep “büyük adamlar”dan söz edilmesine itiraz ederek adı anıl-
mayanlara dikkat çeker. Şiir söyle biter: “Kitapların her sayfasında bir zafer yazılı./Ama 
pişiren kimler zafer aşını?/ Her adımda fırt demiş fırlamış bir büyük adam./Ama ödeyen 
kimler harcanan paraları?” (s.120). B. Brecht (1980), Halkın Ekmeği, (Çev. Asım Bezirci 
ve A. Kadir), İstanbul: Yazko.
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Manzaraları’nın içine yerleştirirken de Mustafa Kemal gibi bilinen 
kahramanların olduğu yerleri çıkaracak ve geriye yalnızca halktan 
söz edilen yerler kalacaktır (Irmak, 2011, s.203-37). Yine bir tersine 
çevirme hikâyesi de Memleketimden İnsan Manzaraları’nın planla-
nan ilk isminde karşımıza çıkar. Nâzım Hikmet, bu kitaba “Meşhur 
İnsanlar Ansiklopedisi” adını vermeyi düşünmüş (Memet Fuat, 
2000, s.285) ve kitaba yazdığı Rusça önsözde kitabından “ansiklo-
pedi” diye söz etmiştir (aktaran Irmak, 2011, s.117). Oysa bu kitapta 
hiçbir meşhur insan yoktur, “sıradan” denen halktan insanlar anla-
tılmaktadır. Kitabına böyle bir isim vermeyi planlayan Nâzım Hik-
met, “meşhurluk” kavramı üzerinden kahramanlar ya da meşhurlar 
üzerinden yazılan tarihin anlatılma biçimine itiraz etmektedir ve bu 
itiraz onun dünya görüşüyle de uyumludur. Görüldüğü gibi, Nâzım 
Hikmet’in kullanmayı sevdiği bu tersine çevirmeler siyasal bir mesa-
jı –hayli örtülü biçimde– beraberinde getirir. 

Şeyh Bedreddin Destanı’nda tersine çevirme tekniğini pek 
çok noktada görmek mümkündür. Yazılan bir destandır ama o 
dönem yazılan destanların aksine Mustafa Kemal’den değil Şeyh 
Bedreddin’den, 19 Mayıs 1919’dan değil 15. yüzyıldan, Kurtuluş Sa-
vaşı galibiyetinden değil Karaburun mağlubiyetinden, Ankara’dan 
değil Serez’den, cumhuriyetten değil sosyalizmden söz eder. Nâzım 
Hikmet destan için gerekli olan tüm yapıyı kullanır ama kullandıkla-
rının hiçbiri o dönemdeki destan beklentisine uymaz. Bu yüzden bir 
tersine çevirmeye dönüşür Şeyh Bedreddin Destanı. Dönemin des-
tanları için bir görev olarak şairin sırtına verilen yükü kullanmayan 
Nâzım Hikmet, destanı kendi yüküyle doldurur. Bir “karşıt destan” 
kurgulayarak o dönem yazılan destanlara örtülü biçimde itiraz eder. 
Nâzım Hikmet’in doğrudan dile getirmediği ama metinde örtük 
biçimde bulunan itirazlar, karşıt niteliklere yakından bakıldığında 
daha da belirginleşir.

Yenilen Kahraman 
Nâzım Hikmet’in destanının kahramanı, dönemin destanların-

daki kahraman tipinin karşıtıdır. Destanlarda genellikle tüm zor-
luklara rağmen kazanmayı başaran bir kahraman varken, Şeyh Bed-
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reddin yenilmiş bir kahramandır. Hayli olumsuz biçimde sunulan 
Osmanlı iktidarının karşısında Şeyh Bedreddin ve müritleri yenilir, 
yenilginin ardından da idam edilirler. Buna rağmen Şeyh Bedreddin 
bir kahraman, onu idam eden Osmanlı hanedanı ise “kardeş kanıyla 
abdest al[an]” (s.481) ve köylüyü haksız vergiyle ezen zalimler ola-
rak anlatılır. 

Ancak Şeyh Bedreddin Destanı, galiplerin değil, yenilenlerin 
hikâyesi olarak dönemin eğiliminden ayrılsa da, hâlâ epik mesafe 
kurmayı arzulayan bir metin niteliği de taşır. Şeyh Bedreddin’in mü-
cadelesi amacına ulaşamayıp bastırılsa bile “ilk”lerin ve “en iyi”lerin 
zamanına işaret eder. Bedreddin bir “öncü”, herkesten önce doğru 
olanı görmeyi başaran birisi olarak sunulur. Destandaki ifadeyle “ta-
rihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri neticesi” (s.499) nedeniyle 
yenilmiş olsa da, henüz bazı fikirleri dile getirmenin mümkün ola-
mayacağı bir dönemde doğru olanı görebilen ve bu uğurda müca-
dele eden bir kahramandır Şeyh Bedreddin; tıpkı destanlardaki gibi 
artık kapanmış, müdahale edilemez bir zamanda yaşar. Bu sayede 
Nâzım Hikmet, onu epik mesafenin içine yerleştirip “şimdi”nin ata-
sı haline getirir. Kapanmış bir zamana işaret etmesiyle, Bakhtin’in 
söylediği anlamda, epik bir mesafeden anlatılır Şeyh Bedreddin’in 
yenilgisi. Elbette arkaik epikler gibi bir zaman değil bu, ancak tam 
da o destanlardaki gibi bir mesafe kurma arzusuna işaret eder. Şeyh 
Bedreddin’in fikirlerini Nâzım Hikmet’in nasıl aktardığına bakıldı-
ğında, hem bu epik mesafe hem de bu “destan”ın dönemine karşıt 
niteliği açıklık kazanır. 

Şeyh Bedreddin’i Müderristen Kurtarmak 
Şeyh Bedreddin Destanı’nın girişinde “anlatıcı”, Bedreddin’in 

fikirlerini “kurunu vüstai [Ortaçağ] köylü sosyalizmi” olarak ad-
landırıp metin boyunca da Bedreddin’i erken bir sosyalist olarak 
anlatır. “Yarin yanağından gayrı her şeyde / her yerde / hep beraber” 
(s.498) diyen birisi olarak anlatılan Bedreddin’in, aslında, yeni bir 
anlatı içinde kurgulandığının işaretlerini de verir Nâzım Hikmet. 
Yine kitabın girişinde, Şeyh Bedreddin üzerine bir kitap okuyan 
anlatıcı, bir ilahiyat profesörünün Bedreddin’e dair yazdıklarına 
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sinirlenip, şunları söyler: “Bu ilahiyat fakültesi müderrisinin sülüs 
yazısından, dividinden ve rıhından Bedreddinimi kurtarmak lazım, 
diye düşünüyorum” (s.477). Tam bu noktada arkaik destanlar ile 
edebi destanlar arasındaki önemli farkı görmek mümkün. Arkaik 
destanlarda anlatılan hikâyenin gerçek olduğuna kuşku duyuracak 
bir işarete yer verilmezken, edebi destanlarda –Nâzım Hikmet’in 
yaptığı gibi– anlatılan hikâyenin yeniden yazıldığına işaret etmek 
mümkün olabiliyor. Şeyh Bedreddin Destanı’nda önceden yazılan 
metinlere gönderme yapılan yerlerde de benzer bir durum çıkar 
ortaya. İzmir-Aydın arasında karşılaşılan dört Çelebi’nin adları, 
Nâzım Hikmet’ten önce Şeyh Bedreddin’den söz eden yazarlardır. 
Bu dört yazar; Neşri, Şükrullah bin Şihabiddin, Âşıkpaşazade ve ila-
hiyat fakültesi kelam müderrisidir (Mehemmed Şerefettin). Nedim 
Gürsel’in (1978) aktardığına göre, buradaki konuşmalarda geçen 
cümleler yazarların kitaplarından aynen alınmıştır (s.83-84). Böy-
lece Nâzım Hikmet kendi metninin bir öncesi olduğuna bu yolla 
da işaret eder. Yukarıda belirtildiği gibi, arkaik destanların özellik-
leri edebi destanlarda bir arzu olarak kendine yer bulabilir. Bura-
da da Nâzım Hikmet, Şeyh Bedreddin’e dair mevcut bir hikâyeyi 
yeniden kurguladığını dile getirmekten çekinmez. Buna rağmen, 
Bedreddin’i ilahiyat profesörünün elinden kurtarma operasyonu 
bir hakikati gösterme eylemine dönüşür. İlahiyat profesörünün an-
lattığı Şeyh Bedreddin yanlış aktarılan bir tarihin içinde gösterile-
rek, bu destanla hakikatin perdesi aralanmaya, ona “gerçek” kimliği 
iade edilmeye çalışılır. Nâzım Hikmet, bu hakikati kurma çabasın-
da –sonrasında Bedreddin’in anlatılmasına bakıldığında başarılı da 
olur.

Şeyh Bedreddin’i ilahiyat profesöründen kurtarma arzusu nok-
tasında ilginç ayrıntılardan biri de, Nâzım Hikmet’in Bedreddin’i 
takip edenlerin farklı dinden olduğunu ısrarla belirtmesidir. Des-
tanda Bedreddin’in müritleriyle ilk karşılaşılan anda, üç delikanlı 
tanımlanırken “vaktiyle Musa’nın dinindenmiş”, “Sakızlı Rum gemi-
ciymiş” ve “Aydınlı Türk” denir. Bedreddin’in “ordusu” da “Aydının 
Türk köylüleri”, “Sakızlı Rum Gemiciler”, “Yahudi esnafları” (s.498) 
olarak anlatılır. Böylece Bedreddin’in dinler arasında ayrım gözet-
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meyen bir anlayışı olduğuna işaret edilmesinin yanı sıra onun “din 
âlim”i kimliğinden sıyrılması için bir kapı aralanır. Bu yazının ba-
şında dile getirdiğim Türkiye solu ve din ilişkisi bağlamındandan 
bakılırsa Nâzım Hikmet’in, Şeyh Bedreddin’i “din ötesi” bir konuma 
yerleştirerek onun Türkiye solu tarafından sahiplenilmesi sürecini 
kolaylaştırmak istediği ya da kendisinin onu sahiplenebilmek için 
böyle bir müdahaleye ihtiyacı olduğu söylenebilir. Nâzım Hikmet’in 
bu tavrının yankı bulduğu ve sonrasında Şeyh Bedreddin’in din 
âlimliğinden söz edilmediği, isyanının ve ona atfedilen “ortak payla-
şımcı” fikirlerinin öne çıkarıldığı görülür.

Kuruluş Anlatısı İnşa Etmek
Dönemin destanları açısından bakıldığında da Nâzım Hikmet’in 

sosyalizmin Anadolu’daki öncüsü olarak Şeyh Bedreddin’i anlatma-
yı seçmesi, dönemin genel eğilimleriyle karşıtlık içindedir ve Nâzım 
Hikmet Kurtuluş Savaşı’nı değil, sosyalizmin öncelendiği ânın des-
tanını yazmayı tercih ederek, kahramanı gibi dünya görüşünü de 
farklılaştırır. Bu karşıt konum nedeniyle Nâzım Hikmet’in farklı bir 
kuruluş anlatısı inşa etmek istediği açıklığa kavuşur. 

Şeyh Bedreddin, Türkiye’deki sosyalizmi önceleyen birisi ola-
rak aktarılırken kitabın özellikle “Zeyl” kısmında Nâzım Hikmet’in 
bu destanı bir kuruluş anlatısı olarak kurguladığı açıkça ifade edi-
lir. Her ne kadar “Zeyl” kısmında Nâzım Hikmet, enternasyonalizm 
ile milliyetçilik arasındaki gerilimi çözmeye çalışıyor gibi görün-
se de, ulaştığı nokta Bedreddin’i kendi anlatısının başlangıç ânına 
yerleştirdiğine işaret eder. “Millî Gurur” ifadesini de içeren “Zeyl” 
kısmında, Ahmet’in ağzından, Bedreddin’in başlattığı gibi bir hare-
keti çıkaran bir milletin bununla gurur duyması gerektiği dile ge-
tirilir: “Tarihinde Bedreddin hareketi gibi bir destan söyliyebilmiş 
bir milletin şuurlu proleteri bundan millî bir gurur duyar” (s.522). 
Bunun, “şuurlu proleter”in kendi tarihini başlatacağı yere işaret et-
tiği aşikârdır. Gurur duyulacağı söylenen bu hareket “ilk”lerin za-
manıdır ve elbette Nâzım Hikmet’in çabası “şuurlu proleter” için 
bir geçmiş yaratma arzusudur. Böyle bir geçmiş yaratma arzusunun 
hedefine ulaştığını ve sonrasında semeresini fazlasıyla verdiğini söy-
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lemek yanlış olmaz.12 Murat Belge’nin belirttiği gibi, Erol Toy Azap 
Ortakları’nda Şeyh Bedreddin’i “Anadolu sosyalizm tarihi”nin baş-
langıcına yerleştiren bir anlatı kurmaya çalışacaktır. Zaten Nâzım 
Hikmet de, destanın sonunda kendisinden bir destan istenmesine 
gönderme yaparak başlattığının sona ermemesini, sonradan gelenler 
tarafından devam ettirilmesini istemiştir: “Benden istenen sizden de 
istenendir” (s.525).

Nâzım Hikmet’in yalnızca bu destanda değil, başka şiirlerde de 
Bedreddin’e gönderme yapması ve kendi tarihini ondan başlatması 
destanın bir kuruluş anlatısı olduğu iddiasını kuvvetlendirir. Örne-
ğin “Kırkıncı Yılımız” isimli şiirinde TKP’nin kırkıncı yılını kutla-
maya Bedreddin’le başlar: 

 Hepimiz kırk yıl önce doğduk, 
 kırk yıl önce sabahleyin 
 kırk yıl önce gün ışırken Bedreddin’in İznik Gölü’nde. (s.1742)

Şiirin daha başlangıçında Bedreddin’den söz edilmesi, “kırk 
yıl”ın tarihinin nereden başlatıldığını açıkça gösterir. Benzer biçim de 
Cahit Sıtkı Tarancı’nın kendisi için yazdığı şiirde kendisini “garip”13 
olarak göstermesine sinirlenen Nâzım Hikmet, Tarancı’ya “Yatar 
Bursa Kalesinde” şiiriyle cevap verirken “Memleket toprağındadır 
kökü / Bedreddin gibi taşır yükü / Yatar Bursa kalesinde” der (s.889). 
Böylece Bedreddin, tıpkı epiklerdeki gibi en iyi zamanların atasına 
dönüşür ve “şimdi”de yaşayanlar da o en iyi zamanların “yükü”nü 
taşıyanlar olarak anlatılır. 

12 Michel Balivet (2000), Şeyh Bedreddin: Tasavvuf ve İsyan kitabının önsözünde “Şeyh 
Bedreddin yaklaşık elli yıldan beri Türkler arasında dikkat çekici bir güncellik kazanmış-
tır” der (vii). Kitabın kısmında, bu güncellik kazanmayı doğrudan Nâzım Hikmet’in met-
nine ve Alman bilim insanlarının çalışmalarına bağlar (s.120). 
13 “Bir şey daha var yürekler acısı / Utandırır insanı düşündürür / Öylesine başka bir kalb 
ağrısı / Alır beni ta Bursa’ya götürür // Yeşil Bursa’da konuk bir garip kuş / Otur demiş 
oracıkta oturmuş / Ta yüreğinden bir türkü tutturmuş / Ne güzel şey dünyada hür olmak 
hür / Benerci Jokond Varan Üç Bedreddin / Hey kahpe felek ne oyunlar ettin / En yavuz 
evladı bu memleketin / Nâzım Ağabey hapislerde çürür” (s.119-120). Cahit Sıtkı Tarancı, 
(1994), “Bir Şey”, Otuz Beş Yaş, Haz. Asım Bezirci, İstanbul: Can. 
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Epik Mesafeyi Kapatmamak
Şeyh Bedreddin Destanı’nın metinsel stratejileri bir yana, alım-

lanma süreciyle, Türkiyeli şairin epik mesafe kurma arzusunu de-
vam ettirdiğini ele veren bir metin olarak da, edebiyatın özerkliği 
bağlamında bazı çıkarımlar yapmaya imkân sağlıyor. “Türklerin 
Kökeni”ne dair kuruluş metinleri yaratılması sürecini kapsamlı bi-
çimde ele alan Murat Belge (2008), Nâzım Hikmet’in Bedreddin’i 
“çok da genesis kaygısı duymadan işlediği[ni]” (s.18) belirtse de,14 
bu destanın bir kuruluş anlatısına dönüştüğünü görmek mümkün. 
Girişte belirttiğim gibi, bir idam mahkûmunun son mektubunda 
akla gelen Şeyh Bedreddin, Türkiye solunun kendi geçmişini da-
yandırdığı kişilerden birine dönüşmüş, bu tarihin başlangıç ânında 
Bedreddin’e özel bir yer verilmiştir. Nâzım Hikmet’in anlattığı Bed-
reddin, solcu şairler tarafından tam da onun anlattığı biçimde ak-
tarılmaya devam edilirken Nâzım Hikmet’in dünya görüşüne karşı 
olanlar da –Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun romanlarında olduğu 
gibi– Bedreddin’i Nâzım Hikmet’in anlatısından kurtarmaya çalış-
mıştır. Nâzım Hikmet’in kurduğu epik mesafeyi kapatma konusun-
da pek hevesli davranmayan Türkiyeli şair,15 şiirin hakikatin temsili 
olması gerektiği anlayışına bağlı kalmayı tercih etmiş görünmek-
tedir. Benzer biçimde bugünkü Şeyh Bedreddin imgesinin tarihsel 

14 Murat Belge Genesis’in başında bu ifadeye yer vermesine rağmen, sonrasında, “Erol 
Toy’dan çok önce Nâzım Hikmet, hayli benzer amaçlarla, Bedreddin üstüne bir destan 
yazmıştı. Bu oldukça güzel bir şiirdir. Belli ki o da sosyalizme doğru yürüyeceğini um-
duğu Türkiye ‘anlatısı’nı bu başkaldırıdan başlatmak istemişti” (s.62) der. Erol Toy’un 
Azap Ortakları’nı ele aldıktan sonra da yeniden şöyle der: “Tabii Nâzım’ın Bedreddin yo-
luyla ‘Türk milleti’ne bir ‘genesis’ biçmek gibi bir niyeti yoktu” (s.135). Belge’nin Nâzım 
Hikmet’in destanına edebi değer atfettiği için daha temkinli yaklaştığı ve kitabında ele al-
dığı diğer metinlerden ayırmak istediği anlaşılıyor. Nihai noktada bu destanı şöyle değer-
lendiriyor: “Yaklaşımı ölçülü ve abartısız; böyle bir tarihi olayın içerdiği devrimci ‘ethos’la 
bir bağlantı kurma isteği de çok anlaşılır bir şey” (s.138).
15 Elbette yalnızca şairler değil, eleştirmenler de Şeyh Bedreddin Destanı’nı bir tarih an-
latısı olarak okuma eğiliminde görünmektedir. Bu kitap hakkında ilk kapsamlı çalışmayı 
yapan Nedim Gürsel (1978) şunları söyler: “Tarihimizi sınıfsal açıdan değerlendirme ge-
reğini duyan ilk şairimizdir Nâzım. Egemen ideolojinin kendi sınıf çıkarları doğrultu-
sunda yorumladığı ya da unutturmaya çalıştığı halk ayaklanmalarını Marxçı açıdan ele 
almış, halkımızın çağlar boyu süregelen devrimci savaşımına hak ettiği ilgiyi göstermiştir” 
(s.20). Buna rağmen aynı kitapta şunları da dile getirir: “Nâzım Hikmet’in Bedreddin üze-
rine ayrıntılı bir araştırma yapmış olduğunu sanmıyorum” (s.50). 
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gerçeklerin ışığında değil de kurgu oldukları bilinen edebi metinler 
ışığında şekillenmesi tarihle kurduğumuz ya da kurmak istediğimiz 
ilişkinin niteliğine dair de önemli ipuçları sunuyor. 

KAYNAKÇA
Aktaş, H. (2003). Yeni Türk Şiirinde Şeyh Bedreddin’in İdeolojisi ve 
Doktrini. Edirne: Yort Savul. 

Atatürk, M. K. (2011). Nutuk. Yücel Demirel (Haz.). İstanbul: Yapı 
Kredi.

Bakhtin, M. (2000). “Epik ve Roman”. Karnavaldan Romana (s.164-
208). Sibel Irzık (Haz.). Cem Soydemir (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Balivet, M. (2000). Şeyh Bedreddin: Tasavvuf ve İsyan. Ela Güntekin 
(Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt. 

Belge, M. (2008). Genesis: Türklerin Kökeni. İstanbul: İletişim.

Brecht, B. (1980). “Okumuş Bir İşçi Soruyor”. Halkın Ekmeği (s.120). 
Asım Bezirci ve A. Kadir (Çev.). İstanbul: Yazko. 

Cumhuriyet Halk Fırkası Umumikatipliği. (1933). Cümhuriyet’in 10 
uncu Yılı İçin Yazılan Şiirler, Destanlar. Ankara: Hakimiyeti Milliye. 

 Çelik, N. (2000). “Şafak Türküsü”. Şafak Türküsü. (s.48-61). İstanbul: 
Om.

Çıkla, S. (2006). “Cumhuriyet’in Onuncu Yılı Anısına Yapılan Edebi 
Yayınlar”. Turkish Studies, I.1, 45-67.

Doğaner, Y. (2007, Şubat). “Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları”. 
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 9, 123-47.

Gürsel, N. (1978). Şeyh Bedreddin Destanı Üzerine. İstanbul: Cem.

Irmak, E. (2011). Kayıp Destanın İzinde: Kuvâyi Milliye ve Memleke-
timden İnsan Manzaraları’nda Milliyetçilik, Propaganda ve İdeoloji. 
İstanbul: İletişim.

Kacıroğlu, M. (2011, Güz). “Tarihin Nesnesinden Kurmacanın Öz-
nesine Şeyh Bedreddin yahut Tarihi Yeniden İnşa Etmek”. Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, 30, 239-73.



154

Yalçın Armağan

monograf 2020/13

Karakoç, İ. (2012). “Ulus-Devletleşme Süreci ve ‘Türk’ Edebiyatı’nın 
İnşası (1923-1950)”. (Yayımlanmamış doktora tezi.) Bilkent Üniver-
sitesi, Ankara.

Memet Fuat. (2000). Nâzım Hikmet: Yaşamı, Ruhsal Yapısı, Davaları, 
Tartışmaları, Dünya Görüşü, Şiirinin Gelişmeleri. İstanbul: Adam.

Merchant, P. (1977). The Epic. Londra: Methuen.

Mignon, L. (2002). Türk Edebiyatında Aşk, Âşıklar ve Mekânlar. An-
kara: Hece.

Nâzım Hikmet. (2008). Bütün Şiirleri. Delta Serisi. İstanbul: Yapı 
Kredi.

Oy, A. (1989). Şiir Dünyamızda Atatürk. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Tansel, F. A. (1978, Temmuz). “Atatürk Hakkında Ozanlarımızın 
Söylediği Şiirler (1919-1938)”. Belleten, 42.167, 465-94.

Tansel, F. A. (1981, Ocak). “Atatürk Hakkında Aydın Sınıf Şairleri-
mizin Yazdığı Şiirler (1915-1938)”. Belleten, 45.177, 287-325.

Tarancı, C. S. (1994). Otuz Beş Yaş. Haz. Asım Bezirci. İstanbul: Can.

Terzioğlu, Ö. (2009). Nâzım Hikmet ve Sömürgecilik Karşıtlığının Po-
etikası. Ankara: Phonenix.

Topçu, Ü. B. (2014). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Destan. 
Ankara: Atıf.



155monograf 2020/13

monograf
Edebiyat Eleştirisi Dergisi

ISSN 2148-3442 
2020/13: (155-184)

Duchamp ve Beckett’in Kesişen Yolları:  
Modern Sanatta ve Edebiyatta  
Kavramsallığa Yeniden Bakış

Selvin Yaltır*2

Öz
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The Intersecting Paths of Duchamp and 
Beckett: A Review of the Conceptual in 

Modern Art and Literature

Abstract
In the critical work they produced, Marcel Duchamp and Samuel Beckett suggest 
similar theorizations of art. There are significant parallelisms in their understan-
ding of art, particularly in the way they promote unconventionality and neutrality, 
and subscribe to new forms of sensibility. This article will draw attention to these 
by focusing on the artists’ critical or epistolary works, and their interviews. It 
will look into a specific aesthetic principle frequently found in their work, based 
on the liberation of work from visual and linguistic systems, and the interaction 
of opposites. To this end, while this article seeks to locate points of intersection 
between conceptual art and modernist literature, it aims to draw attention to 
possibilities of considering both artists’ oeuvres as epitomes of divergence from 
the modernist artistic paradigm. It argues that both artists broach a specific way 
of creating sense that resonates through their work. 

Key Words: Samuel Beckett, Marcel Duchamp, art theory, conceptual art, mo-
dernist literature

Giriş
Samuel Beckett ve Marcel Duchamp bambaşka disiplinlerde 

üretim yapmış iki sanatçı olsa da hem yaratım süreçlerinin geçirdi-
ği evrim hem de yapıtlarının ortaya çıkardığı benzer estetik etkiler 
dolayısıyla yirminci yüzyıl modern sanatında dikkat çekici bir ya-
kınlığa sahiptirler.1

2 Kişisel yakınlıklarının da etkilemiş olabileceği 
bu sanatsal akrabalığı iki sanatçının da estetik üretimin topyekûn 

1 Duchamp’nın, sanatı yapma eyleminin merkezde olduğu bir olay olarak gördüğü dü-
şünülürse Duchamp sanatından bahsederken yapmak fiilinden türemiş olan yapıt söz-
cüğünün kullanılmasının sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Yapıt, eser ya da iş 
terimlerinden herhangi biri de tercih edilebilir. Duchamp’nın dili önemsizleştirme pro-
jesi, kaçınılmaz olarak kanonikleşmiş külliyatı için kullanılması gereken doğru bir ter-
minolojinin olup olmadığını da tartışmaya açar. Bu yazının temel amacı bu bakımdan 
Duchamp’nın önerdiği estetik düşünceyi herhangi bir terminolojik yakınlıktan bağımsız 
olarak anlamaya çalışmaktır.
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bir rejim değişikliğine ihtiyacı olduğuna dair inançları tanımlar. 
Beckett’in edebiyatının Joyce çıraklığıyla başlayıp radikal bir ede-
biyat dışılığa, Duchamp’nın sanatınınsa yirminci yüzyıl avangardı-
nın gölgesinden kaçışta bulduğu karmaşık bir deneyselliğe doğru 
gittiğini göz önünde bulundurursak Beckett de kendisinden önce 
Duchamp’nın yaptığı gibi sanat yaşamının başlarından itibaren bir 
arayış ve kaçış hâlinde olmuştur. Türler, formlar ve malzemeler ara-
sı geçişler ve gezintiler iki sanatçıda da yapıtın gidişatını belirleyen 
önemli unsurlar olur. Tam da bu arayış ve kaçışın sonucu olarak or-
taya çıkan deneysel alan iki sanatçı için de sanatsal alanı belirlene-
bilir bir sistem ve form yerine üzerinde ısrarla durulan belli düşün-
ce motiflerine göre yeniden tanımlamıştır. Bu yüzden Duchamp ve 
Beckett’in sanat anlayışlarını tarif ederken yineleyerek kullandıkları 
temalar göze çarpar: kötüye kullanma, yanlış algı, inanç, retinadan 
bağımsızlık. Bu yazıda Beckett’in dilden kurtulmak olarak özetle-
yebileceğimiz fikriyle Duchamp’nın retinadan vazgeçiş ilkesini iki 
sanatçının da sanatsal alanı var eden verili koşullardan kaçışının 
anahtarı olan iki müdahale olarak okumaya çalışacağım. Bu mü-
dahaleler duyumsanabilirliğin koşullarını iki sanatçı için de sürekli 
olarak yeniden belirlerken aynı zamanda sanatsal üretimi diyalek-
tik tüm unsurlardan arındırır: Sanatçıların biçim ve içerik, soyut ve 
somut, zihinsel ve duyumsal gibi karşıtlıkları geçersizleştiren yara-
tıcılık tanımları, spesifik bir modernizmi tarihsel bir modernizmin 
içinde ondan kaçış olarak açar. Bu türden bir etkileşimin olanak-
larını araştırmak iki sanatçıyı da yazıyı ve resmi meydana getiren 
en temel araçlardan dahi kaçışa götürmüştür. Dolayısıyla sanatsal 
üretimin yeniden düşünüldüğü deneysel alan yalnızca anlatı, içerik, 
derinlik, zamansallık gibi biçimsel ve kompozisyonel öğelere değil 
aynı zamanda sanatın olanaklılığını sağlayan düzlemin tamamına 
ve onu oluşturan tarihsel, geleneksel çerçeveye kayıtsız kalarak olur: 
sanatın üstünlüğü, sanatçının yeterliliği ve güzelliği belirleyen ev-
rensel ölçütlere, hatta gücünü tüm bunlara karşı çıkışta bulan pra-
tiklere dahi kayıtsızlık. Beckett’in özellikle son dönem “minimalist” 
estetiğiyle Duchamp’nın deneyselliğinin altında, sanatçıları estetik 
olanın ne olduğunu ve sınırlarının ne olabileceğini devamlı yeniden 
düşünmeye sevk eden bir ısrar olduğu gözlenebilir. Bu, sistemlerin 
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baskınlığına ideolojik bir karşı çıkışın ötesinde yaratıcılığın zorun-
luluğu olarak sanatçıların kendi inşa ettikleri sistemlerden de kaçışa 
dönüşür.

Tüm bunlar çerçevesinde bu yazı iki sanatçının da yaratıcılık 
düşüncesindeki benzerlikleri araştıracaktır. Duchamp’nın satrançta 
gördüğü yeni güzellik algısı Beckettçi-Duchampcı yaratıcılık kav-
ramlaştırması için bir kesişme noktası olacak. Önce sanatı oluş-
turduğu düşünülen karşıtlıkları geçersizleştiren kayıtsız bir estetik 
önerisinin izini iki sanatçının düşüncesinde süreceğim. Daha sonra 
Duchamp ve Beckett’in yapıtlarında bunun özellikle dilden kaçış 
yolu olarak nasıl işlendiğine bakacağım. Son olarak da “inanç” ve 
“hiç” motiflerini “kavramsal” teriminin Beckett ve Duchamp’nın çok 
yönlü sanatına uygun bir tanımını vermek için inceleyeceğim. 

Satranç ve Etkileşim Estetiği
Beckett ve Duchamp’nın kişisel ilişkilerinin satranç tutkularına 

dayandığı bilinir. İkili ilk olarak 1930’larda Duchamp’nın partneri 
Mary Reynolds’ın Paris’teki evinde gerçekleşen gece buluşmalarında 
karşılaşırlar. Man Ray, André Breton, James Joyce, Mina Loy gibi sa-
natçılar bu buluşmaların müdavimleridir.2 Beckett, Paris’e ilk geldiği 
yıllarda Peggy Guggenheim dolayısıyla Reynolds’la ve bu sayede de 
Duchamp’la tanışır. Bu ilk karşılaşmayla ilgili fazla bilgi olmasa da 
Beckett ve Duchamp’nın tanışıklıklarının kısa sürede arkadaşlığa 
dönüştüğü hakkında kabul gören bir rivayet vardır. 1940’ların başın-
da işgal altındaki Paris’te Beckett eşi Suzanne Dumesnil’le şehri terk 
etmeyi düşünürken Mary Reynolds, çifti Duchamp’la birlikte sak-
landıkları Fransız kasabası Arcachon’a davet eder. Beckett ve Duc-
hamp burada tüm günlerini ortak tutkuları olduğunu keşfettikleri 
satranç oyununa adarlar.3 Beckett’in küçük yaşlardan beri satranca 

2 Bkz. James Knowlson, Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett ve Deirdre Bair Sa-
muel Beckett: A Biography. 
3 Bkz. Hugill, “Opposition and Sister Squares: Marcel Duchamp and Samuel Beckett”. 
Hugill’in internet üzerinden yayımladığı 1982 tarihli bu yazısı, yazarın sözlerine göre 
Beckett-Duchamp arkadaşlığının herhangi bir kanıta dayanmadığı gerekçe gösterilerek 
Journal of Beckett Studies tarafından reddedilmiştir. Hugill’in notlarına göre Beckett’le 
Duchamp’nın birlikte satranç oynamış oldukları da Duchamp öldükten sonra eşi Teeny 
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ilgisi vardır; Duchamp ise zaten emektar bir satranç oyuncusudur. 
Andrew Hugill’in aktardığına göre Beckett Duchamp’nın Fransız 
satranç oyuncusu ve taktikçi Vitaly Halberstadt’la ortak hazırladığı 
L’Opposition et les cases conjuguées sont reconciliées başlıklı satranç el 
kitabını okumuştur. Yine rivayete göre Beckett, seviyesi kendisinden 
çok daha yüksek olan Duchamp’a karşı çoğu kez yenilmiştir.

İki sanatçının kişisel iletişimlerine dair ise yeterince somut 
kaynak yoktur. Beckett’in yayımlanmış mektuplarından bildiği-
miz kadarıyla kişisel diyaloglarında Duchamp’nın sözü sadece 
birkaç defa geçer. Bu mektuplardan Beckett’in 30’lardan itibaren 
Duchamp’la yakın bir ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan biri 
1938’de George Reavey’ye yazılmış mektuptur. Beckett mektubunda 
Reavey’ye tamamlamaya çalıştığı Fransızca şiirlerinden bahseder. 
Şiirlerin son hâlini Paul Eluard’a göndermek istediğini belirtir, hat-
ta bunu Duchamp’a yaptırabileceğini ekler (Fehsenfeld ve Overbeck, 
2009, s.645). 1967’de yazar Kay Boyle’a gönderdiği mektubuna ise 
Duchamp’nın, son sırdaşlarından Gian Franco Baruchello’nun ağ-
zından anlatıldığı Quinzaine Littéraire’de yayımlanmış yazıyı ekler. 
Yazının başlığındaki kelime oyunu Beckett’in ilgisini çekmiş gibidir: 
“Duchamp mis à nu” (Duchamp çırılçıplak).4 Mel Gussow’la (2001) 
sohbetinde ise, Gussow ona Duchamp’nın hazır-nesnelerinden bah-
settiğinde gülerek “Öyle bir şeyi bir yazar yapamazdı” der (s.47).5 
Bu anılarda Beckett düşüncesindeki Duchamp etkisi belki sezilebi-
lir – özellikle Gussow’a yanıtındaki yazar karşılaştırmasına bakarsak. 
Fakat Duchamp’nın Beckett üzerindeki daha belirgin etkisi ilk ro-
manlarda görülür. Hugill, Beckett’in ikinci romanı Murphy’nin sat-
ranç uzmanı şizofren karakteri Mr Endon’un Duchamp’dan ilhamla 
yazıldığını söyler. Yine Hugill’e göre, Murphy’nin Endon’la oynadığı 
satranç oyunu sahnesi de doğrudan Duchamp’la oynanmış satranç 
oyunları düşünülerek yazılmış bölümlerdir. Oyunsonu’nun koreog-

Duchamp tarafından reddedilmiştir. Fakat Knowlson’ın yazdığı Beckett biyografisinde 
Beckett’in ağzından onaylı olarak ikilinin satranç oynadıkları teyit edilir.
4 Başlık, Duchamp’nın “Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even” (Bekârları Tarafın-
dan Çırılçıplak Soyulan Gelin, Hatta) yapıtına göndermedir. Bu yapıtın farklı Türkçe çe-
virileri var. Bir öneri: “Görücülerinin Çırılçıplak Soyduğu Gelin, Hatta”. Buradan sonra 
“Büyük Cam” olarak bahsedilecektir. 
5 Aksi belirtilmediği takdirde tüm çeviriler bana ait.
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rafisinin de Duchamp’nın yazdığı satranç kitabındaki hamlelerin bi-
rebir taklit edilerek yazıldığı söylenmiştir (Bair, 1990, s.492-4).6 Duc-
hamp, eşi Teeny ile oyunu New York’ta izlemiş ve çok beğenmiştir. 

O hâlde Beckett’in Duchamp’la bağdaştırdığı görülen oyun ve 
serbestlik temalarını göz önünde bulundurursak Beckett’teki Duc-
hamp etkisi daha çok satranç üzerinden belirmiştir. Duchamp’nın 
ise satrançta gördüğü çok daha çarpıcı bir şey vardır; oyunun es-
tetik etkisi: “Satranç oyunu görsel ve plastik bir şey ... Taşlar kendi 
içlerinde güzel değiller, aynı şekilde oyunun formu da, fakat güzel 
olan, eğer “güzel” sözcüğü kullanılabilirse, hareketin kendisi ... Jes-
tin ya da hareketin kendisini imgelemek güzelliği meydana getiren 
şey” (Cabanne, 1987, s.18-19). Öyleyse güzelliği meydana getiren, 
malzeme ya da malzemenin oluşturduğu form değil, bu malzeme-
nin zihinle etkileşimine göre nasıl şekillendiğidir. Oyun, potansiyel 
bir hareket dizisini düşündürdüğü ölçüde serebral, aynı hamleler-
le yeni haritalar çizebildiği ölçüde plastiktir. Duchamp’nın ilgisini 
çeken unsur, oyunun sonuçtan bağımsız olarak zihinde tasarlanan 
bir hareket dizisini gözlerimizin önünde inşa edebilmesidir. Bu da 
Duchamp için serebral uzamın plastik izdüşümü anlamına gelir. Bu 
yüzden görülebilir olan form değil, malzeme aracılığıyla yaratılan 
“mekanik gerçeklik” önemlidir. Duchamp’nın “deneyselliği” bu so-
yut ama aynı zamanda mekanik olan gerçekliğe sıkı sıkıya bağlıdır. 
İşte bu dinamik, etkileşimsel estetik anlayışının Duchamp’nın üreti-
mine doğrudan bir etkisi olacaktır.

Öngörülemez bir hareket dizisinin sınırlı ve kurallı bir plat-
formda görünür kılınması, Beckett’in de her zaman ilgisini çekmiş-
tir. Lois Oppenheim (2000), Duchamp’la Beckett arasındaki bağın 
öncelikle iki sanatçının da karşıtlıkları sömürmesinde saklı olduğu-
nu savunur (s.53). Buna göre akışla durağanlık, tekrarla doğrusallık 
(bu karşıtlıklara soyutla somut, entelektüelle duygusal, sınırlıyla sı-
nırsız karşıtlıklarını da ekleyebiliriz) gibi anlatıyı niteleyen karşıt-
lıkları geçersiz hâle getirerek Beckett de Duchamp gibi yaratıcıyla 

6 Beckett’te satrancın felsefe metaforu olarak okunması için bkz. David Tucker, “Murphy, 
Geulincx and an Occasional(ist) Game of Chess”. Beckett-Duchamp-satranç ilişkisi için 
bkz. Harry Vandervlist “Beckett, Duchamp and Chess: A Crossroads at Arcachon in the 
Summer of 1940”.
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malzemenin, içerikle biçimin birbirini öngörmediği ve birbirinin 
gerekçesi olmadığı bir entelektüel-plastik ara alanda yaratım yapar. 
Böylece iki sanatçı da biçimsel değil, ifadesel unsurları problemati-
ze ederler (s.53). Tıpkı Duchamp’nın satranç tanımında ifade ettiği 
gibi hareketlerin, işlevlerin, seslerin, kısacası duyumsanabilir olanı 
oluşturan tüm bileşenlerin ortaya çıkma potansiyelleri de önümüz-
de duran formun kendisi kadar önemlidir. Beckett bunu yarattığı fi-
gürlerin amorfluğunda gösterir. Örneğin Adlandırılamayan, roman 
ilerledikçe hiçbir bedensel forma sığmayan, metamorfozların, baş-
kalaşan seslerin, görünmeyen şeylerin, zihinsel ve bedensel darbele-
rin kat ettiği bir varlığa dönüşür. Beckett’in geç dönem kısa metinle-
rindeki anti-gramatik ve aşırı tekrarlı yapılarsa, belirleyici formların 
kurulamaz olduğu, zamanın ve onun belirlediği tüm öğelerin yitip 
gittiği edebi olaylardır. Beckett edebiyatında belki de Watt’la birlikte 
etkin bir yaratıcı fikrinin yok olmasıyla temel edebi öğeler de yitip 
gitmeye başlamış, yukarıda bahsedilen türden karşıtlıklar da geçer-
sizleşmiştir. Yapıttaki gerilimler, bir arada durması düşünülemeyen 
ama aynı anda var olabilen öğeler olarak tüm mantık sistemlerinden 
ve yargılardan bağımsızlaşmış üçüncü yollara işaret ederler. Erken 
dönem metinlerinde ölüm-yaşam, güçsüzlük-güç, uzaklık-yakınlık, 
görüş-karanlık gibi karşıtlıkların eridiği karışımlar çıkar karşımıza. 
Rüyanın gerçekten ayrılmadığı, sakat bedenlerin öldürücü darbe-
ler savurduğu evrenler vardır. İster sınır-sınırsızlık geriliminde, is-
ter görülebilir formla görünmez hareketler arasındaki etkileşimde 
olsun, Beckett ve Duchamp’nın önerdikleri duyumsama yollarıyla 
hem edebiyatı hem resmi nitelemeye yarayan araçlar ve onların oluş-
turduğu karşıtlıklar geçersiz kılınacaktır. 

Beckett ve Duchamp’nı birbirine yaklaştıran bir diğer unsur, 
sanatın estetik, toplumsal ve psikolojik bir gereklilik ve yeterlilik ol-
duğunu savunan naif denecek bir inanca karşı çıkışlarıdır. Bu karşı 
çıkış Duchamp’nın satrançla ilgili olarak işaret ettiği paradoksta veya 
üçüncü yolda saklıdır aslında. Karşıtlıkların nitelemediği bir yaratım 
alanı hem Beckett’in hem de Duchamp’nın sanatını bir başka geri-
limde tanımlar: kayıtsız veya nötr olan bir yaratım modu ilişkisizliği 
de verili olandan radikal bir vazgeçişte bulur. Dolayısıyla hem Duc-
hamp hem de Beckett için sanatta ve yaşamda aynı olanın tekrarını 
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engellemek ve teleolojik bir gidişten sapmak, sıfır noktasına yerleş-
mek önemli bir belirlenim olmuştur. İki sanatçı da karşıtlıkların eri-
diği bu nötrlüğü çok net bir yön değiştirmede bulur. Duchamp için 
plastik sanatlarda retinadan, yani görme kapasitesinden vazgeçmek 
Beckett için edebiyatta dilden, sözcükle yaratılan sistemden vazgeç-
meye denk düşer. Sanatçıların dil ve göz deneyleri hem görünenle 
görünmeyenin daimî etkileşimine dayanan estetik deneyimler sunar 
hem de kayıtsızlığı da karşıtlıklar ötesi bir yol olarak ortaya atar. Bu 
iki kayıtsız estetik örneğinin izleri sanatçıların sanatla ilgili söz ve 
yazılarında görülebilir.

Kötüye Kullanım, Yanlış Algı ve “Hiç”:  
Beckett’in Dilin Dışına Gidişi
Samuel Beckett, 1930’larda yazdığı mektuplarda ve eleştiri yazı-

larında yeni bir yöntem aradığını ima ediyordu. Oluşturmaya çalıştığı 
teorik düşünceyi de farklı yerlerde sezgisel ve parçalı şekillerde ifa-
de ediyordu. 1937’de Axel Kaun’a yazdığı Almanca mektupta sadece 
İngilizcenin onun için gittikçe daha zor anlaşılır ve gereksiz, gittikçe 
daha opak ve sofistike olmasını eleştirmiyor, aynı zamanda dilin kut-
sallığından, simgesel değerinden kurtulmanın yollarından birinin onu 
yanlış kullanmak, kötüye kullanmak olduğunu savunuyordu:7

7 Beckett’in dilde hiçe varma projesinden bahsettiği Kaun’a mektup, kendisinin dille ilgili 
birbirini destekleyici iki görüşüne de köprü niteliğindedir. Beckett 30’ların başında dilin 
sessizlikle ilişkisine, 50’lerden itibaren de dilin güçsüzlükle ilişkisine odaklanır. Türkçe’ye 
Sıradan Kadınlar Düşü olarak çevrilmiş Dream of Fair to Middling Women romanının baş 
kahramanı Belacqua, sessizlikte ifade bulan bir yazı yaratmak ister (1992, s.138). Belacqua 
dilin bir atom gibi parçalanması gerektiğini iddia eder ve dilin ortaya çıkışını da mad-
denin parçalanması olayına benzetir. Burası en olmayacak şeylerin olduğu bir kuantum 
evrenidir ve Beckett’in tuhaf analojileri devamlılık, süreklilik gibi anlatısal öğeleri yerle bir 
etmeye çalışır. Bunun için de dili müzikle karşılaştırmak Beckett’in sık yaptığı bir şeydir. 
Örneğin Belacqua yazısını Beethoven’ın müziğine benzetir. Yan yana durabilen zıtlıklar, 
boşluklar, sessizlikler, çoğulluklar bu dili tanımlar. Edebi olay doğrudan maddi olaylara, 
dilin yazılırken dağılma, bölünme ve parçalanmalara maruz kalma ihtimallerine bağlıdır. 
Dilin maddiliğinin ortaya çıkma koşulu ise önce duyusal olanın ortaya çıkışıyla olur. O 
yüzden Beckett, Joyce’un Finnegans Wake’i için yazdığı eleştiri yazısında İngilizce’nin aşı-
rı sofistike yapısını sorunlu bulur; duyusal bir etki bırakarak yaratılan anlam önemlidir 
(Beckett, 2001, s.27). Bu düşünce dalgalanmaları ve farklı tanımlar, Beckett’in gençlik dö-
neminden itibaren kavramlaştırmaya çalıştığı yeni bir dil anlayışını görebilmek açısından 
önemli veriler sunmaktadır.
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İşin açığı, standart bir İngilizceyle yazmak bana gittikçe daha da zor, 
hatta anlamsız geliyor. Ve gittikçe kendi dilim bana arkasındaki şeylere 
(ya da Hiçe) varabilmek için yırtılması gereken bir perde gibi geliyor. 
Gramer ve stil olarak. Umalım da, dilin en etkili kullanıldığı yerlerin 
onun en etkili şekillerde kötüye kullanıldığı yerler olduğu zamanlar 
yakın olsun; neyse ki bazı çevrelerde o zaman çoktan geldi. Dili ta-
mamen bitiremeyeceğimize göre, en azından onun itibarsızlaşmasına 
katkı sağlayacak hiçbir şeyi elden kaçırmamalıyız. [...] Benim için son 
derece arzulanır olan sözcük-dışı edebiyat yolunda bir çeşit nomina-
list ironi gerekli bir aşama olabilir. (Beckett, 2001, s.171-172)

Dilin bir gönderme dünyası oluşturabilmesinin koşulu olarak 
belli sentaktik ve gramatik kurallara olan bağımlılığını, dilin bu şe-
kilde “etkili” kullanımını sorgulamak, pasajda Beckett’in “Hiç” ya 
da “şeyler” olarak bahsettiği örtük bir kapasitenin perdesini ara-
lamaya yarar. Bu bağımlılık bozulmadıkça dil belirlenmiş kurallar 
çerçevesinde hep belirlenebilir olan bir olanaklar dünyası sunar. 
Duchamp’nın hareketin potansiyeli olarak tanımladığı görünmez 
mekanik gerçeklik formun ortaya çıkış koşulu iken, burada dili ku-
ran unsur tanımlanamaz bir gerçeğe, gizli bir güce dönüşür: “Şeyler 
ya da Hiç”. Beckett’in kötüye kullanma olarak nitelediği bu özellik, 
dili yalnızca olanaklının dünyasından değil, dünyayı tanınabilir ve 
tanımlanabilir kılan işlevinden de ayırmaya yarar. Dilin ardında ya-
tan şey olarak “Hiç” Beckett’in metafiziksel bir temellendirme yap-
mak için adlandırma ihtiyacı duyduğu boşluk, konuşmayı sağlayan 
sessizlik, dil öncesi durum olarak yorumlanabilir. Dil semantik ve 
gramatik olarak örgütlenerek dille erişilemeyecek olanı gizlemiş olur 
bu formülde. Fakat bu ilk çağrışımlara rağmen Beckett “Hiç” olgu-
sunu dille başka bir yöntem belirlemek, onunla bir deneme yapmak 
için de ortaya atar: Kişisiz, stilsiz, gramersiz, kayıtsız, bir şey belirt-
meyen bir dili düşünmeye teşebbüstür bu, ki bu durumun kendisi 
zaten dilsizliktir. Yani, olanaklı, yeniden belirlenebilir ve düşünüle-
bilir olanın “arkasında” ne olduğunun cevabı dili bu dil yetisine san-
ki hiç sahip olmamışız gibi kullanmayı denemekten geçer. Beckett’in 
dilsizlik deneyi de dille yeniden tanışarak gerçekleşir. Bu denemenin 
ilk ayağı nominalist ironi olacaktır Beckett için. Beckett’in hiçe eri-
şimde bir basamak olarak nitelediği nominalist ironi, sözcüğü genel 
bir kavramın adı olmaktan çıkarmak, sözcüğü içinde anlam ifade et-
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tiği sentaktik ve paradigmatik yapıdan bağımsızlaştırmak, onu gra-
mersizleştirmek ve anlatısal, figüratif, bağlamsal, yansıtmacı ilişkiyi 
bozmak için kullanılan bir yöntem olacaktır. Dilin kötüye kullanıl-
ması, dilin bütünsel anlatısal değerinden bağımsızlaşması, sözcüğün 
ise içinde anlam ifade ettiği sistemden bağımsızlaşması dilin içerdiği 
bir dil-dışılığın, olanak dışının görünmesini sağlayabilir mi? Bir baş-
ka deyişle, dil nasıl yapısızlaşır? Bu imkânsızlığı düşünmek Beckett’e 
dille yeni bir olanak açar: olanaksız olanın olanaklılığı, verili olan di-
lin içinde dilsizleşmek.8 Beckett dilin ne olduğuna dair tarihsel veya 
ontolojik bir varsayıma başvururken bir deneme yapar. Dolayısıyla 
bu proje varsayılan “Hiç”e gitmekle ilgili gibi görünse de, “Hiç”in 
ortaya çıkabilme potansiyellerini araştırmaya dönüşür. 

Dili kötüye kullanmak, nominalist ironi ve yanlış algı 1930’lar-
dan itibaren Beckett düşüncesinin belirgin motifleri olur. Bu algı-
nın temelleri, Beckett’in sanatçı figürünü merkezileştirdiği Proust 
kitabında atılmıştır. Burada Beckett sanatçının bakışını “dolaylı ve 
karşılaştırmalı” olarak niteler: “Proust için dilin niteliği, herhangi 
bir ahlak ya da estetik sisteminden daha önemlidir. Nitekim biçi-
mi içerikten ayırmaya da kalkışmaz. Biri ötekinin somutlaşmasıdır, 
bir dünyanın açığa çıkarılması. Proustgil dünya zanaatçı tarafından 
eğretilemeyle dile getirilir, çünkü sanatçı tarafından eğretilemeyle 
kavranır: Dolaylı ve karşılaştırmalı algının dolaylı ve karşılaştırmalı 
anlatımı” (Beckett, 1999, s.75-6). Sanatçının bakışı, güzelliği her-
kes tarafından gözlemlenebilir bir nesne yaratmaz, aksine, nesneyi 
“dolaylı”, iç içe geçen, birbiri üzerine katlanan bir algılanımlar dizisi 
olarak açığa çıkarır. Burada iki durumdan söz edilebilir. Birincisi, 
Beckett için algı bakan bir gözün bakılan nesneyi bütünsel bir imge-
de yeniden oluşturması değil, bu bütünselliği yansıtamayan, ‘yanlış’ 
gören ‘yanlış’ bir gözün ifade bulmasıdır. Dolayısıyla Beckett’in iliş-
kisizliği merkez alan sanatsal formülünde gören-görülen ilişkisinin 
kendisi yersizleşir. Bu durumu Güncel İrlanda Şiiri (Recent Irish Po-
etry) başlıklı eleştiri yazısında modern durumu tanımlarken “ileti-
şim hatlarının kopuşu” olarak özetler (Beckett, 2001, s.70). Beckett’e 

8 Bu durumu örnekleyen bir olgu olarak afazinin Beckett’in son şiir-yazısı “Comment 
Dire” – “What is the Word”deki (Türkçe’ye “Ne Denir” ya da “Kelime Neydi” olarak çevri-
lebilir) yeri için bkz Salisbury, “Beckett’s Aphasic Modernism” 2008.
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göre özne ve nesne arasındaki ilişkinin kopuşu, ifadenin – kabaca 
herhangi bir biçimle herhangi bir içeriğin birbirlerini gerçekleştir-
mesinin – ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sanatçının istediği gibi 
bir içerik yaratmak için istediği gibi biçim verebildiği bir malzemesi 
yoktur. Dikkate alınması gereken diğer bir konu ise şudur: Beckett’e 
göre sanatçının algısı neden-sonuç, zaman ve bağlam gibi ilişkileri 
gözetmez. Anlatılan dünya ve içindeki olaylar ne neden-sonuç iliş-
kileriyle eksiksiz olarak açıklanır ne de doğrusal bir zamansallığa 
sahiptir. Anthony Uhlmann, Beckett’in Proust’taki algı yorumu için 
şöyle der: “Nesne bir grubun üyesi olarak değil de belirli ve benzer-
siz bir şey olarak algılandığında, tüm genel kavramlardan bağımsız 
bir şekilde ve sebep-sonuç ilişkisinden ayrışmış, bilinmezliğin ışı-
ğında tek başına ve açıklanamaz olarak ortaya çıktığında, işte yal-
nızca o zaman bir çekim kaynağı yaratır” (2006, s.74-5). Uhlmann, 
Beckett’in burada söz ettiği türden bir algının radikal bir bağlamsız-
laştırma içerdiğini söyler ve bu açıdan Duchamp’nın hazır-nesnele-
riye yapmaya çalıştığına yakın bir ilişkisizlik tarafından nitelenebile-
ceğini belirtir (s.75). Hatta bu bağlamsızlaştırma ve fragmantasyon, 
Beckett’in Fransızca üretime geçişini tetikleyen stilsizlik arzusunu 
da açıklar. Böylece gramersiz, stilsiz, kötüye kullanılan bir dil, bu 
bağlamsız algı sayesinde ilk olarak şeyler arası neden-sonuç, zaman, 
bağlam, bağlılık, karşıtlık gibi ilişkileri sorunsallaştırır. 

Beckett için iletişimsizlik ve ilişkisizlik fikirleri tam da dilin par-
çalanması, yapısızlaşması ve dolayısıyla nominalist ironiye geçiş için 
zorunluluklar olarak belirir. Genç Beckett’in bu fikirlerinin sonra-
ları daha soğukkanlılıkla önerdiği dili kötüye kullanma girişiminin 
ön ürünleri olduğu açık. Kötüye kullanma ise Beckett için zamanla 
olanaklı yolu bütünüyle terk etmek ve yeniye gitmek anlamına gele-
cekti. Sözcüğü, içinde işlev ve anlam bulduğu sistemden ayrıştırmak 
hem yeni bir dil yaratmak hem de onu geleneksel bir değer sistemi 
olarak tümden reddetmek demekti. Beckett’in dil negativizmi bu 
açıdan aynı anda hem yıkıcı hem de yapıcıdır. Beckett daha 30’larda 
düşünmeye başladığı bu algıyı kademeli olarak yapıtlarına taşıyacak-
tır; edebiyatı gittikçe öznesizleşecek, fiilsizleşecek, sessizleşecektir. 
Peki sözcüğü sistemden bağımsızlaştırmak, yanlış kullanmak, dili 
olması gerektiği gibi konuşmamak nasıl mümkün olur? Bu problem 
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bir bakıma yirminci yüzyılın genel sanat anlayışını da betimler gibi 
görünür: Anlatısallık, figüratiflik ve olanaklılığın yok olması, sanatın 
belirlenmiş sınırlarını aşmak ya da çiğnemek. Fakat Beckett’in öner-
diği formül, dille büsbütün bir şey yapamaz hâle gelmeye, onu terk 
etmeye kadar varır. Radikal olarak edebiyat olmayan bir edebiyattan 
bahseder. Beckett’in yirminci yüzyılın en büyük ressamlarında ve 
modernist sanatın önemli temsilcilerinde dahi eksik bulduğu neydi? 
Fransız sanat eleştirmeni Georges Duthuit ile gerçekleştirdiği yarı 
kurmaca yarı gerçek diyaloglarda şöyle der:

B: [Tal Coat ve Matisse gibi ressamların] şu güne dek süregelmiş sa-
natla aynı türden bir değeri olduğunu düşünüyorum. Matisse ve Tal 
Coat gibi devrimcilerin bozduğu tek şey, olanaklının düzleminde belli 
bir düzen, o kadar. [...] 
D: Başka hangi düzlem olabilir ki yaratıcı için?
B: Mantıken hiçbir düzlem. Fakat ben bu düzlemden iğrenerek yü-
zünü çeviren bir sanattan bahsediyorum, onun hiçbir işe yaramayan 
kahramanlıklarından, yetkinmiş gibi davranmasından, hep aynı şeyi 
biraz daha iyi yapmasından, karanlık bir yolda azar azar ilerleyişinden 
sıkılmış bir sanat. (s.139). 

Belirlenmiş olanı aşmak ya da çiğnemek, olanaklının düzlemin-
de düzen bozuculuk, yani bir bakıma modernizmi kavramsal olarak 
kuran kriz ve aşma problematiği, Beckett’e göre dilden kurtulmak için 
yeterli değildir. Sınır aşımı hareketi, olanaklı alanı genişleterek tarih-
sel olarak sanatın ilerlemecilikle kendi üzerine düşünmesini sağladığı 
için Beckett’e göre belirlenmiş olana tabi olmak zorundadır. Belirli 
olandan yola çıkan, geleneği aşarak onu teyit etmiş olur. Beckett’in 
şiddetle reddettiği durum ise sanatın tarihsel sanatsal belirlenim-
lere dayandığı dünya algısıdır. Matisse ve Tal Coat gibi devrimciler 
Beckett’e göre resim sanatında çok önemli işler yapmış olsalar da, de-
ğerleri kendilerinden öncekilerle biçimsel ve teknik olarak kıyaslana-
bilecekleri ilerlemeci bir yapıya dayandığı için sorunludur. Böyle bir 
karşılaştırmadan kendisinin ne kadar kurtulabildiği tartışmalı olsa 
da, Matisse’in yenilikçiliğini sorguladığı Duthuit ile olan diyaloglarda 
Beckett’in sanat algısını tümden yenilemeye çalışması kayda değerdir. 
Bu yüzden Beckett kendi sanat düşüncesini sanatın devamlı genişle-
mekte olan olanaklar düzleminden “Hiç”e dönüşü olarak tarif eder. 
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Beckett’in hiçi, fazlalığın, aşırı anlatımın, geniş bir göstergeler ağının, 
sonsuz bir yorum alanının ve klişelerin içinde “yanlış görülen” bir 
ân, bir olay, bir kuvvet ya da ifade belirleyebilmek için gerekli ko-
şul olarak tanımlanabilir. Beckett için bilmemek ve yapamamak, her 
şeyin kendini tekrar ettiği, sorgulamanın dahi verili düzene hizmet 
etmek olduğu, geleneğe karşı çıkışın ancak olanaklı olanın içinden 
gerçekleşebildiği bir sisteme bütünüyle kayıtsız kalmaktır.9 Böylece 
Beckett’e göre kimi yirminci yüzyıl avangard sanatçıları bile olanağın 
alanından çıkamıyor, olanaklıyı kötüye kullanmak ve hiçleştirmek 
konusunda tam olarak başarılı olamıyorlardı.

Beckett’in (2001) Henri Matisse’in damadı Duthuit’e söylediği 
sözler onun sıklıkla alıntılanan sanatsal ilkesini de doğurmuştur de-
nebilir: “İfade edecek hiçbir şey yokken ifade etmenin zorunluluğu” 
(s.139). Nesneyle öznenin ilişkisinin, yapıtla yapanın ilişkisinin ve 
hatta yaratım gücüyle tarihin ve geleneğin ilişkisinin bittiği yerde 
yazmaya devam etmek nasıl mümkün olabilir? Uhlmann’a (2006) 
göre bu, nesneler arası ilişkileri kurmaya çabalarken aynı anda bunu 
gerçekleştirememeye doğru sürüklenmeyi tarif eder (s.57). Hiçe 
dönüşün işlevsel değeri sayesinde çabayla yapamamanın, çalışmay-
la gerçekleştirememenin, işle “başarısızlığın” ya da işsizliğin, dille 
dilsizliğin bir arada durduğu bir alan açılır. Beckett’in kayıtsızlığı, 
psikolojik temellerine ek olarak tam da bu karşıtlıkların birbirine eş 
değer olduğu ve dolayısıyla da değerlerin geçersiz kılındığı bir yara-
tım gücünü tespit etmesi bakımından yeniden anlam kazanır; tıpkı 
“kötü” ve “yanlış” sözcükleri gibi.

Dolayısıyla Beckett’in 1930’lardan itibaren kurmaya çalıştığı 
sanat düşüncesine geri dönüp baktığımızda, onun önerdiği iki mü-
dahale – hiçi yeni tür bir kayıtsızlık olarak düşünmek ve dili kötüye 
kullanmak – Beckett edebiyatının kritik bir özelliği olan kayıtsızlı-
ğı, karşıt ikilikleri eriterek oluşan bu duyumsama gücünü üçüncü 
bir yol olarak ortaya çıkarmaktadır. Beckett’in dilin bir semboller ve 
anlam sistemi olarak ölümüne dayanan edebiyatı, yapıtının birçok 
ânında dilin kendi duyumsanabilirlik sınırlarıyla oynar ve dili “kö-
tüye kullanarak” dünyalar yaratmaya teşebbüs eder. Tam da bu yüz-

9 Beckett 1956’da Israel Shenker’la röportajında yapamamanın gücünü araştırdığını söy-
ler, bkz. New York Times röportajı, 1956, Samuel Beckett: The Critical Heritage içinde.
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den Beckett dille başka şeyler yapmayı denemiştir: uzam yaratmak 
(60’lar metinleri), ses yaratmak (Birinci tekil şahısta yazılmış düzya-
zı), imge oluşturmak (televizyon oyunları), harita çizmek, koreografi 
ve müzik yapmak (Quad, Beşik gibi kısa oyunlar). Dilin şekilleşmesi, 
bedenleşmesi, mimikleşmesi, jestleşmesi, buyruklaşması, hatta per-
mutasyonlar, denklemler oluşturmak, matematik ve istatistik olarak 
yazı (özellikle Watt romanı). Fırçayı fırça gibi kullanmamak, dili 
yazı olarak kullanmamak, en bayağı olayı adlandırmamak, gündelik 
seslerin, sözcük çeşitlemelerinin yarattığı kompozisyonel, müzikal 
olaylar. Sözcükleri, cümle bölümlerini içinde bir anlam ifade etme-
diği uzamlarda yeniden “hazırlamak” Beckett’in estetiğinin mevcut 
olana ve olabilene karşı ısrarlı direncini yansıtırken onun sanatını 
Duchamp’nınkine yaklaştırır. Olanaklının düzleminden bütünüyle 
sıyrılmak için deneyler, türler, disiplinler ve akımlar arası yolculuk-
lar yapılır. Yapıtın böylece kendi teleolojik tarihinden kurtulması, 
sistemi ancak bir sistemsizliği tetiklediği, bu anlamda belirlenemez 
kaldığı müddetçe fark edilir hâle getirecektir. Bu Duchamp’nın de-
yimiyle “kendi estetik zevkinden kurtulmak” (Cabanne, 1987, s.94), 
Beckett’inkiyle “stilsizlik”tir (Knowlson, 1997, s.257).

“İnanç” ve İkiliklerin Yıkımı 
Kötüye kullanım ve yanlış algı Beckett’in yaratım gücü için be-

lirleyici koşul olarak kalırken Marcel Duchamp’na göre bütün bir 
gelenek, zevk, estetik ve anlam üretimi saçmalıktan ibaretti. Sanat 
yaratıcıya değil yaratım sürecinin kendisine odaklanmalıydı. 1955’te 
Philadelphia Museum of Art’ta New York Guggenheim Müzesi’nin 
o zamanki direktörü olan James Johnson Sweeney’le röportajında 
Duchamp şu ilginç son sözleri söyler:

Biliyorsun, ben şeylerin entelektüel taraflarına bakmayı seviyorum. 
Ama “entelekt” [zihin gücü, anlayış] sözcüğünü sevmiyorum. Benim 
için bu kupkuru bir kelime, bir şey ifade etmiyor. Ben “inanç” kelime-
sini seviyorum. Genel olarak insanlar “biliyorum” dediğinde bir şey 
bilmiyorlar, (öyle olduğuna) inanıyorlar. [...] Sanat, zaman ve uzamın 
hükmedemediği bölgelere doğru bir kaçış. Yaşamak inanmaktır, be-
nim inancım bu. (Nelson,1958, s.99)



169

Duchamp ve Beckett’in Kesişen Yolları: Modern Sanatta ve  
Edebiyatta Kavramsallığa Yeniden Bakış

monograf 2020/13

Bu röportaj yapıldığında Duchamp artık “The Large Glass-Le 
Grande Verre” (Büyük Cam), “Coffee Mill-Moulin à café” (Kahve 
Değirmeni), “Chocolate Grinder” (Çikolata Öğütücüsü), “Bott-
le Rack-Porte-bouteilles” (Şişe Askılığı), “Anémic Cinéma”, “Nude 
Descending a Staircase-Nu descendant un escalier” (Merdivenden 
İnen Çıplak) gibi yapıtını oluşturan birçok önemli parçayı tamamla-
mıştır.10 Bir taraftan Sürrealizm, Kübizm, Dada gibi yirminci yüzyıl 
sanatının önemli akımlarına bulaşmış, diğer taraftan hiçbir zaman 
gerçekten bir gruba dahil olmamış, hem içinde üretim yaptığı akım-
lara hem de tüm bir sanat cemaatine ve onu oluşturan üretim ilişki-
lerine, estetik zevk ilkelerini belirleyen geleneğe ve sanat pazarına 
olan kayıtsızlığını ölene kadar korumuştur. Beckett’in kavramsallaş-
tırmasının anahtarı olan “Hiç”in çift yönlülüğüne benzer bir durum 
Duchamp’nın “inanç” kavramında da görülür. Maurizio Lazzarato 
(2008), Duchamp’nın inanç kavramını “diyalektik karşıt ikiliklerin 
temsil ettiği sahte heterojenliği ifşa eden” bir kavram olarak ele alır 
(s.27). İnanç bilmekle bilmemek, anlaşılırlıkla hissedilirlik ikilikleri-
ne bir üçüncü terim olarak eklenir ve hem bilmeyi hem de bilmeme-
yi aynı anda niteleyerek bu sözde karşıtlığa ayrışım görevi görür. Di-
lin bu ayrıştırıcı, karşıtlaştırıcı, sınıflandırıcı niteliğinin doğal değil 
işlevsel olan temelleri ifşa edilir. Bu elbette her sözcüğe istediğimiz 
anlamı vermeyi tercih edebiliriz demek değil, anlamla ilgili bir du-
rumun açığa çıkması demektir: Anlam gösteren-gösterilen ikiliğiyle 
değil onu meydana getiren bağlamın değişkenliğiyle ilişkili olur böy-
lece. İnanç, görülmeyen, neden-sonuç, yer-zaman ilişkilerine bağlı 
olmayan bir olasılığı, yeni bir bakışı görünür kılmaya işaret eder. 
Bu, aynı zamanda Beckett’in “Hiç”ini yeniden gözden geçirmek için 
ilginç bir terminolojik çerçeve sunar. Beckett’in “Hiç”e ulaşma iste-
ğinde de Duchamp’nınkine benzer olarak olmayana, görünmeyene, 
henüz formlaşmamış bir gerçekliğin hareketine inanç söz konusu-
dur. Genç Beckett ilk etapta “Hiç”i biraz daha Romantik bir kaygıyla 
erişilemeyen hakikat gibi kurguluyor gözükse de, dilin tam da bu gö-
rünmez, dil dışı, değer dışı yönüne olan inancı ve dilin dışına yaşam 
vermek için önerdiği yollar edebiyatın yarattığı duyumsama alanını 

10 Bahsi geçen yapıtların görselleri için: https://www.wikiart.org/en/marcel-duchamp
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bir etkileşim olarak kurgular: sessizlik ve söz, parçalanma ve anla-
tı, boşluk ve göstergeler, Hiç ve Şeyler. İnancı şeylerin entelektüel 
taraflarını nitelemek için kullanan Duchamp bu iki kavramın kar-
şıtlığının bağlı olduğu mantığı da aynı şekilde işlevsizleştirir. Oysa 
ikilikler aynı geleneksel mantığı güçlendirmeye yaramaktan başka 
bir iş görmezler. Bu yüzden iş-oyun, aktif-pasif, duyumsayış-akıl ve 
entelekt-inanç ikilikleri sanatçının ayırt edeceği ya da aşacağı kav-
ramlar değil, dinamitleyeceği ikili mantık yapılarıdır. Lazzarato’ya 
göre Duchamp böylece “dışlayıcı ayrım” ilkesini geçersizleştirerek 
“içerici ayrım”ı kullanılır hale getirir (s.27). 

Duchamp için sanata inanmak, tıpkı satrançta olduğu gibi nes-
nenin görünmeyen, verili olmayan tarafına bakmak, onun meydana 
getireceği dönüşümlere, nesne ve özne ilişkisinin yeniden yapılan-
dığı cisimsiz bir alana, oradaki görülmeyen bir dönüşüme inanmayı 
gerekli kılar. Örneğin “Çikolata Öğütücüsü”, “Kahve Değirmeni” gibi 
yapıtlarla Duchamp nesnenin bağlamsızlığını, insandışı kurallılığı-
nı, mekanik bağlantısallığını görünür kılmaya uğraşır. Bu Beckett’in 
yanlış görme olarak nitelediği bağlamsız algıya yakın bir çabadır. 
Gündelik nesneye bakmak apatetik, anestetik bir görme biçimini 
açığa çıkarır. Dolayısıyla Duchamp için entelektüel angajman his-
sizlikte, duyumsamanın sekteye uğradığı ânda duyumsanabilirliği 
yeniden tanımlamak, bakanın bu sıfır noktasında kendini baştan 
üretmeye girişmesidir. Nesne bakana verili bir şey sunmaz; ancak 
bakanın bakışında bir dönüşüm yarattığı ve bu sıradan olayı başka-
laştırdığı ölçüde bakanla bakılan arasındaki etkileşimi yeniler. Bu et-
kileşimi Jasper Johns Marcel Duchamp’a saygı duruşunda bulundu-
ğu yazısında şu ifadelerle açıklar: “Bu yüzyılın öncü sanatçılarından 
Marcel Duchamp, sanatını, empresyonizm tarafından çizilmiş retinal 
sınırlardan taşıyarak dil, düşünce ve görüşün birbirlerini etkiledik-
leri bir alana götürür” (Cabanne içinde, 1987, s.109). Duchamp’na 
göre uzay ve zamanın hükmedemediği yerler ise, hem Kantçı an-
lamda tecrübeyi açıklayacak düşünce ve sezgi formlarının yitiminde 
düşünmenin kendisini yeniden tanımlamak, hem de sosyal ve tarih-
sel olarak estetik ve zevk ilkelerini yapılandıran gerçeklikten tama-
men kopmaktır; olanağın dışını düşünmektir. Duchamp’nın hazır-
nesneleriyle ilgili söylediği anlamda hem dikkat dağılması hem de 
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dikkatin yön değiştirmesi anlamına gelen “distraction” Duchamp’cı 
duyumsamanın gerekliliği olur (s.47). Verili pratikleri, çizilmiş ola-
nakları görmemek. Beckett’in Hiç’i. Duchamp’nın estetik zevkten 
ve biçim-içerik, soyut-somut, hareket-anlam gibi anlatıyı niteleyen 
özelliklerden bütünüyle kaçınarak ürettiği estetik deneyim inancı 
böylece üçüncü terim olarak merkezileştirmeye dayanır. 

Duchamp ve Beckett’in Deneyleri:  
Görmeyi Unutmak, Dili Kötüye Kullanmak 
Beckett’in dili kötüye kullanma ve nominalist ironi önerilerinin 

uygulamalarını Duchamp’da da görürüz. Duchamp, gözü görme ara-
cı olarak yok ederek onu başka türlü bir okuma olayının baş koşulu 
olarak düşünmeye yeltenir. Dili kötüye kullanmak için en çok baş-
vurduğu yöntem yapıtların arasına salt gözle takip edilebilir sözler 
yerleştirmek ve mizahi başlıklar üretmektir. Duchamp’nın “Büyük 
Cam” olarak bilinen yapıtının başlığı “Bride Stripped Bare by Her 
Bachelors, Even”daki (Bekârları Çırılçıplak Soyulan Gelin, Hatta) 
“Even” sözcüğünde olduğu gibi, sözcüğün hem yanlış yere hem yan-
lış şekilde yerleşmesi, Beckett’in şikâyet ettiği dilin kutsallığına atfen 
ilginç bir deneydir. “Even” (bile/hatta) sözcüğü içinde bulunduğu 
sentaktik bütüne tamamen ayrıksı ama yine de diğer sözcüklerle bir-
likte durarak mantıksal bir ayrılma yaratır (s.40). Anlamı olmayan, 
işlevi ve bağı olmayan sözcük, burada neyi belirttiği belli olmayan 
yanlış yerleştirilmiş bir belirteçtir. Duchamp’na göre bu, belirtecin 
saf belirteçliğini açığa çıkarır; sentaktik ilişkinin içinde ilişkisizlik 
yaratır. Sözcük içinde bulunduğu bütünün parçası olarak bir şey ifa-
de etmez; fakat ondan ayrı da durmaz. Bu eğretilik, belirteci sadece 
belirteç olarak belirtir, onun işlevsiz birleştiriciliğine tanıklık ederiz 
(s.40).

Okumanın okuyabilirlik dışında bir olay olabileceği fikrini Duc-
hamp şöyle ifade eder: “Fransızcada, hatta herhangi başka bir dilde, 
yalnızca harfleri okuyunca akıl almaz şeyler oluyor” (Cabanne, 1987, 
s.63). Duchamp yalnızca harflerin okunmasını sağlayarak okuma 
deneyiminde bağlam ve devamlılık yitimini hedefler. Böylece bu de-
neyde sözcüğün yazı ve anlatım olarak dilden bağımsızlaşması tam 
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olarak Beckett’in öngördüğü türden bir kötüye kullanım olur. Bu tür 
bir okuma deneyini 1926 tarihli Anémic Cinéma adındaki kısa fil-
minde yapar.11 Ekranda sürekli dönmekte olan spiral desenler vardır. 
Art arda bu spirallerle üzerinde birtakım yazıların olduğu yuvarlak 
plaklar dönmeye başlar. Tüm film bu iki farklı sahnenin art arda gö-
rünmesinden oluşmaktadır. Yuvarlak plaklar üzerine yazılmış, keli-
me oyunlarıyla dolu sözleri okudukça gözümüzle takip ettiğimiz ola-
ya bakamaz hale geliriz. Ama hareketin kendisi bakışı sürdürmemizi 
sağlar. Dayanılmaz bir şeye bakarız ve ondan gözümüzü alamayız. 
Görmenin kendisi işlevsizleşir. Gözümüzle spiral bir hareketi takip 
eder, sözcükleri bu tekrarlı, sonsuz spiral hareket içinde tekrar tekrar 
gözümüzle okuruz; cümleler kayıtsızca döndükçe okuma deneyimi-
miz ancak okuduklarımızın tutarsızlığında tarif edilebilir olur. Duc-
hamp cümlelerin sözcük oyunlarıyla dolu ve absürd olmasına dikkat 
eder: “Si je te donne un sou me, donneras-tu une paire de ciseaux?” 
[Sana bir kuruş verirsem sen de bir makas verir misin?] Şekiller ve 
cümleler birbirlerine bağlı bir hareket oluşturur, bakış bu rejime tabi 
kılınır ve görmenin doğallığı, bakmanın zorunluluğu ve dayanılmaz-
lığıyla ikame edilir. Hareketin mekanikliği görüşü mekanikleştirir. 
Plakların ve spirallerin hareketi bizi manipüle ettikçe görmenin sü-
reci ve bağlamı yok olur. Bu deneyim duyusal dünyamızın ortasına 
yerleşir, gözle okumaya devam ettikçe değişimli bir tekdüzelikte hare-
ketin uzantısı oluruz, gözümüzü kaybedip kimliğimizi yitiririz. İnsa-
ni unsur, toplumsal unsur, estetik unsur yerine, kayıtsız bir güç olarak 
mekanik ve sıradan unsur deneyimimizi ister istemez döngüsel bir 
harekete hapseder, oyuna tabi kılınırız. Burada nesnenin ya da olayın 
ortaya çıkışı izleyicinin deneyiminden bağımsız olmadığı için yaratı-
cı ya da yorumcunun tahakkümü yıkıldıkça algı yalnızca bağlamsız-
laşmaz aynı zamanda kolektifleşir. Estetik deneyim ancak birden faz-
la aracın birbiriyle karşılaşması, görsel alanın “yanlış kullanılan” bir 
dille etkileşmesi sayesinde oluşan, tek bir forma, açıklamaya, duruma 
indirgenemeyecek kolektif bir süreçtir. Öznel bakışın önemi dağılır. 
Yorumlayamaz, kanı üretemez hâle gelmektir bu. 

11 Filmin tamamı https://www.youtube.com/watch?v=eLwlsNK2CGg&t=250s bağlantı-
sından izlenebilir.
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Duchamp’nın bu dil deneyleri, Beckett’in dili yok etmek için 
bir basamak olarak gördüğü nominalist ironi için dikkat çekici re-
feranslardır. Conor Carville Duchamp’nın nominalizm tanımının 
Beckett’inkine benzer olduğunu savunur ve Duchamp’nın yazdığı şu 
notları alıntılar:

Nominalizm [literal] = Sözcükler arasında genel, belirli ya da sayısal 
ayrım yok (masalar sözcüğü masanın çoğulu değil, yedi fiil çekiminin 
yemek sözcüğüyle hiçbir ilgisi yok). Somut sözcüklerin fiziksel uyar-
lamaları, soyut sözcüklerin kavramsal değeri yok. Sözcük müzikal 
değerini de kaybeder. Sadece okunabilir olur (sesli ve sessiz harfler-
den meydana gelmesinden dolayı), gözle okunabilen ve gittikçe plas-
tik önem kazanan bir forma kavuşur (Duchamp’dan aktaran Carville 
2018, s.60).

Beckett Watt romanında bu türden kötüye kullanımları araş-
tırır. Watt’ın etrafındaki dünyayı algılamadaki zorluğu, karakterin 
algıladığı gerçeklikle onu ifade eden dil arasında bir türlü kapata-
madığı bir uçuruma dayanır. Dil Watt için kimi zaman deneyimi ifa-
de etmeye yetmeyen, dünyadan tamamen bağımsız, adeta gereksiz, 
hatta zorlayıcı bir unsurdur. Olayların dilden kaçan bir yönü vardır 
Watt’ın algısında. Bu bazen Watt’ın olayları duyusal içeriğe indirge-
yip adlandıramamasından bazense olayı anlatısal olarak algılayama-
yıp geçmiş-şimdi-gelecek çizgiselliğinin eridiği bir deneyimde onu 
yalnızca “plastik içeriğiyle” almasından kaynaklıdır (Beckett, 2009, 
s.60). Böyle durumlarda romanın okunabilirliği sadece sözcüklerin 
ya da cümlelerin gözle takip edilmesiyle nitelenen bir hâl alır. Beckett 
bunu birkaç şekilde yapar. Bunlardan biri, aynı olayın cümle öğeleri-
nin yer değiştirmesiyle farklı varyasyonlarda yazılmasıdır; sözcükle-
rin sıraları, nesnelerin, tümleçlerin yerleri değişir. Örneğin romanda 
Watt’tan önce Watt’ın çalıştığı malikânede hizmetkârlık yapmış olan 
Arsene’in uzun monoloğu bu türden varyasyonlarla doludur. Arse-
ne hayatından imgeler, kişiler, hikâyeler eşliğinde hizmetçilik dene-
yiminden bahseder, yaşamın bunaltıcı ve sıkıcı havasını aktarırken 
dil de akıl almaz bir tekdüzelikte ilerler: “Ve o zavallı rezil yeryüzü, 
benim yeryüzüm ve babamın ve anneminki ve babamın babasınınki 
ve annemin annesininki ve babamın annesininki ve annemin baba-
sınınki ve babamın annesinin babasınınki ve annemin babasının an-
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nesininki ve babamın annesinin annesininki ve annemin babasının 
babasınınki...” (s.38). Cümle bu şekilde sayfanın yarısından fazlasını 
işgal eder. Uzayıp kısalan, isimlerin yerlerinin değiştiği bu tamlama-
lar dizisi gibi dizileri Beckett sık sık kullanır. Zaten romanın önemli 
temalarından olan tekdüzelik teması bu türden pasajlarda dili hikâye 
kurmaktan iyice mahrum bırakırken aynı anda ona muazzam bir 
tekrarlama gücü verir. Bu tekrarlamayı takip etmek okuyucunun 
okuma esnasında otomatikleşmesinin aksine daha da odaklanma-
sını sağlar. Özellikle tek bir işlevin (buradaki iyelik işlevi gibi) aşırı 
görünür olması ve anlamı yıkıma uğratma ve unutturma gücü söz-
cüğü yalnızca gözle okunabilir bir düzeye getirir. Tamlamalara ekle-
nen her sözcükle anlatıcı en başta sunulan dünya fikrinin duyumsal 
sınırlarını yalnızca değiştirmekle kalmaz aynı anda tekrar edebilmek 
için göndergenin kendisini unutmak zorundadır. Yeryüzünün ken-
dini tekrar eden aynılıkları anlatılırken bu aynı yeryüzü sonsuz kez 
parçalanır, kendini taklit ederek çoğalır. Anlatıcı aşina olduğumuz 
ya da şikâyet ettiğimiz, hep aynı olan, tekdüze bir dünya fikrinin aç-
mış olduğu bu dilde artık tam olarak bu fikirden de bahsedemiyor-
dur. Genel bilgi, belli bir kavrama düzeyinde kabullenilmiş hakikat 
ya da aksiyom olarak gelir gibi görünürken dilin bir türlü bütünsel 
olarak kuramadığı, tamamlanmamış, deneyimleşemeyen dünyalar, 
Duchamp’nın düşündüğü anlamda bir plastisiteye bürünmeleri ve-
silesiyle görünür olur. 

Bir diğer dizide dil, harflerin yerleri değiştirilerek kötüye kulla-
nılır. Romanın sonlarına doğru Watt, bahçede yazar/anlatıcı Sam’le 
karşılaşır. Sam Watt’la yürüyüş yapıp sohbet ederken Watt’ın konuş-
ması farklı olasılıkların denendiği bir kötüye kullanma deneyine dö-
nüşür. Anlatıcıya göre Watt sırasıyla önce “arkadan öne” cümleleri 
sonlarından başlayarak konuşur, daha sonra sözcüklerin yerini boz-
madan harfleri tersten konuşur, daha sonra hem sözcüklerin sırasını 
değiştirir hem de harfleri tersten konuşur. Bu şekilde birkaç olasılık 
daha denenir: “Lit yad, mac, ot, og. Ton taw ton tonk. Ton dob, ton 
trips. Ton vila, ton deda. Ton kawa, ton pelsa. Ton das, ton yag. Os de-
vil, rof mit” (s.143). Sayfalarca farklı olasılıkları deneyerek böyle ko-
nuşan Watt ve onu bu şekilde duyduğunu ve hiçbir şey anlamadığını 
iddia eden Sam dili kullanır ama anlaşamazlar. İletişim olayı hep bir 
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dağılma tehdidiyle birlikte meydana gelir. Fakat ilginçtir ki, bu ile-
tişimsizlik romanda bir krize yol açmaz; karakterler dili kullanmaya 
devam ederler. Beckett’in tüm dil şüpheciliğine rağmen Watt’ta dilin 
işlevsiz ve kişisizken yine de devam etmesi romandaki mizahın da 
gücüyle romana müthiş bir enerji verir. Dil farklı varyasyonlar halin-
de sözcüklerin sıralanmasına dönüştükçe olay hikâyeleşemez, ola-
naklılaşamaz. Dil böylece tecrübeyi aktarılamayan ama sürekli ye-
niden yapılandırılan bir etkiler toplamı olarak kurar. Duchamp’dan 
farklı olarak Beckett’in dil oyunları içlerinde kendi çözümlerini de 
barındırırlar, yukarıda olduğu gibi: “To go, till day came. Not Watt 
not Knott. Not body not spirit. Not alive not dead. Not awake not 
asleep. Not sad not gay. So lived for time” (s.143).12 Watt’ın ezoterik 
dili başka bir perspektiften onun poetik hakikatini de anlatır. Bec-
kett, Watt’ta bu şekilde Watt’ın ve anlatıcının, karakterin ve gölge-
sinin, zihnin karmaşık ve mantıksal taraflarının farklı anlaşılabilir-
lik düzeylerinde yarattığı dil evrenlerini aynı anda sunar. Bu farklı 
dünyalar aynı anda işleyiş hâlindedir. Anlaşılır olan ve olmayan iç 
içe geçmiştir. Dilin işlevsel değil de eşliksel hâle gelmesi, romanda 
karakter, yer ve zaman belirgin olsa bile belirlenemez olaylar yaratır. 
Watt’ta belirlenebilir tek bir olay, aktarılan belirli bir hikâye yoktur. 
Figür mevcutken figürasyon/figüratiflik yoktur, dil mevcutken yazı 
ve hikâye yoktur. Romanın tam olarak belirlenemeyen gerçekliği di-
lin okunurken birikme, dağılma, parçalanmalarında ifade bulan bir 
değişkene dönüşür. 

Sözcüklerin işlevsiz yerleşimi ve anlatıyı sabote eden bağlam-
sızlıkları, görmenin görüş dışında bir deneyim yaratma kapasitesi, 
okumanın bildiğimiz anlamda okumayı yıkıma uğratan gücü, dilin 
anlatısal yetersizliklere rağmen tekrarlarla, döngülerle yarattığı du-
yumsal etkiler  temsil edilebilir belirgin bir formun oluşmasını, ya-
pıtların sistemleşmesini önler. Formu bir kaçış olarak tanımlar. Tam 
da bu kaçışın ve sistemsizleşmenin gücü modernizmi niteleyen par-
çalılık estetiğinin içinde yeniden tanımlayabileceğimiz bir yaratım 
biçimine işaret eder: Anlatının yapısının değiştiği parçalı sistemler 

12 Gitmek gün gelene kadar. Watt değil Knott değil. Beden değil ruh değil. Ölü değil diri 
değil. Uyanık değil uyuyan değil. Üzgün değil neşeli değil. Böyle yaşadı bir zaman.
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içinde kutsal anlatılar yaratmak yerine anti-sistematik ve eşlikçi bir 
dile yerleşim; öznelerin parçalanmış bilinçlerinin dile yansıtılması, 
negatife bir temsil edilme rejimi vermek ve dile yeniden hâkim ol-
mak yerine, dille hiçbir şey yapamamaya doğru gitmek, dili kötüye 
kullanmak, yanlış kullanmak; parçalanmanın formunu bulmak yeri-
ne, sınırları sürekli değişen görünmez alanlarda ısrar; göndergeleri 
gizlemek ve anlamı sorgulamak yerine kimi zaman onları tamamen 
unutmak; yer ve zaman gibi öğeleri sorgulamak yerine onları birbiri-
ne karıştırmak. Beckett’i belki de büyük modernistlerden ayrıştıran 
temel durum, yazısının bu bakımlardan dil üzerindeki hâkimiyetten 
mahrum olması. Burada elbette bir değer karşılaştırması yapmayı 
amaçlamıyorum. Ancak Beckett’in (ve Duchamp’nın) modernist 
sanatın kaygılarından doğarak ondan ayrışmış olması bir tercih ya 
da dönemleştirme meselesinden çok sanat yaşamlarını etkileyen, 
sürekli form değiştiren ve başka soruları tetikleyen bir duyumsama 
deneyinin yapıta etkilerinde anlam bulmaktadır.

Kavramsala Bakış: Karşılaşmalar, Dönüşümler ve 
Görünmeyen Yollar
Her ne kadar Beckett bu sözcüğü hiç kullanmamış olsa da 

yukarıda bahsettiğim paralellikler Beckett’in sanat düşüncesini 
Duchamp’cı kavramsal tanımının aracı hâline getirmektedir. Bec-
kett ve Duchamp’nın önerdikleri yöntemlerden yola çıkarak kav-
ramsalı onların yapıtı çerçevesinde tanımlamaya çalışmadan önce 
bu kavramın kimi zaman yarattığı sorunlardan bahsetmek gerek. 
Duchamp’nın hazır-nesnelerinin kavramsallığının negatif etkile-
ri olduğu bazı sanatçı ve teorisyenler tarafından öne sürülmüştür. 
Amerikalı sanatçı ve kürator Dan Graham, Duchamp’nın ancak de-
ğersizleştirdiği sanat kurumunun içinde bir devrimci olarak anıldı-
ğından bahseder ve Duchamp projesini tam da bu yüzden yetersiz 
bulur (Albero ve Stimson, 1999, s.420). Aynı şekilde Fransız çağdaş 
sanatçı Daniel Buren Duchamp’nın sanattaki yanlışlığı açığa çıkar-
mak yerine onu daha da büyüttüğünü iddia eder (s.66). Üretilmiş 
bir nesneyi alıp bağlamından kopararak sanatı sembolikleştirdiği-
ni savunur (s.66). Bu yüzden de işaret edilen her nesne onu olduğu 
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gibi sunmaya değil temsil etmeye hizmet eder (s.66). Tüm bunlardan 
ötürü Duchamp sanatın dışına çıkmaya çalışırken ancak onun içinde 
bir değer bulmuştur. Buren’in Duchamp eleştirisinin hedefi esasında 
direkt olarak Duchamp değil onun açtığı türden bir kavramsallığı 
izleyen pratiklerdir. Kavramsal sanatın öncüsü sayılan Duchamp, 
her şeyin sanat olabileceği bir alanı özgürleştirerek aynı zamanda sa-
nat dediğimiz olgunun evrensel değil kurumsal, bu yüzden yalnızca 
ontolojik değil epistemolojik temellerini de açığa çıkarır. Örneğin 
Stephen Zepke (2008), Duchamp’nın hazır-nesnelerinin dayandığı 
“görsel kayıtsızlık” durumunun herkese açık ve herkesin katılabile-
ceği bir hissizlik alanı oluşturmakla ilgili olduğunu söyler (s.36). Bu 
yüzden Duchamp’nın “kavramsal” olan sanatı, bir demokratizasyon 
mantığına dayansa da bu mantık sanatın afektle ilişkisini de tama-
men reddetmek durumundadır. Tam da bu yüzden Duchamp’nın 
öne sürdüğü estetik “anestetiktir”. Kavramsal sanat, sanatın hayata 
içkin olduğu bir alanda göstergeleri ve kavramsal yapıları manipü-
le ederek kapitalist dünyanın karşımıza çıkardığı her türlü konu-
yu üretebilir. Zepke’ye göre bu hayata içkinlik, Duchamp’nın “Şişe 
Askılığı”yla ilgili söylediği şu sözlerde belirgindir: “Gidip satın al-
dım” (s.36).13

Fakat sanatın kavramsallığını bu kayıtsızlık deneyi tetiklemiş 
olsa da kavramsal olan yalnızca bununla nitelenmeli midir? Simon 
O’Sullivan Duchamp’nın hazır-nesnelerinin sanatın Peter Bürger’in 
öne sürdüğü türden kurumsal bir tanımıyla ilgilenmediğini söyler 
(2006, s.24). Aksine farklı nesnelerin, öznelerin, uzamların ve yer-

13 Zepke’nin burada problematize ettiği bir Duchamp okuması var. Zepke, Guattari’nin 
Duchamp’nın hazır-nesnelerini bu anestetik politikaya ters olarak duygulanımsal evrenler 
yaratabilen nesneler olarak okumasının, Duchamp ve sonrasında gelen kavramsal sanatın 
enformasyonel yönüne ters düştüğünü söyler (s.36). Guattari’ye göre ise, Duchamp’nın 
“Şişe Askılığı” gibi hazır-nesneleri, belli bazı kültürel-ekonomik belirteçleri hatırlatan za-
manların ve kişisel hatıraları kapsayan göndergesel evrenlerin oluşturduğu işaret kümeleri 
yaratırlar (1996, s.164). İzleyicinin nesneyle olan ilişkisi tam olarak bu evrenlerin işaret 
kümeleri sayesinde yaratmış olduğu duyusal etkileri bir arada tutan “ritornelizasyon”lar, 
karşılaşmaların yarattığı yepyeni duyumsal alanlar sayesinde mümkün olur. Guattari’ye 
göre özneyi oluşturan bileşenlerden biri nesnenin yaydığı belli bir işaret kümesine adeta 
takılır. Bunlar her şeye rağmen yalnızca enformasyonel, sorgulayıcı dünyalar değildirler. 
Lazzarato ve Guattari gibi düşünürlerin okumasının Duchamp’nın anestetiğinin yaratıcı-
lık ve yeni bir öznellikle ilişkili sonuçlarını anlamak açısından daha açıklayıcı olduğunu 
düşünüyorum.
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lerin makinesel (machinic) fonksiyonlarıyla ilgilidir (s.24). Yani, 
O’Sullivan’ın tarifinde, sanatın kavramsallığı diyebileceğimiz şey, 
bulunmuş imgeler ve nesneler, karşılaşmalar ve yüzleşmelerin etki-
leşiminde yaratıcılık meselesidir; bu da belli bazı sanat pratikleri-
nin sorumluluğunda olan bir alan değil, bütün bir sanatsal alanın 
genel koşuludur (s.24).14 Özellikle 60 sonrası kavramsal sanatının 
aşırı üreticiliği bu Duchampcı ânı esas alarak üretim yaparken tam 
olarak bu karşılaşma alanını es geçmiş, Beckett ve Duchamp gibi ka-
yıtsızlıkla anılan sanatçıların sırt çevirişlerini hayata içkin hâle gelen 
bir pratiğe dönüştürmüştür. Duchamp ise tam da böylesi bir büyülü 
üretim çemberinden özgürleşerek etik-politik bir prensibi de yürür-
lüğe koyar (Lazzarato, 2014, s.6).

Duchamp, Cabanne’la (1971) röportajında kavramsalı, şeylerin 
retinal olandan başka bir olaya bağlı olması olarak açıklar (s.39). Re-
tinanın görme eylemi için vazgeçilmezliğini bozmak için Duchamp, 
O’Sullivan’ın sözünü ettiği türden bir karşılaşma alanı öne sürer. Gö-
zün gördüğünde yeni bir şeyle karşılaşmasını sağlamak için gerekli 
koşulları hazırlamak böylece Anémic Cinéma’da olduğu gibi yapıtı 
deneyimlemeye hizmet edecek yeni kavramsal araçlar icat edecek, 
uzay ve zamanın hükmedemediği yerlere götürecektir zihni; imge-
nin görmeye bağlı olmaması, edebiyatın anlatmaya bağlı olmaması 
gibi. Duchamp yine de bu bağımsızlık girişimini görselliğin karşısına 
koyabileceğimiz salt bir zihin gücüyle açıklamaz. “Büyük Cam”dan 

14 O’Sullivan, okumasını hem Deleuze hem de Deleuze ve Guattari düşüncesi çerçeve-
sinde “karşılaşma” fikrini ön planda tutarak yapar. Sanat nesnelerin statik üretimi, dağı-
tımı ve tüketimi meselesine indirgenemez; süreçler meselesidir O’Sullivan’a göre (s.24). 
Deleuze’ün Fark ve Tekrar’da ortaya attığı, bir karşılaşmaya dayalı estetik düşüncesine 
göre yaratıcılık, yani yeninin doğuşu, tanınamayan bir nesneyle, daha da doğrusu bir gös-
tergeyle karşılaşmanın zihinde bir sınır tecrübe olarak deneyimlenmesiyle ortaya çıkar. 
Karşılaşma, öznenin göstergeyle ilişkisini belirler. Özneyi sıfır noktasında düşünmeye, 
yaratmaya zorlayan zihinde uyumsuzluk yaratan bu göstergedir, yani temsil edilemeye-
cek şiddetteki bir duyumsamanın yarattığı zorlayıcılıktır. Bu açıdan, hissizliğin kendisi 
de bir şiddettir. Deleuze’e göre yaratıcı ân, bu şiddetin bir biçime aktarılamadığı ândır, 
çünkü zihinsel yetiler bu etkileşim hâlinden aşkın bir form yaratamazlar. Estetik deneyimi 
bu süreç tanımlar. Deleuze’ün terminolojisinde “sentiendum” bu sadece duyumsanabilir 
ama tanınamaz olan sınır kuvvetidir. Nesneye, düşünülebilir bir forma, imgelenebilir bir 
içeriğe, tanınabilir bir şeye dönüşemez. Bu duyumsanabilirliğin varlığı estetiği tanımlar, 
varlıkların duyumsanabilirlikleri değil (1994, s.139-40). O’Sullivan Duchamp’nın hazır-
nesnelerini düşünürken bu karşılaşmaların ve tanınamayan göstergelerin yarattığı du-
yumsama biçimlerine odaklanır. 
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bahsederken yapıtın bir taraftan kavramsal diğer taraftan ise beden-
sel olduğunu söyler ve “dördüncü boyut” anekdotunu şöyle anlatır 
(Cabanne, s.39-43):

Povolowski diye birini hatırlıyor musun? Rue Bonaparte’ta bir yayın-
cıydı ... Bazı dergilere makaleler yazmıştı, dördüncü boyut kavramını 
yaymaya uğraşıyordu; sadece iki boyutlu düz varlıklar falan olduğunu 
anlatmak için. Kübizm ve Princet ile aynı zamanlarda çıkmış olması 
çok hoştu ... [Büyük Cam’ı yaparken] ben de böylesine görünmeyen 
bir dördüncü boyutun yansıması fikrini düşündüm, gözlerle görüle-
meyecek bir şeyin yansıması ... Basit bir entelektüel analojiyle şöyle 
düşündüm: hissiz biçimde gördüğümüz her üç boyutlu nesne, tanıma-
dığımız dört boyutlu bir şeyin yansıması. Bu biraz sofizmdi ama aynı 
zamanda mümkündü de. (s.39-40)

Gözle görülmeyen bu alanın nesneyi temsil ettiği düşünülen 
bir fikrin nesne vasıtasıyla yansıması olmadığı anlaşılıyor. Burada 
Duchamp’nın önerdiği şey, tıpkı Beckett’in “Hiç”le nitelendirdiği 
gibi tam olarak belirlenemez, yani olanak dışı olanın yansıtılabi-
lirliği sorunu. Görülmeyenin yansıması bu yüzden belli bir içeriğe 
belirli bir form vermekle ilgili değildir; Duchamp’nın önerisinde 
dördüncü boyut, bu sonsuzca değişken içeriğin karşılaşmalar saye-
sinde kendi ortaya çıkış yollarını yaratmasıdır. Dördüncü boyut hiç-
bir zaman görülemeyeceği için önümüzde duran nesne bize ancak 
bir yol, etkileşim biçimi, ilişkilenme ağları sunabilir. Bu etkileşimler 
tam olarak nelerdir? Mantıksız gibi görünen bağlantıların dış un-
surlarla açıklanamayacak kendine has bir kavrayış alanı yaratması 
kavramsal düşüncesine zemin hazırlar; bu yeni kavrama alanları da 
görünenin görünmeyenle daimî etkileşimini gerektirir. Nesnenin 
kapladığı yer, duruşu, vs. onunla ilgili verili olmayan bir bilgiyi açığa 
çıkarır, kavranmasının koşulunu etkinleştirir; tam da bu yüzden göz 
de dil de artık yetersizdir. Bu etkileşim seyirci ve yapıt arasında da 
görünmez yollar döşer.15 Nesneyle karşılaşmada artık “maddi olma-
yan dönüşümler” söz konusudur (Lazzarato, s.37). İzleyici olanaklı 

15 Unutmamak gerekir ki, Duchamp için yaratımın önemli bir ayağı da seyircidir. Bu, 
sanatın sanatçı-dahi-kahraman mitinden kurtulması için çok önemlidir. Her ne kadar 
Beckett de bu mite inanmasa da, Beckett’in sanatı bir başka bakış açısından son derece 
içine kapanık, oldukça kendine dönüktür. 
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olmayan bir dünyanın kendisine sunduğu yeni bir ilişki olanağını 
görmeye, yeni kavramsal araçlar üretmeye mecbur bırakılır. Yaratıcı 
süreç izleyiciyi yeni bir bakışa iter. Yapıt her zaman onu yapanı aşan 
bir potansiyel etkileşim ağıdır. Duchamp’nı nesneden ya da yapıttan 
daha çok ilgilendiren anestezinin, bu sıfır noktasının yol açtığı dö-
nüşümlerdir. Bu çift taraflı dönüşümler ve aktarımlar, etkileşimler ve 
karşılaşmalar, önümüzde maddi olarak serili olanı, maddi olmayan, 
yeni kavramsal araçlarla yapılanan, olanak dışı bir deneyim alanıyla 
niteler: “Yaratıcı süreç olanaklının alanını dönüştürüp yapılandırdı-
ğı ve yeni bir duyumsanabilir alan, yeni bir “gri madde” meydana 
getirdiği sürece estetik bir edimdir” (Lazzarato, s.37).

Beckett’in “bilmeyen” (“non-knower”) terimi burada da geçer-
li: Boyutun görülememesi, baştan aşağı yaratıcı tarafından belirle-
nememesi ve temsil edilememesi yaratıcı kuvvetini önemsizleştirir. 
Beckett 60’larda yazdığı kısa metinlerde tıpkı Duchamp’nın bahset-
tiği gibi görünmez olarak tanımlanabilecek dilde açılan bir boyutu 
bu kez bir kuvvetler dizisi olarak yaratır. 1967’de Fransızca yazdığı 
kısa metin “Bing”de (İngilizcesiyle “Ping”) birbirini izleyen sözcük-
ler hiç kimseye ve hiçbir şeye ait olmayan nitelikler olarak görsel, 
zihinsel, işitsel etkiler bırakırlar. Olay görünmez bir kuvvetin ya da 
kuvvetler dizisinin (bu bir ses, renk, duruş ya da jest olabilir) orta-
ya çıkma kapasitesine göre dilin aldığı şekillerdir. Bunlar kademeli 
olarak kalıcı motiflere dönüşür: “Eller düşmüş avuçlar önde beyaz 
ayaklar topuklar birleşik dik açı. Işık sıcaklık parlayan beyaz yüzey-
ler beyaz çıplak beyaz vücut hareketsiz ping hareketsiz başka yerde. 
İzler bulanıklıklar işaretler anlam yok açık gri beyaza yakın. Çıp-
lak beyaz vücut hareketsiz beyaz üzeri beyaz görünmez” (Beckett, 
1995, s.193). Böylece görünmez bir şey renk, şekil ve duruş olmaya 
başlar. Görünmeyen fakat tüm işaretleri belirleyen, duruş ve hareket 
olanaklarını, birleşimleri ortaya çıkaran bir kuvvettir bu. Bu kuvvet 
hiçbir şeyin diğerinden belirgin özelliklerle ayrılmadığı ama sınır-
larının ve şeklinin devamlı değişmekte olduğu bir alanda okumayı 
yapılandırır. Bu tür metinlerde içine yerleşilmiş geometrik şekiller 
ve bu şekiller içinde figürler vardır: Arka planın beyazlığında yer 
alan beyaz bedenler, küpten silindire dönüşen, hatta aynı anda küp 
ve silindir olan alanlar. Metin tıpkı satrançta olduğu gibi görünmez 
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bir alana, hiçbir şeye benzemeyen bir şeye bir görünebilirlik vererek 
onu hem arkaplan hem duruş hem hareket hem hareketsizlik hem 
plastik hem zihinsel olarak oluşturur. Bu hem dili yerleşik ve anlaşı-
labilir olduğu bir bağlamdan kurtarmakta hem de okuyucuyu onun 
içeriğini tespit edebilen bir güç olmaktan alıkoymaktadır.

Yapıtın kavranılmasının koşulları bu yeniden yapılandırılmış 
özne-nesne ilişkisinde, izleyicinin anestetik görüşünde, bir felç 
anında, Duchamp’nın bahsettiği, yapıttaki boyutlararası etkileşim-
lerde bulunur. Beckett’in dili kötüye kullanması ve Duchamp’nın 
retina reddi, olanaklı olanla ilişkiye girilemeyen bir alanda izleyi-
cinin ve okuyucunun deneyiminin yeniden yapılandırılmasına ya-
rar. Cisimsiz ve kavramsal olan koşulunu ve etkisini maddi olanda, 
yeni ilişki ilişkisizlikte, yeni öznellik hissizlikte bulur. Duchamp için 
“Büyük Cam” bu yüzden hem kavramsal hem bedenseldir; kavram-
sal olan maddi olanı temellemez, maddi olan bir yansıyamazlığın 
ortaya çıkış biçimine tanıklık eder. Beckett ise soyutla somut, görü-
nürle görünmez arası bir alanı özellikle “Ping” gibi metinlerde böyle 
yaratır. Beckett’in iletişimin ve anlatının yıkıldığı, hatta gramerin 
tamamen parçalandığı “Ping” gibi mekanik ve tekrarlı metinlerin-
de zamana endeksli anlatı olgusu yerine, hazır-nesneler gibi, sözcük 
yerleşimine, işlevsiz (ya da işlevini sonradan bulan) bir eşliğe, tek-
rar serilerine dayalı bir olay meydana gelir. Duchamp içinse nesne, 
çok daha belirgin olarak bir “karşılaşma nesnesi”dir, yani belirsiz, 
benzersiz, tanınamayan ve potansiyel olarak duran, görünebilirlik 
ile görünemezlik arasındaki karmaşık ilişkileri açığa çıkarabilecek 
bir şeydir.

Sonuç
Kavramsal olanın bu tanımı çerçevesinde hem Beckett’in hem 

de Duchamp’nın kayıtsız estetiğini oluşturan temel olay karşıtlıkların 
bir arada durabildiği bir iletişim ve etkileşim süreci oluşturmaktır. 
Yaratım süreci yapıtla karşılaşmada yeniden yapılanan duyumsama 
süreçlerinden ayrı bir şey değildir. Bu açıdan Duchamp’nın entelekt 
ile inancı ayrıştırmadığı mantık biçimi onun “kavramsal” tanımını 
da açmamıza olanak tanır. Soyut ve somutun, yani önümüzde duran 
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form ile onu meydana getirebilecek görünmez çoklukların ve hareket-
lerin birbirini etkilediği bir kavramsal alanı düşünmeye çalışmak iki 
sanatçı için de belirlenmiş tüm ilişkilenmeleri göz ardı ederek, yani 
hiçleşerek, hissizleşerek olur. Dilden Beckett’in öngördüğü vazgeçiş-
teki radikallik estetik bir yeniden belirlenme de sunar. Yazıyı yukarı-
daki örneklerde olduğu gibi yazı olmaktan çıkarmak bir taraftan kolay 
unutulmasını sağlar, diğer taraftan çok keskin bir duyusal, duygula-
nımsal etkiyle özdeş kılar; tekrarlarıyla, yanlışlarıyla, gramatik olma-
yan söz bloklarıyla bitmek bilmeyen dayanılmaz bir okuma zorunlu-
luğunun içine çeker okuyucuyu. Okuyucu dilin yeni kullanımlarıyla, 
ya da kötüye kullanımlarıyla karşılaştıkça okuma deneyimini de yapı-
landırmak zorunda kalır. Beckett’in geç modern algısı hemen hemen 
çağdaşı olan Marcel Duchamp’nın sanat düşüncesine yakın yerlerde 
gezinirken sanatın yeni estetik önerilerini felsefi ya da psikolojik da-
yanaklara da indirgemeden (sürrealizm ve varoluşçuluktan farklı ola-
rak), öğretilere ve düşünce sistemlerine de kayıtsız bir edebiyat üret-
miştir. Özellikle Beckett’in geç edebiyatının edebiyat olup olmadığı ve 
sınırları da bu yüzden tartışmaya müsaittir. Bu yeni gri alanda, plas-
tik açıklıkla entelekte yönelen bir ezoterizmde, dördüncü boyutların, 
inançların, yanlış algıların, “kötü” yazının kendisi bizzat denenmiştir.
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Yunan İç Savaşı’nı Edebiyat Üzerinden Okumak
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Damla Demirözü’nün İşgal, Direniş, İç Savaş: Yunan Edebiya-
tında II. Dünya Savaşı Yılları adlı kitabı Yunan sosyal, siyasi ve edebi 
tarihinde uzun bir süre, haklı gerekçelerle de olsa, suskunlukla geçiş-
tirilen, öncesi ve sonrası da dâhil olmak üzere II. Dünya Savaşı’nın 
getirdiği toplumsal travmaları merkeze alıyor. Yazar modern Yunan 
devletinin kuruluş tarihi olan 1821’e kadar giderek açıklamaya çalış-
tığı Yunan toplumundaki “milli bölünme” (Türk-Yunan, Kralcılar-
Venizeloscular, Göçmenler-Paleoelladitesler, Komünistler-Sağcılar) 
travmasını sürekli hatırlatarak çizgisel bir tarihsel okuma yapıyor. 
Böylelikle var olan bu ikiliklerin, bu kez farklı isimlerle de olsa İç 
Savaş’ta (1946-1949) tekerrür ettiğine göndermede bulunuyor. Üç 
bölümden oluşan kitabın neredeyse yarısını kaplayan ilk kısmında, 
bir tarih kitabı formatında, olayların tarihsel, siyasal ve sosyal arka 
planı veriliyor. Yazar bu şekilde, daha sonra ikinci bölümde Yunan 
edebiyatından seçilerek incelenecek eserlerdeki anlatıların sorun-
sallaştırdığı meselelere açıklık kazandırmayı, okuyucunun ikinci 
bölümü anlamasını ve anlamlandırmasını kolaylaştırmayı amaçlı-
yor. Modern Yunan edebiyatından seçilerek incelenen metinlerden 
biri deneme, diğeri günce/anlatı, geriye kalanlar ise kurgu (roman, 

* Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora Öğrencisi.
baran.suat@outlook.com
Yazının gönderim tarihi: 25.12.2019. Yazının kabul tarihi: 13.01.2020.



186

Suat Baran

monograf 2020/13

hikâye) eserlerdir. Modern Yunan edebiyatının farklı türlerinden se-
çilen bu metinler, yazarın Önsöz’de belirttiği gibi, Yunanistan’ın II. 
Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşadığı zorlu yılların, siyasal 
ve sosyal bilimlerin araştırma alanından daha uzakta, Yunan edebi-
yatında nasıl yankılandığının araştırılmasına hizmet ediyor. Modern 
Yunan edebiyatı ve edebiyat tarihinin ortalama Türkçe okur için ta-
biri caizse kapalı bir kutu olduğu gerçeği bir yana, okurların ulaşabil-
diği kaynaklar ise Gregory Jusdanis’in Gecikmiş Modernlik ve Estetik 
Kültür: Milli Edebiyatın İcat Edilişi (1998), Herkül Millas’ın Türk ve 
Yunan Romanlarında “Öteki” ve Kimlik (2000), Çağdaş Yunan Ede-
biyatı: Yazarlar, Söyleşiler, Çeviriler (2005) ve Aristotelis Çokona’nın 
iki ciltlik Ege’nin Karşı Yakasından (2004) antolojisi gibi çalışmalarla 
sınırlıdır. Dolayısıyla Damla Demirözü bu çalışması ile diğer eser-
lerden farklı olarak Modern Yunan edebiyatının bir dönemini ince-
lemiş, basımından bu yana dört yıl geçmesine rağmen maalesef hak 
ettiği ilgiyi görememiştir.

Kitabın önsözünde incelenecek tarihsel dönemlerin Yunanistan 
tarihi açısından önemi irdelenerek, bu olaylar karşısında neden ses-
siz kalındığı (Olayları yaşamış kişiler hayattayken konuşmanın zor 
olması, yaşananları anlatmanın toplumu birleştirmekten çok bölme-
ye götüren bir süreç olacağı kaygısı; mevcut siyasi ortamın geçmi-
şe olumsuz bakışı; yaşanan trajedilerin anlatılmasındaki zorluk) ve 
eserlerin ve kitapta yer alan görsellerin seçiminde esas alınan kriter-
ler açıklanıyor. Yazar özellikle açlıktan ölen çocukların çıplak halleri 
gibi çok daha trajik durumları gösteren resimleri çalışmasına dâhil 
etmeyerek bu konudaki hassasiyetini ifade ediyor. Giriş kısmında 
ise, genel hatlarıyla Modern Yunan edebiyatının oluşum tarihi, dö-
nemleri, Rum, Yunan ve Grek kelimelerinin kullanımındaki farklı-
lıklar ve bu kelimelerin taşıdıkları tarihsellikler, daha sonra çoklukla 
değinilecek olan Yunan toplumsal yaşamındaki çatışmalı ikiliği vur-
gulamak adına gündeme getirdiğini düşündüğüm Türk ile Yunan’ın 
birbirinin ötekisi olma meselesi, uzun bir şekilde, sürekli tekrara 
düşülerek işleniyor. Kanaatimce bu kısmın uzun tutulması, yazarın 
doktora ve akademik çalışmalarının temel unsuru olan “Öteki” ve 
“İmaj” meselesinden kendini uzak tutamaması, dolayısıyla Türk’ün 
daha az görünür olduğu II. Dünya Savaşı döneminde bile yazarın 
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kendi uzmanlık alanı ile çalıştığı dönemin unsurları arasına mesafe 
koyamaması ile ilgilidir. Bu durumun bir başka nedeni, kitabın he-
def kitlesinin Türk okuru olması, dolayısıyla Yunanistan’a nazaran 
II. Dünya Savaşı’nda farklı deneyimlere maruz kalmış bir ülkenin 
sakinleri olarak Türk okurunu bu “yabancı” meselenin içine çekmek 
için gerekli bir stratejik yaklaşım da olabilir. Ancak tarihsel olarak 
toplumun yaşadığı ikiliğe işaret etmek adına gerekli olsa bile, Türk-
Yunan imajı ve birbirlerinin ötekisi olmaları metinde gereğinden 
fazla yer kaplamıştır. Hatta kitabın ikinci kısmında yazar, ele alınan 
eserlerde işgal, direniş ve İç Savaş’a odaklanırken, çoğunlukla Türk-
Müslüman ve diğer ötekilerin (Yahudi, Ermeni, Bulgarların) imaj ve 
temsillerinden de söz etmeden duramıyor.

Kitabın “Yakın Dönem Yunan Tarihine Kısa Bir Bakış” adlı bi-
rinci bölümünde, Venizelos ve Kralcılar dönemine gidilerek “Milli 
Bölünme, Megali İdea ve Küçük Asya Felaketi Sonrası Yunanistan, 
Metaksas Diktatörlüğü (4 Ağustos 1936)” ve “İtalyan İşgali’ne Hayır 
(28 Ekim 1940)”, “II. Dünya Savaşı ve Yunanistan: İşgal, Açlık, Dire-
niş (1941-45)” ve “İç Savaş (1946-49)”, “Albaylar Cuntası (1967-74)” 
meseleleri birincil kaynaklar kullanılarak genel hatlarıyla ele alını-
yor. II. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’ın İtalyanlar ve Almanlar tara-
fından işgal edilmesinin sonucu olarak önce solcuların oluşturduğu 
EAM (Milli Kurtuluş Cephesi) / ELAS (Yunan Halkı’nın Kurtuluş 
Ordusu) ile daha sonra İngiliz hükümetinin desteğiyle hem komü-
nizmin yayılmasını engellemek hem de Almanlara karşı farklı bir 
direniş hattı oluşturmak için sağcılar tarafından kurulan EDES (Mil-
li Demokratik Yunan Birliği) ilerleyen yıllarda İç Savaş’ta toplum 
arasındaki ikiliği derinleştirecek çatışmanın tarafları olacaklardır. 
Bu dönemde yaşanan en trajik olaylardan biri de Almanların ken-
di askerleri için kullanmak üzere ülkenin gıda ve mali kaynaklarına 
el koyup 1941-1943 yılları arasında 300.000 kişinin açlıktan ölme-
sine sebebiyet vermesidir. Kitapta İç Savaş’la ilgili kısımda EAM / 
ELAS’ın köylerdeki çocukları zorla ailelerinden koparıp komünist 
bloku ülkelere kaçırmasına atıf yapılırken, o dönemlerde Yunanis-
tan Kraliçesi Frederika’nın talimatıyla kurulan ve devletin ideolojisi-
nin uygulanabileceği bir zemin olan paidopoleislere (çocuk şehirleri, 
yetimhaneler) hiç değinilmemiştir. Türkçe kaynaklarda neredey-
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se hiç değinilmeyen bu yetimhaneler meselesi İç Savaş tarihinin 
önemli yaralarından biridir, o yüzden bahsedilmesi metne daha bir 
derinlik sağlayacaktı.1 1967-1974 yılları arasında yaşanan Albaylar 
Cuntası’nın tarihsel arka planda yer alması (s.72-80) her ne kadar İç 
Savaş yorgunu ülkenin solcu aydınlarının karşılaştığı zorlukları, cid-
di seviyelere ulaşan sansür ve siyasi baskıları göstermesi açısından 
gerekli olsa da, yazarın ele aldığı metinlerden sadece bir tanesi 1976 
yılında, diğerleri 1944-1962 yılları arasında yayımlanmıştır. Dolayı-
sıyla Albaylar Cuntası meselesinin kitapta bu şekilde uzun ele alın-
ması, metnin bağlamının genişlemesine ve kısmen de dağılmasına 
sebebiyet veriyor. 

İkinci bölümde ise Yunan Edebiyat tarihinde “1954 Kuşağı veya 
Savaş Sonrası Edebiyat” olarak anılan ve II. Dünya Savaşı etkilerini 
taşıyan bu dönemin özellikleri verilir. Bu bölümde incelenen on iki 
eserden sekizi roman (Angelos Vlahos, Yaşlı Kadının Mezarı; Yanis 
Beratis, Geniş Irmak; Dimitris Hacis, Ateş; Nikos Kasdaglis, Değir-
mentaşının Dişleri; Rodis Rufos, Bir Haçlı Seferinin Güncesi; Theo-
filos D. Frangopulos, Duvar Savaşı; Thanasis Valtinos, Dokuzların 
İnişi; Andreas Frangyas, Demirkapı), diğer ikisi öykü (Lilika Naku, 
Çocukların Cehennemi; Sotiris Patacis, Kanlı Yıllar), bir tanesi gün-
ce/tanıklık (Renos Apostolidis, 67 Numaralı Tepe), bir diğeri de de-
nemedir (Menelaos Ludemis, Büyük Aralık). Yazar yapısal olarak 
farklı olan bu türleri benzer okumalara tabii tutarak, kurmaca eser-
lerin çizdiği dünyanın birçok açıdan ihtilaflı olacağı gerçeğini çalış-
ma boyunca göz ardı etmiştir. Metinler arasındaki bu türsel farkların 
görmezden gelinmesi, ister kurmaca ister kurmaca dışı olsun tüm 
metinlerin birer tarihi vesika gibi ele alınmasına ve eserlerin edebi-
yat sosyolojisi perspektifinden değerlendirilmesine neden olmuştur. 
Bununla beraber, burada ilginç olan bir nokta da eserlerin önemli 
bir kısmının işgal ve direnişin yaşandığı dönemlerde, sıcağı sıcağı-
na yayımlanmış olmalarıdır. Seçilen eserlerdeki işgal, direniş ve İç 

1 Paidopoleislerle ilgili önemli bir kaynak olarak Loring M. Danforth ile Riki Van 
Boeschoten’in Children of the Greek Civil War: Refugees and the Politics of Memory adlı 
kitabına bakılabilir (The University of Chicago Press: Chicago-London, 2012). Özellikle 
de kitabın üçüncü bölümü “The Paidopoleis of Queen Frederica” (s.85-114) ile beşinci 
bölümü “Children of the Paidopoleis” (s.159-184). 
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Savaş resminin tarafsız verilmesi adına, yazar sadece sol kesimden 
değil, sağ kesimden de iki eser seçerek, komünistlerin “kötülendiği” 
metinleri de değerlendirmeye alıyor. Sağcıların metinlerinde, solcu-
ların elinden çıkan metinlerin aksine, işgal kötülenmez, hatta bazen 
Almanlar insani ve sempatik resmedilir ve tüm sorunların, acıların 
sebebi olarak da komünistler gösterilir.

Üçüncü bölümde ise genel bir değerlendirme yapılıyor. II. Dün-
ya Savaşı’na girmeyen, daha doğrusu son anda kâğıt üzerinde savaşa 
giren Türkiye ile bu savaşı daha sonra korkunç bir iç savaşa evrilecek 
bir sürecin başlangıcı olarak yaşayan Yunanistan’ın trajik deneyimle-
rini on iki eser üzerinden okumaya çalışan yazar, bu kitapları Arna-
vutluk Cephesi, İşgal, Direniş, İç Savaş ve savaş sonrası bunalım gibi 
konulara göre tasnif eder. Yazarların politik görüşlerinin, metinlerin 
oluşum sürecinde, seçilen malzemelerde, kullanılan argüman ve ide-
olojik arka planda bariz bir şekilde etkili olduğu vurgulanıyor. 

Yazarın metodolojik olarak incelenen eserlere tarihi vesika gibi 
yaklaşması, tarih ile kurgu (edebiyat) arasındaki sınırın ihlal edil-
mesi okurun zihninde birçok soruya neden olabilecek boyutta olsa 
da eserin kullandığı edebî materyaller yeni okumalar ve çalışmalar 
için önemli olanaklar sunmaktadır. Bununla beraber yazar, Türkçe 
okurun ulaşamayacağı metinleri önceleme gayreti içerisinde kitaba 
alınacak eserlerin Türkçeye çevrilmemiş olmasını şart koşarken, in-
celenen son roman (Andreas Frangyas, Demirkapı) bu çalışmanın 
basılmasından çok önce 2007 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafın-
dan Avlu adıyla yayımlanır ve bu bilgi yazarın Türk-Yunan ilişki-
lerini Modern Yunan edebiyatından eserlerin Türkçeye çevrilmesi 
üzerinden okuduğu çalışmasında da yer almaktadır.2 Yazarın gö-
zünden kaçan bu durum eserin bütünlüğünü bozmamakta, ancak 
Türkçe okurun ulaşamadığı metinleri önceleme kriterini kısmen 
de olsa geçersiz kılmaktadır, çünkü bu kıstası güçlendirmek için 
Türkçede daha önce çevrilip basılmış beş önemli kitabı çalışmanın 
dışında bırakmıştır. Son olarak kitapta tekrarların çok olması, ko-

2 Damla Demirözü. “Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Μέσα Από τη Μετάφραση της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Στα Τουρκικά” (Modern Yunancadan Türkçeye Yapılan Çevi-
riler Üzerinden Türk-Yunan İlişkileri). Erişim: 02.12.2019 https://istanbul.academia.edu/
DamlaDemirozu
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nunun sürekli Türk veya daha genel olarak imaj meselesine dön-
mesi çalışmanın bütünlüğünü zorlayan durumlar olsa da, konusu 
itibariyle orijinal bir çalışma olan bu kitap Yunanca bilen okuru da 
hesaba katarak metinlerden alınan örneklerin Yunanca orijinalleri-
ni de dipnot olarak vermiştir. Kitabın Türkçe, İngilizce ve Yunanca 
birincil metinler ile holokost çalışmalarından hapishane kayıtlarına 
kadar geniş bir yelpazede seyreden kaynakçası da oldukça güçlüdür. 
Damla Demirözü’nün II. Dünya Savaşı ve İç Savaş yıllarını edebiyat 
metinleri üzerinden giderek anlatmaya çalıştığı bu kitabı, Türkçe li-
teratürde Modern Yunan edebiyatına dair önemli bir boşluğu dol-
durmakta ve konuyla ilgili hem edebiyat hem de sosyal ve siyasal 
tarih alanında çalışmak isteyen araştırmacılar ve okurlar için zengin 
kaynaklar sunmaktadır. 

KAYNAKÇA
Demirözü, D. (2015). İşgal, Direniş, İç Savaş: Yunan Edebiyatında II. 
Dünya Savaşı Yılları, İstanbul: İstos.



191

EŞYA
2020 Sayı: 14

Monograf, 14. sayısında eşya meselesini merkeze alıyor. Eşya, gün-
delik hayatta olduğu gibi kurmaca düzlemde de başat kurucu öğelerden 
olmasına rağmen yazın tarihinin belki de en çok gölgede kalan mesele-
lerinden biridir. Monograf, bu sayıyla eşya mefhumunu su yüzüne çıkar-
mayı hedefliyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, edebiyat ve eşya iliş-
kisine yönelik başka yaklaşımları da içeren özgün fikirlere dayalı maka-
leleri en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar info@monografjournal.com 
adresine bekliyor.

• Eşyanın edebi metinlerdeki yazınsal/anlatısal rolü
• Modernist edebiyatta eşya-birey ilişkisi
• Eşyanın kültürel ve toplumsal anlamları
• Bir medeniyet sembolü olarak eşya
• Mekân kurucu olarak nesneler dünyası
• Eşyanın poetikası ve politikasına bakmak
• Eşya odağında edebi metinlere psikanalitik yaklaşımlar
• Eşyanın cinsiyeti; edebi söylemde beden ve eşya üzerine okumalar
• Karakterlerin ve anlatıcıların nesnelere duyduğu fetişistik ilgiler
• Edebi metinlerde yer alan nesnelerin unutma/hatırlama biçimlerine etkisi
• Doğa ve eşya ilişkisi, eşya imgelerine eko-eleştirel yaklaşımlar
• İnsan sonrası çağda edebiyat ve eşya
• Edebiyat müzeleri, yazar müze evleri
• Yazarlar ve eşyaları
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OBJECT
2020 Issue: 14

Monograf’s 14th  issue focuses on topics related to objects. Despite ob-
jects being one of the fundamental elements of daily life as well as fiction, 
it remains to be one of the topics in literary history that awaits further rese-
arch. With this issue, Monograf aims to shed light on this topic. 

Monograf invites original articles concentrating on the issue of objects to 
be sent to info@monografjournal.com by June 1, 2020. Subtopics in which 
contributions are sought include, but are not limited to, the following: 

• The literary or narrative role of objects in literary texts
• The relationship between objects and individuals in modernist literature
• The cultural and social meanings of objects
• Objects as symbolism for civilization 
• The world of objects as literary setting
• Analysis of the poetics and and politics of objects
• Reading literary texts with psychoanalytical approaches that center on 
objects
• The gender of objects, as well as readings of the body and objects in a 
literary discourse
• The fetish objects of characters or narrators
• The effect of objects in literary texts to the forms of forgetting and re-
membrance 
• The relationship between objects and nature, along with eco-critical 
approaches to the images of objects
• Literature and objects in the post-human era
• Literary museums and writers’ house museums
• Writers and their objects

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cited in italics, along with the publication date.
 Example: As we see in another source (College Cost Book, 1983)... 

As we see in College Cost Book (1983)...
• Multiple sources by the same author:
 Multiple works of an author are cited in chronological order.

Example: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Footnotes:
 Please always use footnotes and never endnotes.
• Titles of the sources:
 Titles of books, journals, newspapers, encyclopedia, films, and video are 

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).




