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Sunuş
14. sayının odak konusu “Eşya”. Odak’ta ilk olarak Özge Şahin “Teraziyi Eşya ile Dengelemek: Ahmet Midhat’ın Romanlarında
Eşya” makalesinde, modernleşmeyle birlikte değişen gündelik hayatın eşya aracılığıyla romanlardaki yorumlanma biçimini araştırmak
için Ahmet Midhat’ın romanlarında “ev eşyası”nın nasıl işlendiğini
ortaya koyuyor, değişen yaşam tarzının ev eşyasına nasıl yansıdığını gösteriyor. “Hafızayı Eşyayla İnşa Etmek: Refik Halid Anlatısında
Eşya-Hafıza İlişkisi” makalesinde Hazal Bozyer, Halbwachs’ın hafıza çalışmalarından yararlanarak Refik Halid’in anlatılarında gündelik hayat ve eşyanın konumunu muhalefet, kimlik, kolektif değişim,
geçmişle ilişkiyi sürdüren hafıza mekânları ve statü göstergeleri gibi
başlıklar üzerinden değerlendiriyor ve Refik Halid’in romanlarında
eşyaların sadece bir yaşantıyı ayrıntılarıyla tasvir etmek ya da dekor
oluşturmak için kullanılmadığını ortaya çıkarıyor. Şeyma Gümüş “Sevim Burak’ın Queer Nesneleri: Yanık Saraylar’da Eşya-İnsan İlişkileri,
Öznellik ve Ötekilik” makalesinde, Sevim Burak’ın ilk kitabı Yanık
Saraylar’daki nesnelerin görünümleri ve karakterler tarafından nasıl
deneyimlendiklerini fenomenolojik bir yaklaşımla inceliyor, eleştirel
queer bakış doğrultusunda nesneleri çevreleyen ve onları düzenin dışına iten söylemleri analiz ediyor, queer nesnelerin ve onların işaret
ettiği uyumsuzluğun ötekiliği temsil etmek ve ötekileştirme pratikleri ile şiddet arasındaki ilişkiyi görünür kılmak için nasıl düzenlendiğini irdeliyor. “Don DeLillo’nun White Noise Eserinde Metalaşan
Özneler” makalesinde Muhsin Yanar, öznenin tükettiği meta ile nasıl özdeşleştiğini, metayı tüketirken metaya nasıl dönüştüğünü Don
DeLillo’nun White Noise romanı üzerinden inceliyor, çağdaş dünyadaki öznenin nasıl tükendiğini ve sessiz/dilsiz metalara dönüştüğünü
tartışıyor. Eylül Tuğçe Alnıaçık “Kumların Kadını’nda Nesneler Dün-

yası” makalesinde, modern ontolojide ikincil pozisyona yerleştirilen
nesnelerin kurucu özelliklerini öne çıkararak hiyerarşik modele bir
alternatif sunuyor ve Kumların Kadını romanını “nesne yönelimli
ontoloji” üzerinden ele alıyor, nesne yönelimli ontolojinin sunduğu
nesne tasarısıyla çerçevesini çiziyor ve nesnelerin farklı ilişkiler içinde yer alabilmelerini mümkün kılan yapılarına dikkat çekiyor.
Pasaj bölümünde, “Tanpınar’da Nostalji ve Eve Dönüş” makalesiyle Ayşe Nur Öğüt, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Aydaki Kadın
romanlarında nostaljinin etkisi ve işlenişinden hareketle yazarın nostalji telakkisini “şahsi nostalji”, “devir nostaljisi”, “medeniyet nostaljisi” ve “İstanbul nostaljisi” gibi temalarla ele alıyor. Eylem Ejder, “Kritik Manzara: 21. Yüzyılda Değişen Tiyatro (ve) Eleştirisi” yazısında
2016 yılında Bloomsbury Publishing tarafından yayımlanan, Duska
Radosavljevic’in derlediği Theatre Criticism: Changing Landscapes
(2016) (Tiyatro Eleştirisi: Değişen Manzaralar) kitabını inceliyor.
Makalelerin değerlendirilme sürecinde, Hazel Melek Akdik,
Fatih Altuğ, Sultan Komut Bakınç, Abdullah Başaran, Zeliha Dişci,
Mustafa Demirtaş, Sevgi Doğan, Papatya Alkan Genca, Esen Kara,
Nurseli Gamze Korkmaz, Ahmet Ferhat Özkan, Mert Bahadır Reisoğlu, Bengü Vahapoğlu, Başak Bingöl Yüce ve Yasemin Yılmaz Yüksek
öneri ve destekleriyle yazarlara katkıda bulundular; teşekkür ederiz.
15. sayının odak konusu “Erkeklikler” olacak. Eleştirel bir
perspektiften ele alındığında erkeklik kurgularının ve algılarının
yeniden görünür hale geleceğini umarak, edebiyatta erkekler ve erkeklikler sorununu ele almayı, tartışmayı amaçlıyoruz. Dosyanın
editörlüğünü Murat Göç yürütecek.
Yedi yıldır düzenli olarak yılda iki kez yayımlanan Monograf ’ta
15. sayı itibarıyla genişlemeye ve bazı değişikliklere gidiyoruz. Yüce
Aydoğan ve Selver Sezen Kutup yayın kuruluna katıldılar. Ve ben,
kurucu ekibinde yer aldığım Monograf’ın yayın kurulunda kalmaya
devam ederek on dört sayıdır yürüttüğüm genel yayın yönetmenliği
görevimi Fatih Altuğ’a devrediyorum.
Eleştiride nitelik sorununu önceleyerek yola devam ediyoruz,
önerilerinizi ve yazılarınızı bekliyoruz.
Melek Aydoğan
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Teraziyi Eşya ile Dengelemek:
Ahmet Midhat’ın Romanlarında Eşya*

1

Özge Şahin**2
Öz
Bir kültürü var eden, tanımlayan ve en iyi anlatan göstergelerin başında eşya
geldiği için eşyanın tarihî seyrini izlemek, ait olduğu kültürü anlamanın en iyi
yollarından biridir. Edebî metinlerde çoğu zaman dolaylı biçimde karşımıza çıkan eşya temsilleri, belli bir dönemdeki kültürü anlamak için doğrudan birtakım
verilere ulaşmamızı mümkün kılar. Türkiye’deki kültürel dönüşümün eşyaya ne
ölçüde yansıdığına romanlar açısından bakmak hem toplumsal dönüşümü hem
de yazarların bu dönüşüme verdiği tepkileri analiz etmeye imkân sağlar. Tanzimat döneminde toplumun yaşam tarzını Batı’ya göre yeniden düzenleme çabası,
öncelikle gündelik hayatta kullanılan eşya ile simgeleştirilmiştir. Sarayda başlayan dönüşüm zamanla önce paşa konaklarında, sonra mahalle evlerinde kendini
gösterir. Bu dönemin romanlarında geleneksel Osmanlı ev içi yaşama düzeni ile
Batılı eşya örnekleri aynı anda içi içe geçerek yer alır. Bu çalışmada, aynı dönemin önemli temsilcilerinden Ahmet Midhat’ın romanlarında “ev eşyası”nın nasıl
işlendiği ortaya konulmaya çalışıldı. Ahmet Midhat’ın romanlarındaki kültürel
dönüşümün eşya üzerinden temsil edilme biçimi Tanzimat döneminin tipik özelliklerini taşır. Onun romanlarında eski ve yeni kültürün yaşam tarzı aynı anda iç
içe geçerek anlatılır. Yazının amacı, modernleşmeyle birlikte değişen gündelik
hayatın eşya aracılığıyla romanlardaki yorumlanma biçimini araştırmaktır. Bu
bakış açısıyla değerlendirilen romanlar “eşya”nın önemli ölçüde, çoğu zaman dolaylı biçimde de olsa, modernleşme meselesi bağlamında işlendiğini göstermiş* Bu yazı, 2017 yılında tamamlanan “Türk Romanında Kültürel Dönüşüm ve Eşya (Ahmet Midhat, Hâlit Ziya ve Ahmet Hamdi Tanpınar Örnekleri)” başlıklı doktora tezinden
türetilmiştir.
** Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi.
ozge.sahin@msgsu.edu.tr
Makalenin gönderim tarihi: 01.06.2020. Makalenin kabul tarihi: 19.08.2020.
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Teraziyi Eşya ile Dengelemek: Ahmet Midhat’ın Romanlarında Eşya
tir. Bu bağlamda Ahmet Midhat’ın gerek kurmaca –Felâtun Bey ile Râkım Efendi
(1875), Kafkas (1877), Henüz On Yedi Yaşında (1882), Taaffüf (1895)– gerekse
kurmaca dışı –Avrupa Âdâb-ı Muâşereti yahut Alafranga (1894)– metinlerinde
değişen yaşam tarzının ev eşyasına nasıl yansıdığı gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Ahmet Midhat, eşya, kültürel dönüşüm, modernleşme,
gündelik hayat.

Balancing Objects in Ahmet Midhat’s
Novels
Abstract
As objects are one of the best signifiers and definers of a culture, examining the
history of objects is one of the best ways of undertstanding a culture. Representations of objects which are usually referred to indirectly in literary texts can be
regarded as direct sources of data for understanding the culture of a certain period. Examining how cultural change in Turkey is reflected through the objects in
novels allows us to analyse social change as well as how authors have reacted to
such change. In the Tanzimat Era, the attempt to reorganise social life according
to the West has primarily been symbolised through objects in everyday life. Starting in the palace, this change dispersed towards the estates of pashas and then to
neighbourhoods. In this era’s novels, old and new life styles exist concomitantly
in a fused manner. This study aims to examine household objects in the novels
written by Ahmet Midhat as one of the most prominent writers of this period. The
way that cultural change has been represented through objects in Ahmet Midhat
novels is typical of the Tanzimat period with the old and new life styles being
portrayed coexistently. Through an analysis of objects, the main objective of this
article is to investigate how novels have interpreted everyday objects that have
transformed through modernization. The study demonstrates that objects have
been contextualised in terms of modernity in Ahmet Midhat’s novels, eventhough
often in an indirect way. In this regard, this study reveals how household objects
represent this change of life style in Ahmet Midhat’s novels Felâtun Bey ile Râkım
Efendi (1875), Kafkas (1877), Henüz On Yedi Yaşında (1882), Taaffüf (1895) as
well as in his non-fiction work Avrupa Âdâb-ı Muâşereti yahut Alafranga (1894).
Key Words: Ahmet Midhat, objects, cultural transformation, modernisation,
daily life.
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Arnd-Michael Nohl (2018) eşya bellek ilişkisine değindiği kitabında günlük pratiklerin dışında kaldığında “eşyanın belleği”nin
“kültürel belleğe” nasıl geçtiğini Jan Assmann’dan referansla aktarır.
Assman’a göre eşya insanın kendi özünü yansıtır. Bu yüzden yaşanılan eşya dünyasının “şimdiki zamanla birlikte farklı mazi katmanlarını yansıtan bir zaman göstergesi vardır” (s.204).
Taşıdığı psikolojik ve sosyolojik içerikle gündelik hayat pratiklerinin bir parçası olan “eşya”ya bakarak kültürel dönüşümün boyutlarını izlemek mümkündür. Bu tür bir kültürel dönüşüm, Osmanlı
toplumunda en açık biçimde modernleşmenin başladığı dönemde
takip edilebilir. Osmanlı toplumunda 18. yüzyılda etkisini göstermeye başlayan modernleşme 19. yüzyılda belirgin hale gelir ve sosyal
hayatın bütün katmanlarını değişime uğratır. Devlet kurumlarından
gündelik hayata kadar Fransız kültürünün etkisiyle başlayan modernleşme zengin bir kültüre sahip Osmanlı tarzını köklü biçimde
dönüştürmeye başlar. Giderek alaturka ve alafranga kavramlarıyla
açığa çıkan ikilik ya da Orhan Okay’ın (1991) deyimiyle “mülemma”,1
kamusal alandan ev içlerindeki eşyaya kadar genişler.
Tanzimat döneminde, eserleriyle gündelik hayat ve eşyaların
dönüşümünü takip etmek açısından hayli veri sunan yazarlardan
biri Ahmet Midhat’tır. Ahmet Midhat’ın romanlarına yakından bakıldığında bu dönemde iyice su yüzüne çıkan çatışmalar ve Hâce-i
Evvel’in de bu çatışmaları çözmek için getirdiği öneriler hemen fark
edilir. Ahmet Midhat’ta eşyanın temsil biçiminin ele alınacağı bu yazıda süreci daha iyi anlayabilmek için öncelikle Tanzimat dönemi
romanlarında eşyanın temsili üzerinde durulacak, ardından Ahmet
Midhat’ın romanlarında evin ve eşyanın temsili yazarın modernleşme anlayışının temelini oluşturan “ölçülülük” açısından yorumlanacak ve son olarak ev içi eşya kullanımının toplumsal cinsiyet açısından nasıl düzenlendiği ele alınacaktır.

1 Orhan Okay’a (1991) göre “Tanzimat devrinin hususiyetlerinden biri de Doğu ve
Batı medeniyetinin, âdetlerinin, kültürlerinin birbirine karışmasıdır. Buna bir sentezden
ziyade eski tabiriyle mülemma demek daha yakışır. Bir kültür unsurunu benimsemek
değil, sadece beğenmek, eskiden de vazgeçememek, fakat bir terkibe ulaşamamak. İşte
Tanzimat’ın mülemması budur” (s.358).
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Gözü Terbiye Etmek
Roman türünün Türkçede gecikmeli başlayan hikâyesi, ilk yıllarda çerçevesini “edebiyat-ı sahiha” ölçütüyle Namık Kemal’in çizdiği “gerçeklikle savaşı[n]”2 hikâyesidir aynı zamanda. Her ne kadar
ilk örnekler Doğu’nun mistik, olağanüstü anlatı geleneğinden izler
taşısa da –Muhayyelât (Aziz Efendi, 1796), Akabi Hikâyesi (Vartan
Paşa, 1851), Hayalât-ı Dil (Hasan Tevfik, 1868), Müsameretnâme
(Emin Nihat Bey, 1872-1875), Temaşa-i Dünya ve Cefakâr ü Cefakeş
(Evangelinos Misailidis, 1872)– her birinde roman türüne yakışır
sahneler yok değildir. Giritli Aziz Efendi’nin kimi özellikleriyle bu
türün çok arkaik bir öncüsü kabul edilebilecek Muhayyelât adlı kitabında gündelik hayat somut bir şekilde aktarılmasa da yer yer o dönemde kullanılan eşyaya işaret edilmiştir. Özellikle klasik ve gerçekçi romanların gündelik hayatı somutlaştırma işlevinin çok yüzeysel
ilk örnekleri de denilebilir bunlara.
Ahmet Hamdi Tanpınar (1998), “Romana ve Romancıya Dair
Notlar I”da eski nesir anlayışının düşünceyi, eşyayı, hayat şekillerini ve ârızalarını içine almaya kararlı mantıklı bir dil anlayışından
uzak olduğunu söylerken (s.58) tasavvuf konularında yalnız sembol
üzerine konuşulduğunu; eşyanın cansız şeylerin önemsiz kaldığını
vurgular (s.59). Roman türü ise kendisiyle ve etrafıyla hesaplaşan insanın çatışmasından doğarken somut olanı aktarmakla uğraşır. Bu
çaba kimi zaman natüralistler için fotoğraf gerçekliği, modernistler
için bir oyunun parçasına dönüşür. Tek taraflı olmayan bu gelişmede
resim sanatının payından bahseden Tanpınar eşyayı göstermek için
gerekli olan “göz terbiyesi” ve bunu anlatacak nesir dilinden yoksun
ilk dönem yazarlarının dış dünyayı somutlaştırarak anlatmak konusunda zorlandıklarını vurgular:
İngiliz nesrinin inkişafında büyük İngiliz peyzajcılarının hissesi vardır. Atölyenin yazı odasına tesiri her taklidî bir sanatın kendi sahasında bu önden gidişine hayret edilemez. Portrede, karakter tasvirinde, ev eşyasında, jestte, mahremiyet havasında, büyük tabiat heyet-i
2 Türkçede roman türünün ilk örneklerinden 2000’lere kadar, yazarın gerçeklikle mücadelesini anlatan yazı için bkz. İnci, H. (2005). Aziz Efendi’nin Reddedilen Mirası / Türk
Romancısının Gerçeklikle Savaşı… kitap-lık, 80, 73-83.
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umumiyelerinde resim, nesri peşinden sürüklemiş ve ona yeni ufuklar
açmıştır. (s.64)

Her ne kadar Tanpınar ilk dönem Tanzimat yazarlarını göz
terbiyesinden mahrum bulsa da Şemsettin Sami, Ahmet Midhat,
Sâmipaşazâde Sezai, Mizancı Murad, Fatma Aliye ve Nabizâde
Nâzım, romanlarında gerçeklik duygusunu yaratmak için sosyal hayatın içindeki kişileri, yaşama tarzlarına uygun biçimde anlatmaya
çalışırlar. Romana dair bilgileri çeviri ve adaptasyon eserlerle sınırlı
kaldığı ve hâlâ geleneksel halk hikâyelerinin etkisinde olduğu için
ayrıntılı ev içi tasvirini görmek, ancak Servet-i Fünûn yazarlarının
19. yüzyıl Fransız realistlerinin etkisindeki eserleriyle mümkün olacaktır.
Edebiyat tarihlerinde Türkçe ilk roman kabul edilen Taaşşuk-ı
Talat ve Fitnat’ta (1872) ev içinde kullanılan eşyayı kısmen de olsa
görebiliriz. Talat ve Fitnat’ın aile baskısı yüzünden ölümle sonuçlanan aşk hikâyesinin anlatıldığı romanın açılış cümleleri orta halli
bir Türk evini betimler. Fitnat’ın temiz döşenmiş odasında bir sepet,
sandık, dikiş nakış malzemeleri, ayna, Emine Kadın’ın odasında çarşafla örtülmüş bir yatak ve çivilere asılmış bazı eski kürkler, elbiseleri, Hacıbaba’nın odasında ise bir yatak, namaz seccadesi ve bir masa
üzerinde şamdan, kibrit, sürahi, bir bardak, uzun bir çubuk bir pencerede uzun marpuçlu nargile, duvara asılmış birkaç levha ve bir-iki
kürk bulunmaktadır (1996, s.46-47). Görüldüğü gibi Hacıbaba’nın
evindeki mütevazı eşya temel ihtiyaçları karşılamak işlevi görür, çeşitlilik yoktur.
İlk romanın acemiliklerine kıyasla Namık Kemal’in İntibah
(1876) romanında karakterlerin dünyası biraz daha genişler. Tanpınar (1998), geleneksel kültürde insanı birey olarak kabul etmeyen bir
anlayış hâkim olduğu için temelinde insan olan roman türünün kurulamadığını, bunun gerçekleşebilmesi için bireyin kıymetlenmesi gerektiğini söyler (s.59-60). Bu yüzden Doğu toplumlarının soyut anlatı
geleneği ile romanın somutlaştırma yönü arasında bir çatışma ortaya
çıkar. Celâl Mukaddimesi’ndeki görüşleriyle nispeten işin teorik tarafıyla da ilgilenen Namık Kemal Batılı roman türünün yerleşmesinde
etkili bir rol üstlenir. İlk romanı İntibah’ta Ali Bey’in dönemin ünlü
12
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“fahişe”si Mehpeyker ile yaşadığı aşk macerasındaki hayal kırıklıkları
anlatılırken romanda eşyayı somutlaştırma çabasının arttığı görülür.
Mehpeyker’in odası, sandalye takımları beyaz zemin üzerine pembe çiçeklerle işlenmiş, döşemesiyle aynı renkte halısı, pembe duvar
kâğıdı, tavanı güldeste ve papağan desenleriyle süslenmiştir (1940,
s.68). İntibah’ta, Mehpeyker’in odası her detayı özenle seçilmiş Batılı
eşyayla döşenmiştir. Elbette Namık Kemal’in amacı Batılılaşmış bir
odanın tasvirini yapmaktan çok Mehpeyker’in evini, ev içi ve ziyafet
sofrasını yarattığı karaktere uygun yansıtmaktır.
İntibah’tan on üç yıl sonra yayımlanan Sergüzeşt (1889) romanı, ev içi eşyasını göstererek mekân tasviri açısından çok önemli bir
adım atar. Âsaf Paşa Konağı’nın anlatımına sayfalar ayrılan Sergüzeşt romanında Kafkasya’dan kaçırılarak İstanbul’a getirilen ve esir
olarak satılan genç bir kızın çektiği acılar anlatılır. Farklı evlerde
farklı yaşam biçimlerine tanıklık eden Dilber’in en son geldiği yer
ressam Celâl Bey’in Moda’daki Avrupaî evidir. Bu evin anlatımı için
Hâlit Ziya’dan önce mekân tasviri konusunda en başarılı örnek denebilir. Bütün hayatı Batılı tarzda dekore edilmiş köşklerde geçen
Sâmipaşazâde Sezai en küçük ayrıntıyı bile okura sunabilmektedir.
Tanpınar’a göre (2007) Sâmipaşazâde Sezai her ne kadar “dilin ve göz
sanatlarının yardımından mahrum” (s.273) olduğunu gösteren tasvirler yapmışsa da, anlattığı evi, Ahmet Midhat’ın aksine, “alafranga
bir aileydi” demekle yetinmeyerek onu bütün ayrıntılarıyla gösterdiği ve eşyayı kullanım esnasında verdiği için Hâlit Ziya’nın kaleminde
ustalaşacak 19. yüzyıl roman anlayışının öncüsü olmuştur.
Fatma Aliye’nin mutsuz evlilikleri anlattığı 1892 tarihli
Muhâdarât adlı romanındaki Sâi Efendi’nin konağı da diğer konaklar gibi yeni döşemeleriyle dikkat çeker. Konağın mobilyaları
arasında bulunan kanepe, koltuk dışında minder ve Hint keteniyle
işlenmiş koltuk yastıkları yer alır (2012, s.90). Ahmet Midhat’ın romanlarında göreceğimiz geleneksel ve Avrupaî tarzın birlikteliğine
benzer bir ikilik Muhâdarât’ta da karşımıza çıkar.
Aynı yıl yayımlanan Mizancı Mehmed Murad’ın Turfanda mı
Yoksa Turfa mı? adlı romanında önceki romanlardan farklı olarak
keskin bir eleştiri tonu hâkimdir. Devlet yönetimine ve aile içine kadar uzayan bu eleştiride dönemin konak hayatı da ele alınır. Burada
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okura dönemin ileri gelen, iyi okumuş, hatırı sayılır bir devlet adamının konağı, çalışma odası gösterilir. Şeyh Salih Efendi’nin harem,
selamlık ve “taş bölük” adlı üç bölümden oluşan konağında, büyük
aynalar, konsollar arasında talik yazılmış hamseler, tavanı süsleyen
büyük bir âvize, duvarı süsleyen lambalar yer alır. Yüksek rütbeli misafirlerin ağırlandığı “efendi odası” ise, kıymetli döşemesiyle dikkat
çeker. Duvarlarında harita yerine en meşhur hattatların seçkin eserlerinden levhalar asılıdır (1999, s.45-46). Bu eşyalar daha çok evin
özenli bir şekilde döşendiğini kanıtlamak için alınmış duygusunu
verir.
Buraya kadar hızlı biçimde aktarılan ilk romanlardaki eşya temsilleri açısından Ahmet Midhat’ın romanları da, yukarıda belirttiğim
gibi, bir hayli veri sunar ve özellikle Avrupaî tarzdaki eşyanın “dengeli” kullanılması yönüyle farklılık arz eder.

“Poligraf Bir Muharrir”in Tanzim Ettiği Haneler
Kendi deyişiyle “poligraf bir muharrir” olan Ahmet Midhat’ın
özellikle ilk romanlarında modernleşmeye karşı tavrını Jale Parla
(2006) “ölçülülük” üzerinden şöyle değerlendirir: “Ölçülü modernleşmeye örnek olarak yarattığı Râkım Efendi […] ve onu izleyen
diğer ideal karakterler (Nasuh Efendi, Resmî Efendi, Ahmet Metin,
Râsih Efendi gibi) cemiyet yaşamını kendi ilkelerinden ödün vermeden sürdürebilir” (s.50). “Kendi ilkelerinden ödün vermeden” saptaması önemlidir. Zira Ahmet Midhat’ta “ideal”, bir yandan modernleşmenin getirdiği yenilikleri almak ama aynı zamanda bu süreçte
kendi ilkelerinden taviz vermeme ısrarıyla biçimlenir. Bu durumu
eşya konusundaki tercihlerinde de fark etmek mümkündür.
Kurmaca eserleri bir yana Ahmet Midhat’ın kendi hayatında da
ölçülülük ve idealin belirleyici olduğu görülür. Fatma Aliye’ye yazdığı mektuplarda eşya konusundaki tercihlerini dile getirdiği yerlerde hem “ölçülü” hem de “idealist” Ahmet Midhat kendini gösterir.
Fatma Aliye’ye yazdığı 3 Mart 1893 tarihli mektubunda Beykoz’daki
yalısına sade bir kütüphane yaptırmayı tercih ettiğini şu sözlerle ifade eder: “Bir kütüphane yaptırıyorum. Hem güzel hem ucuz olması
lazım gelip marangozun ise ne güzel, ne ucuzu bilmediğinden be14
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raber işlemeye mecbur olduk” (2011, s.120). Gösterişten uzak, sade
ve işlevsel olmak Ahmet Midhat’ın ev içi eşyasında aradığı en temel
özelliktir. Yine Fatma Aliye’ye 15 Kasım 1894 tarihinde gönderdiği
mektubunda bir düğün için yalının yeniden hazırlanmasıyla ilgili
önerilerinde sadelik ön plandadır:
Düğündür, cihazdır diye yalancıktan cicili biçili şeyleri istemem. Hanemizin bir tarafı gelin odası gibi mefruş olduğu halde diğer tarafları sade mefruş olmak âheng-i umumiye mugâyir düşer. Her tarafı
da gelin odası edemeyiz. Öyle ise gelin odasını her tarafa mütenâsib
bir hâle koymalıyız. Öyle değil mi? Dün kanepe takımının mostrasını
getirmişler. Yalnız ağaçlardan olmak üzere yaldızlısı 1400, cevizden
bir türlüsü 1600, bir türlüsü dahi 1200 kuruştur. Bazıları hem ucuz
hem yaldızlı diye onu beğenmek istediler ise de anlattım ki yaldızlı
olanlar hiç olmaz ise otuz kırk paralık şeyler olmalı ki zevk-i selîme
muvafık düşsün. Hem bir oda yaldızlı olur ise diğer yaldızsız odalarla
mütenâsib olmaz. Binâenaleyh 1600 kuruşluk olan a’lâ cevizleri tercih
eyledik. Fena mı? Levâzım-ı sâire için dahi sırmalı, falanlı şeyleri sevmem. Benim efkârımda olduğunu bildiğim damat dahi sevmez. […]
Hele bazıları mutlaka telli pullu olsun diye sîm dedikleri bakır sırmalı
şeyler dahi olurlar ki istikrâh ederim. Ama delâlet-i aliyyeniz vechile
hem nefis hem ehveni olur ise ona kim itiraz eder! (2011, s.264)

Ahmet Midhat kendi hayatında “ölçülülük’ün belirlediği bakışını, modernleşmeyle yaşanan değişimle de uyumlu hale getirmeye
çalışır. Modernleşme sürecini kendi bakış açısıyla yazı hayatının başından beri yorumlayan Ahmet Midhat, Avrupa’ya yazarlığının geç
bir döneminde gider ve bu tanıklıktan eşyaya dair bazı yorumlarla
döner. Ahmet Midhat’ın 45 yaşına kadar çevresindeki arkadaşlarının
desteğiyle diri tutmaya çalıştığı Avrupa kültürüne dair bilgisi, nihayet 1889 yılında Stockholm’deki Şarkiyatçılar Kongresine katılmasıyla ilk elden tanıklığa dönüşür. 1889’da II. Abdülhamit tarafından
Osmanlı İmparatorluğu’nu temsil etmek üzere yer aldığı Stockholm
merkezli Şarkiyatçılar Kongresi’ndeki görevi sayesinde edindiği izlenimlerini Avrupa’da Bir Cevelân (1890) adıyla yayımladığı oldukça
hacimli kitabında anlatır, gezip gördüğü yerlerle ilgili tarihî, coğrafî
ve kültürel bilgiler verir. Sokakları, eğlence mekânlarını, hastane ve
okulları hatta mezarlıkları bile ziyaret eden Ahmet Midhat, Avrupa insanının davranış biçimini, yaşam tarzını okurlarıyla paylaşır.
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Modernleşme meselesine “ahlâki ve manevî açıdan üstün bir Doğu
ile maddî açıdan üstün bir Batı arasındaki kutuplaşma” (Bertram,
2010, s.191) ekseninden bakan Ahmet Midhat, sadece Avrupa’da Bir
Cevelân ile değil, Avrupa Âdâb-ı Muâşereti yahut Alafranga (1894)
adlı kitabında da 19. yüzyıl gündelik hayatının bilgisine dair Doğu
ile Batı arasında önemli karşılaştırmalara girişir.
Ahmet Midhat, Osmanlı modernleşmesinin kendisine göre
aksayan yönlerini ilk defa bu kitabında kapsamlı şekilde eleştirir.
Ahmet Midhat’a göre, geleneksel olanın henüz terk edilmediği, yeni
olanın bütünüyle sahiplenilmediği bu dönemde en büyük karışıklık evin içinde yaşanmaktadır. Ahmet Midhat, sorunun kaynağını
Avrupa’yı doğru “müşahede” edememekte görür. Avrupa Âdâb-ı
Muâşereti yahut Alafranga kitabının “Hâne Tanzimi” başlıklı bölümünde vurguladığı özellikler orta gelirli bir ailenin evine aittir. Bu
kitapta, kişisel objelerden, hangi odada ne tarz eşyanın bulunacağına
kadar birçok detay hakkında bilgi verir.
Ahmet Midhat, Batılı ev düzenini hemen her fırsatta beğenir ve
model olarak sunar. Buna göre bir Avrupalının evinin nasıl tanzim
edildiği konusunda yeterli bilgiye sahip olunması gerektiğini düşünür. Kitabında diğer bölümlere kıyasla hane tanzimi ve dekorasyon
konusuna ayrıntılı şekilde yer verir. Çünkü amacı, modern olanı yeni
yeni tanımaya başlayan geleneksel zihniyetin alafranga hayat tarzını
yanlış anlamasını önlemek ve kendisine göre doğru Avrupaî yaşamın ne olduğunu anlatmaktır. Bunun için öncelikle yanlış yerleştirilen eşyaları sıralar: Örneğin Avrupa’da bir evin girişinde “vestibul”
(vestibule) denilen ayrı bölmede yağmurluk, palto, baston, şemsiye,
çizme gibi giysileri koymak üzere “vestiyer” (vestiarie) bulunurken
İstanbul’da Avrupalı olmaya özenen evlerde vestiyer salona kadar
taşınır. Ahmet Midhat’a göre, alafranga usulde hane tanzimi yapanların dikkat etmeleri gereken en önemli konu, eşyaların doğru yerde
ve amaçlarına uygun şekilde kullanılmasıdır. Ahmet Midhat, vestiyerden sonra misafirlerin ilk durağının salon olduğunu belirtir. Bazı
konaklarda ya da resmî yerlerde “antişambr” (antichambre) denilen
küçük bir salon daha yer alır. Burada uşaklar tarafından bekletilen
misafirler evin sahibinin onayından sonra asıl salona kabul edilir.
Antichambre’lar sade döşemeleriyle dikkat çeker. Bekleme sırasında
16
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misafirlerin oturması için kanepe, koltuk, sandalye takımı dışında
salon duvarlarındaki resimler kadar gösterişli olmayan resimler asılır. Masa örtüsü, dolap ve yazıhane gibi detaylar bulunmaz. Ahmet
Midhat’ın modeli, 19. yüzyılın ikinci yarısında evin özellikleri ve düzenlenme biçimindeki değişikliklere göre ev içinde yeni bir yaşama
tarzı teklif eder. Böylelikle değişim sürecinde, Ahmet Midhat kendi
tahayyülündeki Osmanlı hanesini inşa eder.
Ahmet Midhat, kadınların özel işlerini gördükleri odalara “budvar” (boudoir) adı verildiğini, bu odalarda kanepe, koltuk, sandalye,
ayna ve aile fotoğrafları bulunduğunu söyler. Aynalı büyük dolap, lavabo yani yüz takımları gibi şeyleri koymak uygun görülmez. Ancak
evin hanımının kendine ait özel kütüphanesi varsa buraya yerleştirilebilir. “Kabin dütravay” (cabinedutravaille) adı verilen iş (çalışma)
odası ise, evin erkeğinin kütüphanesinin bulunduğu yerdir. Oturma
takımları tıpkı budvarda olduğu gibidir. Ayna koymak hoş görülmez. Ahmet Midhat’a göre, eğer ev sahibi kendisine ait silahları koymak için ayrı bir odaya sahip değilse, silahlar bu odaya yerleştirir.
Evin küçük salonunun büyüğünden tek farkı ise boyutlarıyla ilgilidir. Şöminenin sağ tarafına koyulan sandalye ya da koltuğa ancak
ev sahibi oturabilir. Koltuğun karşısındaki kanepe evin hanımının
misafiri içindir. Koltuk ve kanepenin dışında uygun yerlere başka
oturma grupları, divan adı verilen alafranga minderler ve yer minderleri yerleştirilir. Salonun orta yerinde büyük bir masa, etrafına
zarif sandalyeler, masanın üzerine, evin hanımının koltuk sandalyesine yakın bir yere ve uygun olan diğer masalar üzerine yeni çıkmış kitaplardan bazıları, ilmî ve edebî dergilerin son sayısı, günlük
gazeteler ile altın ya da gümüş kupa, tabak ya da bir sepet içine eve
gelen misafirlerin kartvizitleri koyulur. Küçük ve büyük salona aile
fotoğrafı asılmaz, bunlar albümlerde bulunur. Yatak odası bir evin
“hususiyet-i tamme”si, yani en özel yeridir. Burada karyola takımı,
lavabo, tuvalet masası ve küçük bir iskemle yahut koltuk kullanılır.
Ahmet Midhat’ın Avrupa Âdâb-ı Muâşereti yahut Alafranga kitabının “Hâne Tanzimi” başlıklı bölümünde çerçevesini çizdiği bu
özellikler (s.150-160) hayatının son on sekiz yılını geçireceği, yapımı
yedi yıl süren üç katlı, yirmi odalı Beykoz’daki yalısında da karşımıza
çıkar. Devrin önemli şair ve yazarlarının ağırlandığı yalı, edebiyat
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mahfili özelliğini Ahmet Midhat’ın ölümüne kadar sürdürür. Yalının çatı katında sekiz köşeli, tepeden aydınlanan namaz odası, orta
katta büyük bir salon ve kütüphane, özellikle kız çocuklarının çaldığı
piyano, org gibi enstrümanlar yer alır (Okay, 2012, s.180-181). Ahmet Midhat’ın kurmaca metinlerinde de tıpkı kendi hanesinde inşa
etmeye çalıştığı özenle seçilmiş eşyalarla döşeli evler dikkat çeker.

Bir “Hulya Objesi” Olarak İdeal Ev
Ahmet Midhat roman kişilerinin sosyal, maddi durumunu öncelikle evlerini uzun uzun anlatarak aktarır. Dolayısıyla evlerin anlatılmasının “gerçekçi” bir etki yaratmak amacı taşıdığı iddia edilebilir.
Ancak Ahmet Midhat’ın ev içini anlatmasını gerçekçilik açısından
değerlendiren Güzin Dino (1954) onun romanlarındaki ev ve oda
betimlemelerinin, Fransız realist yazarlarında olduğu gibi psikolojik
ve sosyal anlam taşımadığı için eksik olduğunu ileri sürer:
Balzac’ın bu yolda yaptığı bina ve oda tasvirlerini hatırlayacak olursak
–Grandet’nin mahallesi, evi, evinin içi; Goriot’nun pansiyonu vs.– A.
Midhat’taki noksanı daha iyi sezeriz. Balzac, haricî eşya veya realitenin –ev, sokak, oda, elbise vs.–psychique veya sosyal bir ifade taşıdığını söyler ve bunu eserlerinde, bütün bir maddî, manevî mânâsını
ifade ederek anlatmıştır. Goriot Baba, Grandet, Baron Hulot, Cousine
Bette’in evleri, eşyaları, elbiseleri, tavırları, hareketleri Balzac’ın bu
gayesinin ifadesidir, yani Balzac’ın eşya ve dış dünyaya verdiği önem,
eserinde organik bir rol oynar. (s.22)

Her ne kadar böyle bir karşılaştırmada Ahmet Midhat “noksan”
bulunsa da, Türk romanı açısından bakıldığında Ahmet Midhat’ın
ev anlatımlarının gerçekçi olduğu, hatta onun yapıtlarında “ev”in bir
tür kimlik kartına dönüştüğü söylenebilir.
Ahmet Midhat’ın romanlarında ev /eşya anlatımının uzun ve
simgesel olması nedensiz değildir. Türkiye modernleşmesindeki
sentezci fikrin ilk örneklerinden olan Felâtun Bey ile Râkım Efendi (1875) romanında evin ve eşyanın anlatımının simgesel niteliği
pek çok noktada fark edilir. Romanda Felâtun’un babası Meraki
Efendi’nin ne kadar alafranga olduğu eviyle gösterilir ya da Râkım’ın
ölçülü, ideal hayatı her karesine değer verdiği, bir tür tutumluluk
18
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timsali olan Salıpazarı’ndaki eviyle işaret edilir. Osmanlı’nın yenileşen yüzünü simgeleyen semtlerde oturmak 1850’li yılların Avrupalı görünme modalarından biridir. Bu modaya uyan Felâtun’un
babası Mustafa Meraki Efendi, Üsküdar’daki bahçeli konağını satar
ve Beyoğlu’na civar bir mahallede “güzel bir hâne inşa ettirir” (s.4).
Bu hane alafrangalığın asgari koşulu sayılabilecek şekilde, özellikle kâgir olarak yaptırılmıştır. Çünkü ahşap ev eski yaşam tarzının,
taş ve tuğladan yapılmış kâgir yapılar ise Avrupaîliğin göstergesidir.
Ancak sadece Batılı olma merakı değil İstanbul’un hiç bitmeyen yangınları da dayanıklı yapılaşmayı zorunlu kılar.3 Her şeyiyle Avrupaî
olmasına özen gösterilen kâgir eve eski yaşama tarzını hatırlatacak
hiçbir “Arap çorap” doldurulmaz. Bilhassa yabancı misafirleri gereği gibi ağırlayabilmek için Rum ve Ermeni hizmetçiler çalıştırılır.
Felâtun da “alaturkalıktan alafrangalığa birdenbire sıçrayan bir babanın” (s.4-5) oğludur ve devraldığı hayatı aynı zihniyetle sürdürür.
Ahmet Midhat, “ev”de yaşanan hızlı değişimi Felâtun’un karşıtı
üzerinden Râkım gibi ölçülü bir tiple ortaya koyar. Salıpazarı’ndaki
mütevazı evini tamir ettikten sonra aşırıya kaçmadan döşeten Râkım
Efendi, kütüphanesini Türkçe ve Fransızca’dan özenle seçtiği ve okuduğu kitaplardan oluşturur. Salonunda kilim, kanepe, ayna, konsol
ve piyano bulunur. Aynanın iki tarafındaki duvar ise iki güzel resimle tamamlanır (s.29). Cariyesi Canan’ın odası “karyola, konsol, güzel
bir ayna, çiçeklik ve tuvalet takımı”yla Batılı döşenmiştir. Alafranga
eşyalara yerli unsurların eşlik ettiği bu evde, evin hizmetkârlarından
Fedaî’nin odası “eski zaman odaları gibi”dir. Dadı Kalfa, yeni moda
eşyalara alışamadığından karyolada yatamaz. Alaturka yatak takımı
eski usul yüklükte muhafaza edilir. Bu yüklük aynı zamanda Râkım
3 İtalyan yazar Amicis, 1870 yılı İstanbul’unu anlattığı “Yangın Var!” yazısında, şahit
olmadığı ancak yaşayanlardan dinlediği, şehri içten içe yok eden ve değişimi hızlandıran
meşhur “PeraYangını”nı anlatır: “İstanbul’un fethinden itibaren, seksen bin evi yok eden,
İstanbul’un üçte ikisinin yerle bir olduğu, III. Osman vaktindeki meşhur 1756 yangınından beri, böyle korkunç bir yangın görülmemiş. (...) Her taraf, üstünde harap olmuş,
şaşkın ailelerin oturduğu eşya dağlarıyla doluymuş. Büyük Galata Mezarlığı’nın her yeri,
karman çorman bir çarşıda olduğu gibi, yollara ve mezarların arasına gelişigüzel saçılmış,
başında isten kapkara kesilmiş ve uykusuzluktan bitap düşmüş hizmetkâr ve hamalların
beklediği divanlar, yataklar, yastıklar, piyanolar, tablolar, kırık dökük arabalar, servilere
bağlanmış yaralı atlar, sefirlerin yaldızlı tahtırevanları ve haremlerdeki papağan kafesleri
varmış.” De Amicis, E.(2010). İstanbul. Filiz Özdem (Çev.). İstanbul: YKY, s.218.
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ve Canan’ın sandıklarını alır (s.30). Hem geleneksel hem de modern yaşamın temsilleri bu evde uyum içinde bir aradadır. Râkım
Efendi’nin kendi elleriyle kurduğu huzurlu evi, Tanpınar’ın (2007)
tespitiyle söylersek “yeni oluşmaya başlayan burjuvazinin bütün bir
programını ve rahat çalışma arzusunu temsil eder” (s.414).
Franco Moretti (2015), Tarih ile Edebiyat Arasında Burjuva’da
burjuvazinin “fayda”, “verimlilik”, “ciddiyet”, “tesir” ve “mülk” sözcükleriyle temsil edildiğini belirtir. İşaret edilen sözcükler verimliliğe dayalı, emek vererek kurduğu hayatıyla “umum halkı” faydalı bilgilerle eğitmeyi amaçlayan Ahmet Midhat’ın hayatını ve anlatısını da
temsil eder.4 Rodos’taki sürgün döneminde (1873-1876) “Medrese-i
Süleymaniye” adıyla kurduğu özel okul sayesinde eğitim programı
örnek alınan, temiz içme suyu dağıtımından evinde kurduğu matbaaya kadar farklı iş kollarında emeğe dayalı üretim anlayışını benimseyen Ahmet Midhat’ın Kapalı Çarşı’daki çıraklık yıllarında başlayan
hikâyesi aynı zamanda bir burjuvalığa yükseliş hikâyesi olarak okunabilir. Hemen her fırsatta gerek yaşamı gerek yazdıklarıyla modern
Osmanlı bireyinin yaşamını ideal bir yaşam olarak sunar. Gerçek
hayatta olduğu gibi romanında da çalışma sayesinde bir “yükselme”
hikâyesi ideal olarak sunulur. Râkım da çalışarak babadan kalma
“kümes” gibi evi herkesin beğendiği mükemmel bir forma ulaştırır.
Müflis Felâtun’un karşısındaki Râkım, sahip olduğu geleneksel
değerleri her koşulda korumaya gayret eder. Râkım’ın evine misafir
olan yabancılar; önce piyano hocası Jozefino ardından İngiliz aile
Ziklaslar bu evdeki her şeye hayran kalırlar. İki farklı kültürün aşırıya kaçmadan dengeli bir şekilde nasıl yan yana geldiğine bu evde
tanık olur ve şaşkınlıklarını gizleyemezler. Özellikle alaturka sofrası
eski yaşama kültürünü yansıtır: “Râkım müdevver sofra iskemlesi, pirinç sini, sofra bezi, uzun peşkir elinde olduğu halde Ziklas’ın
bulunduğu odaya girip kaşıklık kesesi, ekmek sepeti, tuzluk, biberlik, erkân minderleri hâsılı tamam alaturka bir sofranın kâffe-i
levâzımını Ziklas’a gösterir” (s.111). Ahmet Midhat, Avrupa Âdâb-ı
Muâşereti yahut Alafranga (1894) ile yaklaşık yirmi yıl sonra daha
4 Ahmet Midhat’ın sermaye edinmeye odaklı, burjuva umutlar besleyen ideal tiplerini
anlatan ayrıntılı yazı için bkz. Özkan, A. F. (2019). Ahmet Mithat ve Burjuva Umutlar.
Monograf, 12. http://monografjournal.com/sayilar/12/02-ahmet-ferhat-ozkan.pdf
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sistemli bir şekilde anlatacağı modern yaşama tarzını, öncesinde
Râkım aracılığıyla, ev döşemesiyle örnek alınmış Batı’nın Osmanlı
evine uygulanabileceğini göstererek sunmayı amaçlar. Râkım’ın dengeli ve düzenli hayatı Ahmet Midhat’ın hayalindeki bütün tercihleriyle “doğru modernleşmiş” evdir. Tanpınar (2007), “kütüphanesi,
sofrası, ecnebi dostlarla yapılan piknik gezintileri, sandal safalarıyla”
Râkım Efendi’de evin her an bir “hulya objesi” olduğunu söyler ve
ekler: “Daha sonra Mai ve Siyah’taki Ahmet Cemil’in evi, hatta Aşk-ı
Memnû’daki Adnan Bey yalısı” burjuvazinin müreffeh ve huzurlu tarafları önce Râkım Efendi’nin evinde başlar (s.414).
Ahmet Midhat Efendi romanlarında değer verdiği, temsilcisi olarak seçtiği erkeklere daima ölçülü Batılı evler döşetir. Daha
adından başlayarak hep bir ortalama ve dengeyi temsil eden Râkım
Efendi, Kafkas (1877) romanındaki Kaplan Bey’in ve sonraki romanlarında yarattığı ölçülü tiplerin öncüsü konumundadır. Kaplan
Bey ile Rus kızı Katerina’nın aşkını anlatan Kafkas’ta Kaplan Bey’in
Avrupa usûlüne göre döşenen alafranga evi dikkat çekicidir. Romanda anlatılan evin kanepe, koltuk, masa, konsol, ayna, perde ve kornişleri Petersburg, Viyana ve İstanbul’dan getirtilmiştir. Yatak odası
aynı özenle seçilmiş alafranga bir karyola ve tuvalet takımlarından
oluşur. Evin çalışma odası olduğunu tahmin ettiğimiz yer, mükellef
döşenmiş ve bir tarafına ufak bir kütüphane konularak bu kütüphanenin camları üzerine küçük küçük çok sayıda fotoğraf yapıştırılmıştır (2000, s.85).
Ahmet Midhat’ın Batılı zevkin zarafetini gösteren ev eşyalarını
tek tek saydığı Taaffüf (1895) romanında Dâniş Bey’in storlu, dantelli, püsküllü ve saçaklı perdeleri, kanepe, iki koltuk ve dört sandalyeden ibaret takımın mefruşatı som abanoz, Lyon fabrikalarının
birinci sınıf ürünüdür (2000, s.7). Aynalar odalara değil, tuvalet odalarına, merdiven başlarındaki palto ve şemsiye bırakılan vestiyerlere
konulur. Asıl alafrangaların salon ve iş odalarında ayna yerine tablo
tercih edilir. Ayrıca Venüs ve Minerva heykelcikleri5 evin ve sahiplerinin ne kadar alafranga olduğunun göstergesidir (s.9). Daniş Bey
5 İnci Enginün (2006), Taaffüf romanını “Yunan mitolojisinin günlük hayat içinde ilk defa
kullanıldığı eserlerden biri” (s.205) olarak sayar.
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Konağı’nın yemek salonu yine alafranga ve alaturka eşyalardan oluşur. Her iki kültürün seçme parçaları bir araya getirildiği için Ahmet
Midhat “dengeli, ideal” bireşimini yaratmış olur.
Ahmet Midhat bütün detaylarıyla işlediği yemek salonunu anlatırken de konuyu Doğu ve Batı’nın sofra âdâbındaki farklarına getirir. Her ne kadar Batı’yı körü körüne taklit etmek yerine Doğu’nun
ve Batı’nın ölçülü birlikteliğinden yana olsa da Ahmet Midhat, sofra
düzeni ve yemek kültürü konusunda tartışmasız alafrangalılaşmaktan yanadır. Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanında alaturka sofra Batılı misafire gösteriş için kurulan “göstermelik” bir sofraydı.
Alaturka bir sofrada yemek yerde, etrafında minderler, ortada bir
sini ve üzerinde kaşıklar, ekmekler, nihaleler konularak yenir. Ahmet Midhat alaturka bir sofra kurmayı, eğilip yemeyi ve kaldırmayı
zahmetli bulur: “İşbu usûl-i kadîmedeki sofralarla şimdiki alafranga
sofralar arasındaki fark hiçbir mukayeseye sığar şeylerden değildir.
Avrupa’dan ahzettiğimiz ve etmekte olduğumuz şeylerin en müstahseni hakikaten bu sofralardır” (2000, s.81). Tanpınar’ın (2007) belirttiği gibi, “‘Obur’ hikâyesinin sahibi” Ahmet Midhat, iştahlı bir adam
olarak her zaman sofranın başında oturur, “yemek, yemeğin hazırlanışı, çiğ malzemeye varıncaya kadar” dev bir iştahla bir sofrada
bulunması gereken her şeyi anlatır (s.414-415).

Ölçülü Adamların Eliyle Kadınlar İçin
Döşenen Evler
Ev içi eşya bağlamında gündeme gelen önemli bir nokta da ev
ve kadın arasında kurulan ilişkidir. Tanzimat dönemi anlatılarının
birçoğunda hâkim olan erkek egemen anlayış dönemin tipik bir
özelliği olarak Ahmet Midhat’ın romanlarında da karşımıza çıkar.
Ancak Ahmet Midhat dönemin yazarlarından farklı olarak –özellikle Namık Kemal’den– kadınların eğitim ve öğretimini önemser, toplum içinde söz sahibi olmaları için çabalar. Fatma Aliye Hanım yahut Bir Muharrire-i Osmaniye’nin Neşeti (1893) biyografisiyle öncü
sayılabilecek bir metni yazarak manevi kızı olarak gördüğü Fatma
Aliye’yi her fırsatta destekler. Önemli gazete ve dergilerde yazılarını
yayımlamasını sağlar. Ahmet Midhat romanlarındaki kadın karak22
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terlere de tıpkı hayatında olduğu gibi müşfik bir baba, yol gösterici,
ufuk açıcı bir hoca gibi yaklaşır. Tanpınar’ın (2007) vurguladığı gibi
Letâif-i Rivâyât içinde yer alan “Mihnetkeşan” hikâyesindeki geneleve düşmüş kadının kurtarılması ile “edebiyatımıza yeni bir tema gelmiş olur. Acıma hissi, kökünü dinden alan bir ahlâkın ötesine geçer.
‘Mihnetkeşan’ sadece mevzuuyla, bizde insani ahlâkın ilk uyanışı
ve istiklalidir” (s.266). Ancak kadınlar kendi başlarına değil Dakik
Bey gibi merhametli erkekler sayesinde kurtulur. Nitekim özel hayatında da benzer bir hikâyenin kahramanıdır Ahmet Midhat. Nüket
Esen’in belirttiği gibi Ahmet Midhat, “Rum asıllı eski bir fahişe olan
Melek Hanım’ı yaşadığı hayattan kurtarmış ve ikinci evliliğini onunla yapmıştır” (alıntılayan Aslan, 2006, s.190).
Henüz On Yedi Yaşında (1882) romanı da genç bir kadının
hikâyesi gibi görünse de bu hikâyeyi geliştiren ve mutlu sona ulaştıran her zaman bir erkektir. Kadının kurtuluşu ve ideal bir yaşama düzenine kavuşması yine hayatın her alanında başarılı, bilgili ve
zengin erkeğin yardımıyla olur. Çok yakın iki arkadaş olan Ahmet
ve Hulusi Efendilerin desteğiyle genelevden kurtarılan Kalyopi, yine
onların yardımıyla, yakın arkadaşlarından birinin yanında hizmetçi
olarak çalışmaya başlar. Daha sonra Rum bir delikanlıyla evlendirilir. Kalyopi’nin hayatı iki yardımsever Müslümana rastlayana kadar
yoksulluk içinde geçer. Kalyopi’nin yoksulluğu ev içi eşyanın tasviriyle de verilir. Eski tarzda döşeli doğup büyüdüğü evin salonunda
alaturka bir sadr yani bir ot minderi, beyaz örtülerle kaplanmış yastıklar ve konsol vazifesini görmesi için eski bir masa vardır (s.186).
Bu evde yer alan, Avrupalıların “fayans” adını verdikleri ve taklit
edemedikleri çinili tuğlalar Ahmet Midhat’a göre sanat eseri niteliğindedir. Böylelikle döşemeler üzerinden geleneksel olanın güzelliği
vurgulanırken alt sınıftan gelen bir kadının yoksulluğuna rağmen
geleneksel yaşamın estetik açıdan üstün tarafları olabileceği vurgulanır. Kalyopi yeni hayatına adım attığında ise bu başlangıca yakışır
bir ev düzeni sunulur. Bu evde bir kadının ihtiyacı olan her şey düşünülür ve ideal bir oda hedeflenir. Özellikle yatak odasındaki karyola,
yatak ve tuvalet takımıyla modern bir ev planı çizilir. Bu kez örnek
alınması gereken Avrupalı zevktir:
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- Senin mini mini bir hânen olacak. Her takımı itmâm kılınacak. Ama
kudretimiz dâhilinde! Mesela güzelce döşenmiş bir salonun olacak.
Onun bir tarafında bir büro bulunacak ki içinde bir genç kadına ne
lazımsa hepsi mükemmelen mevcut olacak. Gömlekten çoraba toplu
iğneye varıncaya kadar! O büronun üzerinde güzel lambaların, şamdanların, büyücek bir de aynan vazoların bulunacak. Yatak odanda
mükemmel bir karyola ve her takımı ile yatağın ve tuvalet takımın
olacak. Altı kişilik bir sofra takımın olacak ki çatalları, bıçakları, kaşıkları öyle altı hafta sonra bakır olacak soydan olmayıp kudretimiz
yettiği mertebede güzel madenden olacak. Tabakları, kadehleri ince
cinsten olup örtüleri, peşkirleri hep ketenden mâmûl olacak. Mutfak
takımı da buna kıyas. (s.197)

Tanpınar’ın “hulya objesi” olarak tanımladığı ev bu kez genelevden kurtarılan genç, gayrımüslim bir kadın için kurulur.
Orhan Okay’ın (1991) belirttiği gibi Ahmet Midhat’ın yenileşmeyle birlikte eleştirdiği nokta eski ve yeninin ölçüsüz kullanılmasıdır (s.89). Ona göre Batılılaşmış biri kılık kıyafetinden ev eşyasına
kadar her şeyiyle orijinal olmalıdır ve bu konudaki en mükemmel
alafranga evi Taaffüf’teki (1895) Dâniş Bey Konağı’nda inşa eder
(İnci Elçi, 2003, s.94). Romanın başkişisi Dâniş Bey de kızı Sâniha
Hanım için Paris’ten getirttiği eşyalarla alafrangalığını kanıtlar.
Sâniha Hanım’ın yazıhanesi alafranga ile alaturkanın seçkin örneklerini barındırır. Çeşit çeşit kalemler, her renk mürekkepten alafranga,
alaturka yazı takımları, alaturka kalemtıraşlar, makaslar, kalem silgileri, kâğıt ve kalem kesmek için kemik ve ağaç bıçaklar yer alır. Her
biri için güzel birer sanat eseri diyen Ahmet Midhat Efendi, her boydan güzel markalı zarflar, kâğıtlar, kâğıtları rüzgâra kaptırmamak
için yuvarlak, tümsek billurlar, alaturka, alafranga saatlerle TürkçeFransızca sözlükler, “ipek dantelalı, canfes abajurlu lambaları dahi
ihmal etmemeli ki bunlar odanın ortasında, duvarlarında şöminesi üzerinde bulunan avize lamba, şamdan gibi gûn-â-gûnvesâit-i
tenvîriyyeden başka ve yalnız yazıhaneye mahsus şeylerdir” (2000,
s.8). Sâniha’nın ne istediğinin bir önemi yoktur. Babası Dâniş Bey
onun adına her şeyi en ince detayına kadar düşünür. Kadın içi eşyayı
düzenleyen bu sefer Baba ama yine bir erkektir.
Râkım Efendi’nin cariyesi Canan’ın karyola, konsol, ayna, çiçeklik ve tuvalet takımından oluşan odası da Batılı tarzda döşenmiş24
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tir. Râkım’ın beğeni ve zevkinin ürünü olan bu oda gibi, Kalyopi ya
da Sâniha’nın odaları yahut Kafkas romanının kahramanı Kaplan
Bey’in Katerina’yla evlenerek kurduğu aşk yuvası hep bir erkeğin hayallerinin ürünüdür. Erkek eliyle döşenmiş bütün evler esasında bir
alt-metni barındırmaktadır. Evin içi ataerkil düzen tarafından kadına terk edilmiş gibi görünse de aslında bu durum evin “tanzim”inin
ancak erkek tarafından yapılması şartıyla geçerlidir. Dolayısıyla ev
içi ve eşya tercihi erkeğin hayata bakışıyla şekillendirildikten sonra
ev kadına bırakılır. Ahmet Midhat’ta zaten erkekler tarafından “kurtarılan” kadın, erkeğin ideal biçimde döşediği evde huzurlu ve mutlu
bir hayata kavuşabilir. İdealin belirlenmesinde, eşyanın tanzim edilmesinde kadın edilgendir.

Sonuç
Eşya bir kimlik işlevi gördüğünde genelleştirilmiş olanın parçası haline gelir ve toplumsal alana dahil olur. Bu bağlamda topluma
yön vermeyi vazife edinen Tanzimat dönemi yazarları ve özellikle
Ahmet Midhat’ta eşyanın güçlü bir temsil değeri taşıdığı görülür.
Batılı yaşama biçiminin gündelik hayata yansıması en somut şekilde ev içinde kullanılan eşyada karşılık bulur. Gündelik hayattaki
modernleşme sonrasında başlayan roman türü için en çarpıcı konu
“alafranga” denilen bu çevreleri işlemekti. İlk dönem romancıları,
Batılılaşmış çevreleri konu edinirken özellikle kullandıkları eşyayı
göstermeye önem verirler. Bu romanlarda eşya işlevsel açıdan durumu en etkili şekilde yansıtan unsurdur. Ahmet Midhat’ın romanlarında da özellikle ev içi eşya örnekleri anlatılırken hem Osmanlı
geleneksel yaşamının hem de Avrupaî zevkin aynı ortamın parçası
olduğu anlaşılır. Ahmet Midhat’ın seçilmiş unsurların yan yanalığına dayanan modernleşme projesi, Doğu’dan ve Batı’dan iyi örnekleri topluma uygun şekilde bir arada gösterir. Ahmet Midhat, fikirler
gibi eşyayı da bu şekilde “ihtiyaca göre” bir araya getirir.
Bu yazıda, Ahmet Midhat’ın bütün eserleri yerine modernleşme meselesini eşya bağlamında bir sorun olarak veren Felâtun
Bey ile Râkım Efendi (1875), Kafkas (1877), Henüz On Yedi Yaşında (1882) ve Taaffüf (1895) romanları ile kurmaca dışı eseri Avrupa

monograf

2020/14

25

Özge Şahin

Âdâb-ı Muâşereti yahut Alafranga (1894) değerlendirilmiştir. Ahmet
Midhat’ın romanlarında kültürel farklılıkları örneklemek açısından
işlevsel ve geniş ölçüde kullanılan eşya sofradan yatak odasına, salondan çalışma odasına kadar bir evde bulunması gereken her şeyde
kullanılır ve roman bu noktada bir katalog işlevi görür. Henüz eski
olanın tamamen geriye itilmediği Tanzimat döneminde özellikle ev
içi eşya örneklerinin hem geleneksel Osmanlı yaşamının hem de
Avrupaî zevkin parçası olduğu görülür. Ahmet Midhat’ın her konuda olduğu gibi ev içindeki eşyanın kullanılmasında da dikkat ettiği
nokta dengeli, ölçülü bir birlikteliktir. Râkım’ın Salıpazarı’ndaki mütevazı evi, Nasuh Efendi’nin zevkli salonu, Dâniş’in Bey’in Avrupaî
konağını “ideal” kılan hem geleneksel hem de moderni “ölçülü” bir
şekilde bir araya getirebilme özellikleridir.

KAYNAKÇA
Ahmet Midhat Efendi. (2000). Felâtun Bey ile Râkım Efendi. Necat
Birinci. (Haz.), Ankara: TDK.
Ahmet Midhat Efendi. (2000). Kafkas. Erol Ülgen (Haz.), Ankara:
TDK.
Ahmet Midhat Efendi. (2000). Henüz On Yedi Yaşında. Nuri Sağlam
(Haz.), Ankara: TDK.
Ahmet Midhat Efendi. (2000). Taaffüf. Ali Şükrü Çoruk (Haz.), Ankara: TDK.
Ahmet Midhat. (2001). Avrupa Âdâb-ı Muâşereti yahut Alafranga.
İsmail Doğan ve Ali Gurbetoğlu (Haz.), Ankara: Akçağ Yayınları.
Ahmet Midhat. (2011). Beliyat-ı Mudhike ve Karı Koca Masalı ve Ahmet Mithat Kaynakçası. Nüket Esen (Haz.), İstanbul: İletişim.
Ahmet Midhat Efendi. (2011). Fazıl ve Feylesof Kızım Fatma Aliye’ye
Mektuplar. F. Samime İnceoğlu ve Zeynep Süslü Berktaş (Haz.), İstanbul: Klasik.
Ahmet Midhat Efendi. (2015). Avrupa’da Bir Cevelân. N. Arzu Pala
(Haz.), İstanbul: Dergâh.
26

monograf

2020/14

Teraziyi Eşya ile Dengelemek: Ahmet Midhat’ın Romanlarında Eşya

Aslan, P. (2006). Mihnetkeşan’da Toplumsal Ahlak Karşısında Bireysel Ahlak. N. Esen ve E. Köroğlu (Ed.), Merhaba Ey Muharrir! / Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar (s. 183-191). İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi.
Bertram, C. (2012). Türk Evini Hayal Etmek / Eve Dair Kolektif Düşünceler. Mehmet Ratip (Çev.). İstanbul: İletişim.
De Amicis, E. (2010). İstanbul. Filiz Özdem (Çev.). İstanbul: YKY.
Dino, G. (1954). Tanzimattan Sonra Edebiyatta Gerçekçiliğe Doğru.
Ankara: AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.
Fatma Aliye Hanım. (2012). Muhadarât. Fazıl Gökçek (Haz.), İstanbul: Özgür.
İnci Elçi, H. (2003). Roman ve Mekân / Türk Romanında Ev. İstanbul: Arma.
İnci, H. (2005). Aziz Efendi’nin Reddedilen Mirası / Türk Romancısının Gerçeklikle Savaşı… kitap-lık, 80, 73-83.
Mehmed Murad. (1999). Turfanda mı yoksa Turfa mı? Tacettin Şimşek (Haz.), Ankara: Akçağ.
Moretti, F. (2015). Tarih ile Edebiyat Arasında Burjuva. Eren Buğlalılar (Çev.). İstanbul: İletişim.
Namık Kemal. (1940). İntibah / Sergüzeşt-i Ali Bey. M. N. Özön
(Haz.), Ankara: Akba.
Nohl, A. M. (2018). Eşya ve İnsan. Özden Saatçi (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
Okay, O. (1991). Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Midhat Efendi.
İstanbul: MEB.
Okay, O. (2012). Ahmet Midhat Efendi’nin Evleri. Mustafa Miyasoğlu (Haz.), Vefatının 100. Yılında Ahmet Midhat Efendi Armağanı.
İstanbul: Beykoz Belediyesi.
Özkan, A. F. (2019). Ahmet Mithat ve burjuva umutlar. Monograf 12.
http://monografjournal.com/sayilar/12/02-ahmet-ferhat-ozkan.pdf
Parla, J. (2006). Râkım Efendi’den Nurullah Bey’e, Cemaatçi Osmanlılıktan Cemiyetçi Türk Milliyetçiliğine Ahmet Mithat’ın Romancı-

monograf

2020/14

27

Özge Şahin

lığı. N. Esen ve E. Köroğlu (Ed.), Merhaba Ey Muharrir! / Ahmet
Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar (s. 17-51). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
Sâmipaşazâde, S. (2007). Sergüzeşt. İstanbul: Say.
Şemseddin Sâmi. (1996). Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat. N. Ahmet Özalp
(Haz.), İstanbul: Oğlak.
Tanpınar, A. H. (1998). Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Dergâh.
Tanpınar, A. H. (2007). XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul:
YKY.

28

monograf

2020/14

monograf
Edebiyat Eleştirisi Dergisi
ISSN 2148-3442
2020/14: (29-59)

Hafızayı Eşyayla İnşa Etmek: Refik Halid
Anlatısında Eşya-Hafıza İlişkisi*
1

Hazal Bozyer**2
Öz
Gündelik hayatın maddi boyutunu oluşturan eşyalar, geçmişle olan ilişkilerimizi organize ederler. Eşyanın geçmişi hatırlatırken bireysel değil toplumsal
çerçeveler kullanması Maurice Halbwachs’ın “kolektif hafıza” kavramıyla ilişkilendirilebilir. Nitekim on dokuzuncu yüzyıl sonundan yirminci yüzyıl ortalarına kadar değişen toplumsal yapı, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel
göstergelerindeki hızlı ve keskin dönüşümler bu dönemin yazarlarında eşyanın
konumunu kolektif hafızanın inşasıyla ilişkilendirmeyi zorunlu kılar. Bu makale, eşyaların kolektif hafıza inşasındaki rolünü göz önünde bulundurarak Refik
Halid’in anlatılarında gündelik hayat ve eşyanın konumunu muhalefet, kimlik,
kolektif değişim, geçmişle ilişkiyi sürdüren hafıza mekânları ve statü göstergeleri gibi başlıklar üzerinden değerlendirmeyi hedefliyor. Bu değerlendirme, bireyseli toplumsalla açıklayan Halbwachs’ın hafıza çalışmalarından yararlanılarak
yapılmıştır. İki dünya savaşı arasında gündelik hayata olan ilginin artması ve geç
Osmanlı / erken Cumhuriyet dönemi yazarlarının süreli yayınlarla olan yakın
ilişkisi edebi üretimi de etkilemiştir. Gündelik hayatı güncel olarak gazete ve
dergilerden takip etme olanağı bulan bu dönem yazarları, romanlarında hem
erken Cumhuriyet’in güncel eşyalarını hem de Osmanlı İmparatorluğu’nun
artık kullanılmayan eşyalarını kolektif hafızanın çerçeveleriyle anlatırlar. Bu
dönemde değişen nesneler, değişen kimliklere; kaybolan nesneler ise yitirilen
kimliklere dönüşür. Anlatılar genellikle eski hayat-yeni hayat ayrımı üzerinden
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değerlendirilse de daha derin bir incelemeye muhtaç görünmektedir. Bir geç
Osmanlı / erken Cumhuriyet dönemi yazarı olarak Refik Halid’in romanlarında
eşyaların sadece bir yaşantıyı ayrıntılarıyla tasvir etmek ya da dekor oluşturmak
için kullanılmadığı ortaya çıkar. Tanık olduğu dönem itibariyle eşyalar sadece
bireysel değil aynı zamanda toplumsal bir yapıya işaret ederler, çünkü kolektif
hafızayı inşa eden pek çok unsurdan biri gündelik hayat ve eşyalardır.
Anahtar Kelimeler: Refik Halid Karay, kolektif hafıza, eşya, gündelik hayat,
kimlik

Constructing Memory with Objects:
The Relationship Between Memory and
Objects in the Narratives of Refik Halid
Abstract
Expressing the material aspect of daily life, objects reproduce memory in every
novel and organize our relations with the past. The fact that objects use social
frameworks rather than individuals when recalling the past can be associated
with Maurice Halbwachs’ notion of “collective memory.” The social structure
changing from the late nineteenth century to the mid-twentieth century, along
with the rapid and sharp transformations in the political, social, economic and
cultural indicators of the period make it necessary to associate the position of
the objects with the construction of collective memory in the authors of this period. By taking into account the role of objects in collective memory construction, this article aims to evaluate the position of objects in Refik Halid’s narratives
through topics such as opposition, identity, collective changes, memory places
that maintain a relationship with the past, and social status indicators. This evaluation is made by making use of the memory studies carried out by Halbwachs
who has explained the individual with the social. The increased interest in daily
life between the two world wars and the close relationship of late Ottoman /
early Republican period authors with periodicals has also influenced literary
production. The authors of this period, following daily life updates from newspapers and magazines, describe both the existing objects of the early Republic
and the objects of the Ottoman Empire that are no longer used. Objects that
have changed during this period represent changing identities, whereas objects
that are no longer used represent disappear identities. Although these narratives
are generally evaluated based on the separation of old and new life styles, they
seem to necessitate a deeper examination. As a late Ottoman Empire and early
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Republican Era author, Refik Halid has not used the objects just to describe a
life in detail or to create a decor in his novels. The objects of the period he has
witnessed point out not only to an individual but also to a social structure because daily life and objects are elements that help construct collective memory.
Key Words: Refik Halid Karay, collective memory, objects, daily life, identity

“Çocukluğumda yetişip de şimdi artık hiçbir yerde rast gelemez olduğum
bazı eşyayı ve bu eşyaya ait teferruatı hayalen gözden geçirmek
arzusunu duyduğum günler çoktur.”
Refik Halid Karay/Üç Nesil Üç Hayat

Giriş
Gündelik hayat, insanları ve ait oldukları zaman, mekân ve tarihselliği anlama konusunda oldukça önemlidir. Henri Lefebvre’ye
göre (2016), tarihçi salt olayların tarihlerini saptamaz aynı zamanda
toplumsal sınıflara, ülkelere ve dönemlere göre insanların yedikleri,
giydikleri ve evlerini nasıl döşedikleriyle de ilgilenir; yani Braudel’den
aktardığı gibi “yatağın, dolabın, çeyizin tarihi son derece önemlidir”
(s.41). Bu bağlamda özellikle tanık oldukları dönem dikkate alınırsa
geç Osmanlı / erken Cumhuriyet dönemi yazarları toplumsal dönüşümlerin, savaşların ve kırılma noktalarının, yitirilen ve inşa edilen
kültürel kategorilerin anlatılmasında eşyadan sıkça yararlanmış, eşyalarla ortak bir hafıza inşasına katkıda bulunmuşlardır.
İlk kez 1920’lerde Maurice Halbwachs tarafından terimleştirilen kolektif hafıza, zamanla çok katmanlı bir kavrama dönüşür. James V. Wertsch (2015), çok tartışılan bir kavram olmasına rağmen
kolektif hafızanın sınırları çizilmiş belirgin ve tek bir tanımı olmadığını söyler (s.150).
Halbwachs (2016), hafızayı toplumsal çerçevelerle ele aldığı çalışmasında ne kadar kişisel olursa olsun anıların; kişi, grup, mekân,
tarih, fikir ve kelimelerden oluşan bütün bir sistemle, yani ait olduğumuz toplumun bütün maddi ve ahlaki yaşamıyla ilişkili olduğunu
belirtir (s.64). Bu bütüncül yapı, hafızanın salt bireysel bir kavram
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olamayacağını iddia eder: “Bireyler hatırlar ama bunu diğer insanların anılarıyla ilgili bildirimleri de dahil olmak üzere, toplumsal
ve kültürel yardımlarla gerçekleştirebilirler. Sonuçta kolektif anılar
bireylerin sinir sistemlerine yerleşebilir, ama anılarımızın ve anılarımızın niteliğinin temelini karmaşık toplumsal süreçler belirler”
(Roediger III vd., 2015, s.179).
Kolektif hafıza kavramında bir grubun hafızası esastır. Bu grup;
aile, toplum, ulus veya nesil olabilir. Her grup kendi kimliğini, dolayısıyla kolektif hafızasını inşa eder. Pierre Nora’ya göre (2006); kuşağa özgü hafıza, kolektif ve tarihsel toplumsallığa ait olduğu için
buradaki “ben” aynı zamanda “biz”i göstermektedir (s.218).
Geçmişin farklı temsil yollarıyla yeniden inşasında kimlik ve
aidiyet göstergesi olan eşyaların konumu, hatırlayan öznenin perspektifinden aktarılır. Bu perspektif, içinde bulunulan grubun izlerini
taşır, çünkü “hafızanın kolektif çerçeveleri, sadece tarihler ve adlar
değildir, kat edildiği sürece geçmişimizle yeniden buluştuğumuz düşünce ve deneyim akımlarını temsil eder” (Halbwachs, 2017, s.60).
Hafıza teorisini Halbwachs’a dayandıran Jan Assmann (2015),
geçmişin kendiliğinden oluşmadığını, bunun için şimdiki zamanın
çerçevesiyle biçimlendirilen kültürel bir yapı ve temsil gerektirdiğini
belirtir. Nitekim kültürel hafıza biyolojik olarak devam etmediği için
canlı tutulması gereken bir yapıdır, bu da ancak kimliğin devamlılığı
ve kuşaklara aktarımıyla mümkündür. Grup, nörolojik olarak değil
kimlik bağlarıyla birbirine tutunur (s.98). Pierre Nora (2006), kimlik
ve hafızayı çağdaş bilincin anahtar sözcükleri olarak değerlendirir:
Kimlik, tekil ve özgül olmasının yanında “kendi kendini tanıyan bir
sürekliliğe, kendini onaylayan bir benlik dayanışmasına gönderme
yapar”, hafıza ise anılardan gelenek-görenek ve alışkanlıklara uzanan
bir alanı kapsar (s.257). Paul Connerton’a göre (2014), anımsamada önemli olan şey geçmiş olayları birbiriyle bağlantısı olmaksızın
tek tek hatırlamak değil, bu anımsamalardan anlamlı bir anlatı dizisi
oluşturabilmektir (s.49-50).
Kolektif hafıza üzerine yoğunlaşan bu çalışmaların hepsi toplumsal süreçlerin gruplar üzerindeki etkisini vurgulamaktadır.
Kimlik, aidiyet ve toplumsal sınıf, tarihsel bağlantılarla inşa edilen
hafızada etkilidirler. Geç Osmanlı / erken Cumhuriyet döneminde
32

monograf

2020/14

Hafızayı Eşyayla İnşa Etmek: Refik Halid Anlatısında Eşya-Hafıza İlişkisi

yaşanan tarihsel olayların yoğunluğu hafızaların bireysel olarak şekillenmesinin önüne geçmiştir. Bu dönem yazarları edebi üretimlerinde kolektif hafızayı çeşitli yollarla yeniden üretirler. Bu üretim
ister istemez kaybedilen imparatorluk kimliği ile kazanılan ulusdevlet kimliği arasındaki farklılıklar üzerinden şekillenir.
Toplumsal süreçlerin hafızayı şekillendirme gücünde mekân ve
eşyanın rolü büyüktür. Assmann (2015), kültürel hafızayı “insanın
kendi kendisine kurduğu nesneler dünyası” olarak tanımlar (s.67).
Nuri Bilgin (2013), bireylerin yaşam alanlarını özelleştirerek kendilerine ait kimlik mekânları oluşturduklarını söyler, psikolojik ve
sembolik anlamlar taşıyan bu mekânlar “kişiselleştirilmiş, kendilenmiş, tanıdık kılınmış, benlik imajımıza eklemlenmiş ve ‘benim’
dediğimiz eşyaları kapsarlar. Eşyalar bu yerlerin en önemli öğelerindendir” (s.99). Oysa insanın kendilik bilinciyle alımladığı bu eşyalar, ancak başka çerçeveler içinde anlam kazanabilir. Metinlerde
hatırlanan eşyalarda duygusal yoğunluktan ziyade toplumsal işaret
noktalarının öne çıkması bu makalenin çıkış noktasıdır.
Bir geç Osmanlı / erken Cumhuriyet dönemi yazarı olan Refik
Halid’in metinlerinde eşyanın rolü nedir? Metinlerde eşya, sadece
gündelik hayatı gerçekçi bir şekilde yansıtmak, gözlem gücüyle romanda atmosfere uygun dekor oluşturmak amacıyla mı kullanılmıştır? Yoksa “etrafımızdaki dilsiz ve hareketsiz bir topluluk” (Halbwachs,
2017, s.140) olan eşyaların metinlerdeki kullanımı daha karmaşık
toplumsal süreçleri mi işaret eder? Tuncay Birkan (2019); Refik Halid,
Abdülhak Şinasi Hisar, Falih Rıfkı Atay, Reşat Nuri Güntekin, Vâ-Nû,
Hikmet Feridun Es, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hamdi Tanpınar
gibi eşyayı edebiyatlarının bir parçası hâline getiren yazarlarla birlikte
Türkiye tarihinde eşya-meta ilişkisini de ele alan kapsamlı yazısında
“anlattığı sahnelerin dekoruna, başka deyişle eşya istifine Refik Halid
kadar özenen, etrafındaki nesnelere onun kadar dikkat eden çok az
yazarımız” olduğunu söyler ve bu eşyaların hiçbirinin laf olsun diye
kullanılmadığının altını çizer (Birkan, 2019, s.25). O hâlde Refik Halid, metinlerinde eşyaya neden bu kadar titizlikle yer vermiştir, bu eşyalar kolektif hafızanın inşasında nasıl bir rol oynamaktadır?
Eşyanın, hafıza ve kimlik inşasındaki rolü Karay’ın romanlarında tarihsel kırılma noktalarıyla bağlantılıdır. Bu kırılma nokta-
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larından etkilenen nesneler nelerdir, eşya hafızayı nasıl şekillendirir,
romanlarda geçmiş hangi yollarla temsil edilir, toplumsal sınıfların
eşyaları romanlarda nasıl görünür hâle gelir? Bu makale, bu sorulara
cevap ararken Refik Halid edebiyatında eşyanın hafızayla olan ilişkisini örnekler üzerinden tartışır.

Eşyanın Muhalif Dili
Refik Halid’in kurmaca ve kurmaca dışı metinlerinde eşyayla
farklı şekillerde ilişki kurduğu görülür. Kurmaca metinlerinde geçen
eşyalar, kimlik-mekân-hafıza çerçevesinde değerlendirilebilirken
kurmaca dışı metinlerinde eşyaların iki temel kullanım amacı vardır.
Birincisi siyasi kimliğini eşyalar vasıtasıyla ortaya koyarak muhalefet
etmek, ikincisi de gündemle ilişkilendirebileceği ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimler çerçevesinde eşya hikâyeleri anlatmaktır.
Yazar, kurmaca metinlerinde olduğu gibi kurmaca dışı metinlerinde
de eşyaları edebi dünyasının bir parçası hâline getirir. Bu metinlerde eşyalar genellikle siyasi bir eleştirinin aracıdırlar. Bir koltuktan
bahseder gibi görünüp İttihat ve Terakki’yi eleştirmek Refik Halid
üslubunun en temel özelliğidir. Muhalifliğiyle bilinen Karay, eşyanın
kendine mahsus dilinden nasıl yararlanmıştır? Bu soruya verilebilecek en belirgin yanıt yazarın 1920’de Peyam-Sabah gazetesinde kaleme aldığı “Eşyanın Dili” yazısıdır. Refik Halid bu yazıda muhalifliğini eşyalar vasıtasıyla dile getirir. Eşyanın da bir bakışı, düşünüşü
ve gözü olduğunu, etrafımızdaki cansız varlıkların hissiz olduklarını iddia edemeyeceğimizi savunur: “Ben ekseriya, yolda bir ağacın,
odamda lambamın, yatakta yastığın, hamamda tasın bana bir canlı
gibi baktığını, hatta bir canlıdan daha ileri vararak fikrime bile nüfuz
ettiğini gördüm, duydum ve çok defa zihnimden geçirdiklerimden
utanarak şaşkın ve mahcup kaldım!” (Refik Halid, 1920, s.3).
Aynı yazıda eşyanın canlılığını ve duygularla dolu olduğunu
muhayyilesiyle birleştirerek anlatır: “Eşyada gam, neşe yok mudur?
Mesela servi, bir gamlı ağaçtır, çınar neşeli... Ahırkapı Feneri matem
saçar, Kız Kulesi beşaşet... Babıali’nin taş merdivenlerinde acı, zehirli,
yaşlı bir tebessüm vardır, Dolmabahçe Sarayındakilerde kıvrak, genç
ve şakrak bir gülüş... Mesela bir masa alırsınız ki somurtkan, kasvetli34
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dir, bir kanepe görürsünüz ki, beşuş, müsterih...” (s.3). Yazı, ilerleyen
bölümlerinde “Kirpi”nin, oklarını fırlattığı eleştirel bir metne dönüşecektir: “Mesela Talat’ın ilk dahiliye sandalyesine geçtiği gün nezaret
odasının eşyası kimbilir nasıl şaşırmışlar, nasıl kızmışlar, birbirlerine:
-Eyvah! Ne kadrimiz kaldı ne haysiyetimiz, berbad olduk! diye nasıl
söyleşmişlerdir?... Ya Çırağan? Diyebilirim ki o kaba, hantal adamlara
ezilip me’vâ olmaktan, o kötü, hödük nâtıkları dinleyip hakaret görmekten bezdi, gücüne gitti, ar etti, kendi kendisini yaktı, intihar etti”
(s.3). Refik Halid’e göre 1910’daki Çırağan yangınının müsebbibi dahi
İttihatçılar’dır. Ankara’daki binaların “iki senedir başlarında havan
döğen Millicilere karşı” neler hissettiklerini sorgulayan yazar, Millicilere karşı tutumunu açıkça dile getirmiş olur. Yazar; kalemi, kanepesi, saati ve kitapları vesilesiyle muhalifliğinin sonuçlarının farkında
olduğunu da gösterir. Nitekim kalemi: “İnsanı tutarlar, asıverirler! El
oğlunda insaf mı ararsın? Beni de ‘Melunun kalemi’ diye dört parça
ederler” diyecek, kanepesi: “Bende bulduğun rahatı zindanda ararsın
ha!” diye ikaz edecektir. Asma saati kendisini örnek göstererek “Nah
işte benim sallandığım gibi fakat sesin çıkmamak şartıyla... Bir iki kımıldarsın sonra durursun” diyerek idam ihtimaline dikkat çekecek ve
kitapları da “Bizim de dağılmamıza sebep olursan, rahatımızı menfaya gittiğin gibi yine bozma!” diye yazarı uyaracaktır (s.3). Görüldüğü
gibi Refik Halid özellikle İttihat ve Terakki yönetimini ve bunun bir
uzantısı olarak değerlendirdiği Milli Mücadele’yi her fırsatta eleştirmiştir. Yazar, bu tarz yazılarında gündelik hayatın eşyalarını, muhalif
kimliğinin bir aracı olarak kullanmış, fıkralarında bu söylemi benimsemiştir. Karay’ın burada eşyalarla kurduğu ilişki bireysel çerçevelerle
değil, geç Osmanlı / erken Cumhuriyet dönemi tarihinden fragmanlar hatırlatan kolektif işaret noktalarıyla verilir.

Bir Kimlik Belirteci Olarak Eşya
Kendimize ait hissettiğimiz bütün eşyalar, aslında toplumsal
çerçevelerin, nesillerin ve geleneğin bir parçasıdır. Kullanılan eşyalar, bireyle toplum hafızası arasında göndergesel bir işleve sahiptir.
Jan Assmann (2015), belleğin dış boyutlarından birini “nesneler belleği” olarak tanımlar; insanın kendini bildi bileli çevrili olduğu ya-
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tak, iskemle, yemek ve yıkanma takımı, giysi, alet-edevat gibi günlük
ve özel eşyaların, içine doğduğu kent / köy, sokak ve evin bir anlamı
vardır: “Onu çevreleyen eşyalar bir anlamda kendinin yansımasıdır,
geçmişini, atalarını hatırlatır. İçinde yaşadığı şeyler dünyasının, şimdiki zamanı yaşarken farklı geçmişleri hatırlatan bir zaman dizini
de vardır” (s.27). Refik Halid’in anlatılarında eşyaların konumu bu
zaman dizininin yansımasıdır.
Eşyalar insanları kimliklerine, zamana, mekâna ve diğer insanlara bağlayan hafıza bağlarıdır, roman ve öykü yazarlarının eşyada ruh görme eğilimleri eşyanın bir ağırlık, yüzey ve hacimden
daha fazlası olduğunu düşünmelerine dayanır (Bilgin, 2013, s.195).
Hem bireysel hem de kolektif hafızanın inşasında rolü olan eşyalar,
gündelik hayatı edebiyatın vazgeçilmez bir parçası hâline getirirler.
Resmî tarih anlatılarında nadiren rastlanan sıradan insanın hayatı,
romanların en temel malzemesidir. Bu yüzden romanlar, gündelik
hayatın hafızası olarak incelenmeye en uygun edebi türdür.
Toplumsal hafızada birer kimlik taşıyıcısı olarak kabul edilen
eşyalar Refik Halid’in metinlerinde nasıl konumlanırlar? Yazarın
anlatılarında eşyalar iki farklı kolektif kimliği belirler: İlki imparatorluk geçmişini taşıyan Osmanlı kimliği, ikincisiyse Cumhuriyet
rejimiyle sınırları çizilen ulus-devlet inşasına uygun bir milli kimlik.
Milli kimlik kavramı çok boyutlu ve karmaşık olsa da en belirgin
işlevi “millete özgü kişilik ve değerleri tanımlayan ve halkın kadim
gelenek ve âdetlerini yansıtan, ortak yasal hakların ve yasal kurumların görevlerinin meşrulaştırıcısı olmasıdır” (Smith, 1994, s.35).
Erol Köroğlu (2004), Refik Halid’i milli kimlik inşası sürecinin en
etkili edebiyatçılarından biri olarak değerlendirir. İttihatçı milliyetçiliğe yöntem olarak karşı olsa da Karay’ın edebi üretimi içerik ve biçim bakımından tam anlamıyla millidir (s.412). Söz konusu millilik,
Refik Halid romanında sadece yeni rejimin inşa ettiği ulus-devlet
anlayışıyla sınırlanmaz, imparatorluk hafızası da bu milliliğin içinde
yer alır. Bu iki kimliğin aynı anda ve en belirgin şekilde kullanıldığı roman Nilgün’dür [1950-52]1. Bu romanda eşyalar aracılığıyla
yapılan açık ya da örtük göndermeler ideolojik bir örüntünün par1 Metinlerin yayımlandığı ilk tarihler makale içinde köşeli parantezle belirtilmiştir.
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çalarıdır. Nilgün, romanda kaldığı otelin parasını ödeyebilmek için
kuyumcuya bir nişan satar. Bu nişan, Nilgün’ün imparatorlukla olan
bağını ve Osmanlı hanedan kimliğini ortaya koyar: “Nişanın ortasındaki altın plak üzerine Abdülhamid’in tuğrası nakşedilmiş; altında beyaz mineden bir defne dalı. Ucundaki kordon bağı yeri de yine
beyaz mine. Her tarafına küçük küçük elmaslar kakılmış. Şıkır şıkır!
Nilgün’ün babasından kalmış olacak. Nil gerçekten Sultan! Bu nişan
Hanedan-ı Âl-i Osman nişanıdır; hanedan ve hükümdardan başkasına verilmez” (Karay, 2017b, s.138). Bu nişan, Nilgün’ün kimliğini
belirtmesinin dışında anlatıcının Osmanlı tarihine hakimiyetini de
gösterir. Anlatıcının otel görevlisine bu nişanı tanıtırken kullandığı
ifadeler dikkat çekicidir: “Bak, Sultan Abdülhamid Han’ın hanedan
azasına verdiği nişan! O büyük padişahın… hakiki son halifenin!
Hani Müslümanların camilerde okunan hutbelerde ismi geçtikçe
ömrüne dua ettikleri ulu hakanın! Tuğrası şu işte: Elgazi Abdülhamid Han sani bin Abdülmecid Han!” (Karay, 2017b, s.143). Anlatıcının Abdülhamid için kullandığı sıfatlar, Osmanlı geçmişine bakışın
Kemalist rejimin karşısında bir pozisyon aldığını gösteriyor. Öyleyse Abdülhamid’den övgüyle bahseden sözler hangi bağlamda değerlendirilebilir? Romanın yayımlanma tarihi bu bakımdan oldukça
önemlidir. 1950-52 yılları arasında tamamlanan üç ciltlik Nilgün’ün
yazıldığı süreçte Türkiye artık çok partili sisteme geçmiştir. Demokrat Parti iktidardadır ve Kemalist rejimin Osmanlı geçmişiyle araya
çektiği keskin sınırı esnetmeyi amaçlamaktadır. Yazarın romanlarında Osmanlı tarihine daha geniş bir yer ayırması dönem etkisine
de bağlanabilir. “Cebimde iki âne ile Avrupalı otel ve lokantasında
karın doyuramam; olsa olsa üzerlerinde Arap harfleriyle ve iki gözlü
‘ha’sıyla ‘Hotel’ yazılı bir yerli kahvesinde çay içer, pide yerim. Bunların çoğunda Mustafa Kemal Paşa’nın resmi asılıdır” (Karay, 2017b,
s.155) cümlesi, kurucu figürün her yerde Türk kimliğiyle ilişkilendirildiğini gösteren bir örnektir. Romanda Yüzellilikler’den bir dostuyla karşılaşan anlatıcı, bu adamın Kolombo’nun iç sokaklarında duvarında Mustafa Kemal fotoğrafı ile bu fotoğrafın biraz üstünde de
“Ya Allah Ya Muhammed” levhaları asılı, Müslümanların uğrak yeri
bir çayhane işlettiğinden söz eder. Anlatıcı onun büyük bir Türk propagandacısı olduğunu belirtirken bu yüz elli kişi içinde onun kadar

monograf

2020/14

37

Hazal Bozyer

hararetli yeni Türkiye taraftarı olmadığının da altını çizer (Karay,
2017b, s.195-196). Bu Mustafa Kemal fotoğrafları, Yüzellilikler’in
ne Kemalist rejimle ne de yeni Türkiye’yle bir sorunları olmadığını
göstermek için kullanılmış olabilir. Nitekim Refik Halid de Yüzellilikler listesinde adı geçen bir gazetecidir ve Lübnan’da sürgündeyken
Hatay’ın Fransız güçlerinden kurtulması için ciddi propaganda faaliyetleri yürüttüğü bilinmektedir. Bu propagandanın en somut örneği
de Çete [1939] romanıdır.
Nilgün’de kullanılan nesnelere bakıldığında anlatıcı önce Abdülhamid Han’ın nişanını odak nesne yaparak Osmanlı geçmişiyle arasındaki mesafeyi kaldırmış, daha sonra Türklerin işlettiği
mekânlarda yeni Türkiye’nin kurucu figürü olan Mustafa Kemal’in
fotoğraflarını da bir etnik sembol olarak kullanmıştır. Son olarak “Ya
Allah Ya Muhammed” levhası Müslüman kimliğin belirteci olarak
kullanılmış, bu levhanın Mustafa Kemal fotoğrafının daha yükseğinde olduğu özellikle belirtilmiştir. Smith’in belirttiği gibi (1994), bu
tür “müşterek değer, sembol ve geleneklerden bir repertuvar oluşturmak suretiyle bireylerle sınıflar arasında toplumsal bir bağ kurmak
için millete müracaat edilir”, böylece ortak kimlik ve aidiyet duyguları güçlenir (s.35). Anlatıcı / yazar ayrımının yer yer ortadan kalktığı metinde bu tür semboller ortak bir milli kimlik inşası amacıyla
bilinçli olarak kullanılmıştır. Türk / Müslüman / Osmanlı kimliğini
aynı potada eriten bu anlatı, yazarın siyasi duruşu çerçevesinde kendisine imparatorluk geçmişi ve Kemalist rejim arasında temkinli bir
alan yaratmasını da kolaylaştırmıştır.

Geçmişin Yeniden İnşası: Eşya ve Mekân
Eşya, geç Osmanlı / erken Cumhuriyet dönemi yazarları için
nesne olmanın ötesinde birer geçmiş zaman taşıyıcısıydı. Yeni rejimin sunduğu “yeni hayat”, imparatorluk geçmişine mesafeliydi.
Dönemin süreli yayınlarında ve edebi üretiminde devletin ideolojik
aygıtları olarak yeni hayatın getirdiği eşyalar olumlanırken imparatorluk nesneleri demode, sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı gibi ifadelerle
değerlendirildi. Bununla beraber geçmişin izlerini kendisinde taşıyan eşyaların sahiplerine sunduğu köklü bir kimlik algısı da vardı ve
38
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reddedilmesi çok da kolay değildi.2 Dolayısıyla yeni eşyaların konforlu olduğu algısının yanında eski ve köklü eşyalara duyulan ilgi de
devam ediyordu. Lefebvre (2016), hâli vakti yerinde olan insanların
antikalara veya bir üslubu olan mobilyalara düşkünlüklerinin temel
nedenlerini “nostaljiler, gündelik olanın kopuşu, modernliğin ve
kendisi hakkında kendisine sunduğu gösterinin terk edilmesi, geçmişe sarılma” olarak sıralar (s.90-91). Bu “geçmişçilik”e takılmamak
için nostaljiyi ve geçmişi anlamak gerekecektir, bu çaba ise gündelik
hayatın tarihine uzanır (s.91).
Eşyalar nasıl bir geçmiş zaman taşıyıcısı olabilir? Refik Halid eşyaya nasıl bir anlam atfetmektedir? Şapkadan sigaraya, ilaçtan kadın
pudrasına, saatten mobilyaya, koltuktan mutfak eşyalarına, perdeden tabloya, lambadan ayakkabıya kadar akla gelebilecek her nesne
Refik Halid edebiyatında “ıvırla zıvırın hazinesi”ni (Kaynar, s.32)
ortaya koyar. Kullanılan nesnelerin gerçeğe uygun olması Karay
ve dönemin diğer fıkra yazarları için oldukça önemlidir. Gazetede
karşılaştıkları nesneler; kurmacalarında renkleri, kokuları, fiyatları
ve işlevleriyle detaylandırılır. Bu sebeple Refik Halid edebiyatında
“karyola” salt bir yatak değil “Amerikan marka somyası çift örgü, gül
kurusu renkli şatafatsız bir karyola”dır, (Karay, 2009d, s.75.); piyano
sadece bir enstrüman değil, sınır dışı edilen hanedan saraylarından
ucuza kapatılmış, genç bir sultanın yurttan ayrılırken döktüğü göz2 Sibel Bozdoğan (2012), Modernizm ve Ulusun İnşası kitabında Mimar, Muhit, Yenigün,
Yedigün, Modern Türkiye Mecmuası, İnkılap gibi popüler kadın ve aile dergilerinde eski
eşya ve mimarinin karşısında yeni eşya ve mimarinin nasıl konumlandırıldığını örnekler: İzmir Kız Enstitüsü’nden bir öğrencinin “Evlerimizde Taylorizm” başlıklı yazısında
“Osmanlı evinin dağınık ve pis mutfaklarını” mutfaktan ziyade “bir köy bakkalı”na benzettiğini, bunun karşısında da “kalori tabloları, çizelgeler ve bütçe tabloları” bulunan yeni
Türk evini konumlandırdığını aktarır. (s.221) Dönemin süreli yayınlarında evlerin teknik
yönleriyle sağladığı konfora vurgu yapılır, Abdullah Ziya’nın Mimar’da tanıttığı fırın, buzdolabı, elektrikli mutfak ve yatak gibi eşyalar “hayranlık uyandıran nesneler”dir. (s.236)
Yazara göre “bu yayınlarda iç mekanlar hakkındaki yazılarda kullanılan ‘kübik eşya’ terimi, modern taşınabilir mobilyaların istenen niteliklerine karşılık geliyordu: Kullanışlılık,
hafiflik, koruma kolaylığı, süssüz basit geometrik tasarımlar, vs. Bunlar, eski evlerdeki
eşyaların hantallığı ve yüzeyselliği ile karşıtlaştırılıyordu.” (s.230) Bozdoğan, süreli yayınlarda kübik mimari, sade ve kullanışlı eşya vurgusuna rağmen bu imaja uyan iç mekân
sayısının oldukça az olduğunu, çoğu örnekte ev içlerinin “eklektik ve süslü eşyalarla” dolu
olduğunu belirtir, bu da 1930’lara ait iç mekân fotoğraflarından anlaşıldığı üzere pek çok
kişinin yeni kübik evlerine taşınsalar bile kendilerine ailelerinden kalan mobilya ve eşyalardan kolayca vazgeçmediğini gösterir. (s.233)
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yaşlarıyla ıslanmış “kuyruklu bir Pleyel”dir (s.72). Kırılan bir lamba
basit bir gereç değil, 12 numara Amerikan makine şişesidir, Kristal
düplekstir, yani halis billurdur ve yere düşse kırılmayacak bir lambadır (s.162). Bu detaylar, Refik Halid’in eşyalarla duygusal bir bağdan
ziyade daha somut ve toplumsal bir ilişki kurduğunu göstermektedir. Halbwachs (2017), mobilyalar, mutfak eşyaları, tablo ve bibloların belli bir toplumsal sınıfın içinde dolaşımda olduğunu, moda
ve beğenilerin açtıkları perspektiflerle eskilerin toplumsal gelenek
ve ayrımlarını hatırlattıklarını belirtir (s.140). Burada Refik Halid’in
çıkış noktasının kolektif bir duyuş olduğunu ve eşyaları bu duyuşa
göre düzenlediğini belirtmek gerekir.
Arnd-Michael Nohl (2013), eşyalarla ilgili bir analizinde Walter Benjamin, Halide Edip ve Orhan Pamuk’un çocukluk anılarında eşyanın farklı şekillerde düzenlendiğini (s.180) söylese de bu üç
yazarda eşyayla kurulan ilişkinin çerçeveleri bireyseldir. Edebi üretimleri ve anılarında eşyanın temsili, benlik duygusuyla ilişkilidir;
Benjamin’in çorapları ve yazı masası, Halide Edip’te “küçük kızın içini şevkle dolduran mor salkımlı ev”, Pamuk’ta kimi zaman bir müze,
kimi zaman da hayal gücüyle yarattığı canlı oyuncaklara (s.170-180)
dönüşen eşyaların yansıttığı duygu, bireyin anlam dünyasıyla verilir.
Refik Halid’de bu duygunun çerçevesi daima kolektiftir. Benjamin’in
yazı masası, yazarın benliğini koruduğu bir alana dönüşürken (Nohl,
2013, s.175), Refik Halid’in yazı masası eski bir vezir terekesinden
alınmış olduğu için yeni sahibini dikkate almayan, “Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkâr!” (Refik Halid, 1920, s.3) diyerek Karay’ın toplumsal ironisine malzeme sunan bir nesnedir.
Eşyaları kullanırken parçadan bütüne, bireyselden kolektife
ulaşan yazar: “Yarı göçmüş bir yalının patiskadan çatal perdeli pencereleri arkasında görünen erkek ve kadın başları bana bildiğim üç
devrin birbirlerine benzemeyen tarihini okurdu” (Karay, 2017d,
s.865) cümlesinde perdeden hareketle bütün bir geç Osmanlı / erken
Cumhuriyet tarihine gider. Karay, sözünü ettiği üç devrin [Abdülaziz, Abdülhamid ve Cumhuriyet dönemi] yapısal dönüşümünü, metinlerinde gündelik hayat ve eşyalardaki keskin değişimlere odaklanarak anlatır. Paul Connerton (2014), toplumların nasıl anımsadığı
sorusunu sorarken kuşakların anılarının birbirinden farklı olmasın40

monograf

2020/14

Hafızayı Eşyayla İnşa Etmek: Refik Halid Anlatısında Eşya-Hafıza İlişkisi

dan kaynaklanan iletişimsizliğe değinir: “Kuşaklar arasında çoğu
kez örtük arka plan anlatıları biçiminde görülen farklı anılardan
oluşmuş kümeler, birbirleriyle çatışacaktır; öyle ki belli bir tarihte ve
yerde birlikte yaşamış olsalar da farklı kuşaklar, zihinsel ve duygusal
bakımdan birbirlerinden tamamen kopuk olabilirler” (s.11). Refik
Halid, kuşaklar arasındaki bu kopuşu Üç Nesil Üç Hayat’ta [1943]
toplumsal pratikler üzerinden anlatır. Bu metinde yazarın aile büyüklerinden dinlediği deneyimlerle şahsi tanıklıklarının iç içe geçtiği görülür. Başkasının tanıklığını aktarırken kendisi de söz konusu
deneyimi bir şekilde yaşama imkânı bulan yazar, üç nesil arasındaki
farkı anlatırken toplumdaki düğün, hamam, yemek kültürü, tedavi
anlayışı ve giyim-kuşamdaki farklılaşmaya odaklanır. Ayrıca İstanbul semtlerindeki dönüşümü, dinî-toplumsal ritüelleri ve unutulan gelenek göreneklerle eşyaları toplumsal kategoriler aracılığıyla
“Abdülaziz”, “Abdülhamid” ve “Cumhuriyet” gibi siyasi dönemler
üzerinden değerlendirir. Üç neslin birbirlerinden farklı toplumsal
sınıflara ait olduğu eşyalar üzerinden gösterilmektedir. Halbwachs
(2016), nesnelerin ve olayların zihnimizde iki şekilde ortaya çıktığını öne sürüyor: kronolojik sırayla ve bir grup içinde onlara verilen isimler ile bu isimlere atfedilen anlamlarla (s.349). Refik Halid,
söz ettiği nesneleri genellikle belli bir ekonomik ve toplumsal sınıfla
ilişkilendirip onların tarihlerini kronolojik ve sistematik bir biçimde
aktararak Halbwachs’ın bu hipotezini doğrular görünmektedir.
Connerton’un sözünü ettiği kopuşa rağmen nesiller arasında
deneyim ve anıların aktarımı devam eder. Devirler ve nesiller arasında ailenin kapsadığı tüm değer ve ritüeller, alışkanlıklar ve pratikler
ailenin eşyaları aracılığıyla yeni nesle aktarılır ve eşyalar bu bağlamda bir tür “kültür konservesidirler”. (Bilgin, 2013, s.105). Halbwachs
(2017), ailenin kolektif hafızasından söz ederken Chateaubriand’ın
bir metninden hareketle bireysel anıların aslında bir dönemin özetini ve yaşam tarzını imlediğini belirtir. Yeniden inşa edilen aile tabloları, fiziksel özellikler ve kıyafetlerle çizilerek bizlere aile hakkında
bilgi verir, kolektif hafızaya ilişkin bu bulanık geçmişin içinde canlı
bir imge saklıdır (s.197).
Geçmiş zamanı uzamsal bir çerçevede hareket ettirmenin en etkili yolu yeniye bakarak eskiyi hatırlamaktır. Refik Halid, İstanbul’un
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Bir Yüzü’nde [1920] eski ve yeni devirleri eşyalarla gündelik hayat
üzerinden karşılaştırırken yeni hayatın eskiye nazaran “renksiz ve
sefil” olduğunu söyler; parasına ve istiklaline rağmen “dar fakat süslü bir alafranga apartman odasında oturup dışarının tramvay ve otomobil seslerini işiterek şu satırları elektrik ziyaları altında yazmaktan” hiç zevk duymaz. Çünkü eski hayatta “ıslak kaplamalı, çürük,
harap evlerde, dalgalı ve benekli şişeleri köşe başındaki bakkaldan
alınan sekiz numara mor petrol lambasının ışığına toplaşmak” (Karay, 2017a, s.195-196) anlatıcıya göre çok daha zevklidir. Karay’ın bu
satırlarda maziyi günün konforuna tercih etmesi alafranga evler /
harap evler ve elektriğin varlığı / petrol lambası ışığı karşıtlığıyla verilir. Refik Halid edebiyatında eşyalar toplumsal yaşamı hatırlatması bakımından birer hatırlatıcı görevi de üstlenirler. On dokuzuncu
yüzyılda dünyada tanık olunan toplumsal olayları, savaşları, göçleri,
devrimleri, soykırımları hatırlamak, anıları sabitlemek ve yeniden
üretmek amacıyla abideler, kent müzeleri ve arşivlerin büyük önem
kazandığı görülür. Çünkü Boym’un (2009) da sözünü ettiği gibi kolektif hafızanın çerçeveleri yas sırasında yeniden keşfedilir (s.96).
İmparatorluk geçmişinin kaybı, ona olan dikkatin artmasına da sebep olmuştur. Boym (2009), aynı zamanda özlemin zamansallığının
arşiv çekmecelerinde, vitrinlerde ve biblo kutularında tasnif edildiğini, özel koleksiyonların insana farklı zaman ve mekânlar hayal etme
imkânı sağladığını belirtir (s.43). “Nostalji, müze ve arşivlerle, biblo
ve koleksiyonlar arasında dolaşımda olan, yani ‘kolektif ve bireysel
hafıza arasında bir aracı’dır” (Boym, 2009, s.94). Erken Cumhuriyet
dönemi anlatılarında imparatorluk eşyalarının kullanımı ne kadar
bireysel bir amaca hizmet etse de kolektif hafıza çerçevesinde değerlendirilmelidir. Tuncay Birkan’a göre (2019), eşyalarla ilgili onlarca
yazı yazmış Refik Halid, Abdülhak Şinasi, Sermet Muhtar, Hikmet
Feridun, Haluk Şehsuvaroğlu, Hüseyin Cahit, Tanpınar gibi dönem
yazarları “yeni eşyalar bunca tutkuyla benimsenirken, eski eşyaların
biraz fazla kolay bir kenara atıldığı” görüşündedirler (s.40). Aslında
bu yazarlar eski zaman eşyalarını tüm detaylarıyla bazen de büyük
bir sevgi ve yas fikriyle anlatırken maziyi bir şekilde kayıt altına almakta, bu bağlamda da “kapitalizmin bütün istilacı saldırılarına”
rağmen “devrimci bir enerji” yaymaktadırlar (s.44).
42
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Nilgün romanında anlatıcının geçmiş zamanı hatırlarken seçtiği “ah ne hoştu ne hoştu” gibi ifadeler Lefebvre’nin sözünü ettiği
geçmişe sarılmayla ilişkilendirilebilir. Nostalji, “tekrarlanmayanın
tekrarı, maddi olmayanın maddileşmesi” (Boym, 2009, s.19) olarak
kendisini eşyalarda gösterir. “Evlerimizde ne hoştu o, bir cins Çin
yazısını hatırlatan kaprisli desenlerle cicim perdeler, o göz nurunu
renge katarak çiçek yapmış oyalar, o köpüklerin dönüvermiş şeklindeki tenteneler, gergefteki çerçeveler…” (Karay, 2017d, s.828) veya
“Bayılırdım hohlanarak içine bez sokulup çomakla temizlenen lamba şişelerine… Seyrine doyamazdım, bacının gıcır gıcır tahta silip
mermerleri kezzapla yıkayışına!” (s.829) ifadeleri maziye olan özlemin eşyalarla açığa çıkması olarak değerlendirilebilir. Karay’ın yeni
rejimin konforundan vazgeçmeyen tutumuyla birlikte imparatorluk
eşyalarını da zaman zaman büyük bir özlemle hatırlıyor olmasını
Tuncay Birkan “şaşkınlık” (Birkan, 2019, s.26), Hakan Kaynar ise
“tutarsızlık” (Kaynar, 2017, s.30) olarak değerlendirir.
İstanbul’un Bir Yüzü’nde anlatı en basit şekliyle yeni ve eski
devir mukayesesinde eski devirlerin galip geldiği bir yapıdır. Fakat
anlatıcının konaktaki odaları tasvir ettiği satırlar daha farklı yorumlanabilir:
İkinci katta misafir odaları, salonlar vardı; yürürken avizelerin çıngırdadığı, büyük sofalarda karıkadim boy saatleri vakit vakit harharalı
veya şakrak seslerle öterler, insanın içine hüzün veren tiktaklarıyla geceleri evi, canlı ve uykusuz, beklerlerdi. Bu kat hiç boş kalmaz, misafirin arkası alınmazdı. Kapanık odaları tül, muşamba, kumaş perdeler,
sık kafesler loş eder; ağır, battal kadife koltuklarla şal sedirler tıka basa
doldurur, karpuzlu kocaman lambalarla yazı çerçeveleri münasebetsizce süslerdi (Karay, 2017a, s.45).

Yukarıdaki alıntı geçmişe duyulan özlemle ilişkilendirilebilir
mi? Her yeri dolduran “büyük”, “ağır”, “battal” ve “kocaman” sıfatlarıyla nitelenen eşyalar, “karanlık”, “loş” odalar, odayı “münasebetsizce” süsleyen lamba ve çerçeveler, insana hüzün veren sesleriyle
saatler, geçmiş arzusu için cazip görünmüyor. Bu misafir odalarında
eşyaların konumu, içinde yaşayanların sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumlarıyla ilişkilidir. Jean Baudrillard (2008), eşyaların
yerleştirilme biçiminin dönemin aile ve toplum yapısını doğrudan
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yansıtabileceğini, özellikle burjuva evlerinde ataerkil bir yapının
olduğunu ve her yeri eşyayla doldurulan bu evlerde ev sahibinin
toplumdaki hiyerarşik konumunun sergilendiğini söyler (s.21). Bu
konağın bir paşa konağı olduğu göz önünde bulundurulursa eşyaların biçiminin hiyerarşik yapıya uygun şekilde kullanıldığı söylenebilir. Örneğin alıntıda geçen büyük sofadaki “karıkadim boy saatleri”
son derece simgeseldir. Modern evlerde zaman belirtecinin ortadan
kalktığını belirten Baudrillard, ayna, şömine ve sarkaçlı bir duvar
saatinin burjuva evini özetleyen simgeler olduğunu belirtir (s.31).
Dolayısıyla bu eşyaları geç Osmanlı burjuvasının temsilleri olarak
da değerlendirmek mümkündür. Bu noktada imparatorluk geçmişini Boğaziçi medeniyetiyle ilişkilendiren ve anı-kurmacalar olarak
nitelenebilecek türde eserler kaleme alan Abdülhak Şinasi Hisar’ı hatırlamak gerekir. Boğaziçi yalılarını, Osmanlı medeniyetinin müzesi
olarak gördüğü anlatılarında Abdülhak Şinasi, geçmiş zaman eşyaları arasında saat ve ayna üzerinde özellikle durur. Geçmiş zaman
eşyalarını gördüğünde büyük annelerinin sandıklarını açtıklarında
yayılan ödağacı kokusunu duyar, saatlerin, tespihlerin, aynaların,
lambaların, avizelerin birbirleriyle konuşmalarını dinleyerek (Hisar,
1968, s.88) hafızasını eşyalarla yeniden düzenler. Çünkü bu “geçmiş
zaman eşyaları”nın mekânı olan yalılar, yazarın sadece hafızasında
değil, kalbinde, asabında ve kanındadır (Hisar, 1968, s.43). Refik Halid İstanbul’un İç Yüzü’nü, anlatılarında hafıza mekânı olan yalı ve
köşklere obsesif bir biçimde yer veren yakın arkadaşı Abdülhak Şinasi Hisar’a ithaf etmiştir. Eşyanın hafızayla olan ilişkisi göz önünde
bulundurulduğunda Karay ve Hisar’daki müşterek noktanın eşyalar
vasıtasıyla geçmişi yeniden inşa etme arzusu olduğu söylenebilir.
Bu yazarların birbirlerinden ayrıldıkları noktaysa Hisar’ın aksine
Karay’ın kendi deyimiyle “eski zamanın iyi ve kötü her adet ve usulüne candan bağlı, mutaassıp bir maziperest” olmayışıdır (Karay, 2016,
s.178).
Vaka zamanı 1910’lar olan Bu Bizim Hayatımız [1950] romanında, Mazlum Sami’nin yalıda geçen hayatı ve Hüsniye’yle olan ilişkisi anlatılır. Romandaki yalının; avizeleri, mobilyası, İran halıları,
Çin küpleri, Japon paravanaları, meşhur hattatların yazıları, imzalı
tabloları ve Venedik kadifelerinden, Hereke kumaşlarından, Üskü44
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dar çatmalarından perdeleriyle seyretmeye doyulmaz bir güzellikte
olduğu vurgulanır (Karay, 2009b, s.68). Romanda artık bizim olmayan bir hayatı temsil etmesi bakımından oturulan evin bir müze-eve
dönüştüğünü görürüz. Ev sahipleri, misafirlerine oturdukları evi bir
müzeymiş gibi gezdirirler. Abdülhak Şinasi, bir Boğaziçi yalısı müzesinin hayalini kurarken, bu müzede eski zaman eşyalarının kullanım ve işlevlerine göre yalı-müzeye yerleştirmek ve “vaktiyle yaşanmış olan tam bir eski zaman hayatiyeti”ni canlandırmak ister (Hisar,
1992, s.297). Böylece Refik Halid bir ölçüde Abdülhak Şinasi’nin
hayalini kurmaca yoluyla gerçekleştirmiş olur.
Babamın ve dedemin zamanında buraları bambaşkaydı; harapça idi,
esaslı bir tamir gördü; padişahlığın ilgasından sonra satılan en kıymetli saray eşyalarıyla yeniden döşedim; bir müzeye çevirdim. Zaten görüyorsunuz, zevcemle beraber adeta tarihi bir şato konservatörü gibi
bunların bekçisiyiz. Ben vaktimi pavyonda geçiririm; zevcem yalının
bir bölüğünü işgal ediyor, bir bölüğünü de gece yatısına gelen misafirlere ayırdık, müstakil bir dairedir. Üst tarafı ara sıra gezerek, ziyaretçileri gezdirerek avunmamıza yarıyor (Karay, 2009b, s.67).

Bu müze-ev, saray eşyalarını toplar, korur, yerleştirir ve sergiler. Böylece geçmiş, mekân ve eşyalarla yeniden üretilerek toplumsal
hafızanın bir parçası olur. Pierre Nora’nın (2006) belirttiği gibi tarih, olaylara; hafıza, mekânlara bağlanır. Bu mekânların kendilerine somut ve soyut alanlar yarattığı açıktır. Mezarlık, müze, turistik
mekânlar gibi somut alanı kapsayan mekânlar olduğu gibi kuşak,
soy, din, paylaşımlar gibi soyut alanları içine alan mekânlar da vardır. Hatta Nora, hafızaya ilişkin tüm tarihsel ve bilimsel yaklaşımların bizzat ‘şey’lerle [realia] ilgili olduğunu söyleyerek tarih nesnelerinin gerçeklikte göndergeleri olmasına karşın hafıza mekânlarının
gerçeklikte göndergeleri olmadığını belirtir (Nora, 2006, s.36-37).
Romanda bahsi geçen yalı, son derece kişisel ve mahrem bir alanın temsili gibi görünse de kendi içindeki odaları, eşyaları ve eşyaların düzeniyle Osmanlı yaşantısını yeniden inşa eden bir hafıza
mekânıdır. Nora (2006), hafıza mekânlarının kendi kendilerine gönderme yapan göstergeleri olduğunu belirtirken bunların içeriksiz,
tarihsiz veya fiziki varlıktan yoksun olmadığını, mekân ve zaman
içinde her şeyin değerli olduğu simgesel ve kapalı bir çember belir-
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lendiğini söyler, yani bir anlamda bu mekân ikili bir yapıdadır: “kendi üzerine kapalı, kimliği içine kapanıp kalmış, adı üzerine kıvrılmış
ama geniş anlamlara açık bir taşkınlık mekânı” (s.37). Buradaki yalı
da kendi içindeki göstergeleriyle geçmiş inşasında rolü olan, üstelik
sahipleri tarafından müzeye dönüştürülmüş çok anlamlı bir hafıza
mekânıdır.
Hafıza mekânlarının kaybı kimlik kaybıyla ilişkilendirilebilir.
İstanbul yangınları sebebiyle gittikçe kaybolan, kaybolurken de temsil ettiği kültürden bir parçayı beraberinde götüren ahşap evler bir
tür toplumsal amnezinin de sebebidir, Karay’ın sesini taşıyan anlatıcı, bu meseleyi “Doğduğum günden yirmi yaşına bastığım yıla kadar
içinde oturduğumuz yedi tane köşk, yalı ve evden bugün yalnız bir
tanesi ayakta! Biz, hakikaten ‘harikzede’ bir nesle mensuptuk” (Karay, 2017c, s.463) sözleriyle ifade eder. Mapa Melikesi Nilgün’de anlatıcı, sevdiği kadının Mapa hükümdarı Melik Ahmet ile evlendiğini
görünce ona yabancılaşır ve bu yabancılaşma duygusu ona eşyasıyla
birlikte kaybettikleri aile yalısını çağrıştırır: “Babamın küçük yalısını eşyasıyla satın alan ve hemen hemen hiçbir şeye dokunmadan
içine yerleşen bir Meşrutiyet devri mensubunu ziyaret icap ettiği zaman kapıdan girer girmez yabancılığından yüreğim burkulmuştu”
(s.357). Daha önce bize ait bir mekâna başkasının yerleşmesi eşyalar
aynı olsa bile o mekâna yabancılaşmamıza sebep olur. Karay burada bir kadına hissedilen yabancılaşma duygusunu bir hafıza mekânı
olan evle ilişkilendirir. Bachelard (2013), evin bizim ilk evrenimiz
olduğunu söyler, bu evren insanın duygu, düşünce ve anılarını birleştiren, insanı yaşamdaki fırtınalara karşı koruyan bir güçtür. Aynı
zamanda doğduğumuz evi bir ana binadan çok bir ana hülya olarak değerlendiren Bachelard, ev söz konusu olduğunda “hayalin ve
anının birliği, hayal gücünün ve hafızanın birbirine karışan işlevselliği” üzerinde durur (s.46). Burada anlatıcının eve kendini yabancı
hissetmesi kayıp duygusuyla ilişkilendirilebilir. Romanda Nilgün’ü
kendisine yabancı hisseden anlatıcının kaybolmuş eşyalarıyla dolu
evini hatırlaması kayıp bir kadının kayıp bir medeniyetle ilişkilendirilmesidir. Burada ‘ana bina’ olan ev, yani ‘ana hülya’ kaybedilince,
anlatıcı da kendi hafızasını yitiren kimliksiz bir bireye dönüşmüştür.
46
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Kolektif Değişimden Etkilenen Nesneler
Geç Osmanlı / erken Cumhuriyet dönemi yazarlarının pek çoğu
gibi Refik Halid de anlatılarında gündelik hayatı organize eden eşyaları sıkça kullanır. Yazar, görsel imajlardan yararlanarak kolektif değişimi vurgulamak ister. Geçmiş hayatla bugünü birbirine bağlayan
eşyalar kullanımdan kalktıkça kültürel hafızanın sınırları farklılaşır.
Kullanımdan kalkan nesnelerle birlikte kavramlar, insanlar, kültürel formlar da değişir. Abdülaziz Dönemi’nde dingillere oturtulmuş
dört kalın direğe kayışlarla asılı, üzeri çardaklı, etrafı kordonlar ve
püsküllerle süslü arabalara Koçu, onları kullanan yeniçeri kıyafetli kişilere İspir denir, hatta “Aman ispir, yavaş koştur, küçük hanım
oruçludur!” diye türküsü bile vardır (Karay, 2016b, s.117). Fakat bugün “Koçu” denilen arabalar yoktur, onlar olmadığı için İspirler ve
türküleri de yoktur, eşyanın kaybı kültürel hafızanın bir ürünü olan
türkünün kaybına dönüşür. Bu bağlamda örnekler çoğaltılabilir. Romanın atmosferi açısından oldukça belirleyici olan eşyalar yeni hayat
ve eski hayat arasında yapılan ayrımı görselleştirerek anlaşılır kılar.
Romanlarda özellikle kılık kıyafetle ilgili detaylar değişimin görünürlüğünü çok belirgin bir biçimde ortaya koyması bakımından
tercih sebebidir. Eşyalar, kıyafetler ve makyaj dış görünüşü değiştirmesi itibarıyla toplumsal dönüşümde en hızlı verim alınan alanlardır.
Bu dışavurumcu alan çağdaş toplumsal evrimin ana özelliklerinden
biridir (Toprak, 2017, s.230). Paul Connerton (2014), edebi metinlerden yeni anlamlara ulaşmak için edebi yeterliliğe sahip olmak gerektiği gibi, giysilerin de belirli gramerleri olduğunu ve bunun çözülmesi
için de toplumsal bilgiye sahip olmak gerektiğini savunur, çünkü “tek
başına bir edebi özellik ya da tek bir giysi özelliği, tüm bir anlamlar
kümesi bütününün bir parçası olarak algılanmasından dolayı anlam
taşır” (s.25). Yazarın romanlarında erkeklerin festen şapkaya geçtikleri ve kadınların çarşafı terk ettikleri sık sık hatırlatılır. Şapka, sadece
bir kıyafet olarak değil aynı zamanda bir devrimin sonucu olarak ele
alınır: “Şapka giymek zorunluluğu baş gösterince ortaya birçok mesele
çıkmıştır: Yakıştırmak, taşımak, saatlere ve elbiselere göre cinslerini
ve şekillerini seçmek gibi” (Karay, 2018, s.127). Kendi sınırları içinde politik bir söyleme sahip olan moda, rejimin müdahalesiyle daha
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da politikleşir. Ekmek Elden Su Gölden [1985] romanında Ferhan, bir
dergide okuduğu “Kadını kadın yapan şapkasıdır. Kibar bir kadın, tıpkı centilmen bir erkek gibi sokakta şapkasız bir adım yürümez” (Karay, 2018, s.128) cümlesine rastladığından beri şapkasız gezmemeye
dikkat eder. Karlı Dağdaki Ateş [1956] romanında Binnur’un okuduğu
lisede şapka dersi olması, inkılapların yerleşmesi için devletin ideolojik aygıtlarının devreye girdiğini gösterir. Dişi Örümcek’te [1953]
Hayati, kılık kıyafetteki değişimlerin toplumun üst sınıfı tarafından
daha hızlı benimsendiğini, alt sınıfın bu konuda daha konservatif bir
yapıda olduğunu: “Kadın, mantoyu yeldirme ve eşarbı başörtüsü şekline sokarak kıyafet göreneğini devam ettirmiyor mu? Erkek şapkası altında hâlâ fesli ve kostümü içinde entarili gibi durmuyor mu?”
sözleriyle vurgular (Karay, 2009, s.265). Yerini Seven Fidan’da [1977]
taşradan İstanbul’a gelen bir gencin öyküsü anlatılır. Toplumsal gelişmeleri, değişim ve dönüşümleri hep bir adım geriden takip eden taşranın durumu taşralı gencin hevesle taktığı şapkanın İstanbul’da onu
gülünç duruma düşüreceğini fark etmesiyle vurgulanır. Erbil’in garda
soru sorduğu polis, onun İstanbul için diktirdiği patlıcan renkli şapkaya bakarak “İtalyan malı. Alıcı rastlarsa kırk lira eder. Yahu burada
ne varsa Anadolu’ya aktarmışlar, gidip toplamalı da el altından piyasaya sürmeli. Karun olur insan! Çok mu sizin memlekette Avrupa malı
şapka, kravat, çorap, falan?” diye sorar (Karay, 2009f, s.24). Karay’da
nesnelerin kullanım amaçlarından biri de kolektif değişimleri hatırlatarak toplumsal hafızaya atıf yapmaktır. Yazarın şapkadan söz ederken
eşyanın çizdiği toplumsal sınırları okurla paylaşma sebebi budur.
Kadın kıyafetlerindeki değişim yazarın hemen her romanında hatırlattığı meselelerdendir. Dört Yapraklı Yonca’da [1957] kızlar kürk yerine ayrı renklerde karyağdılı kumaştan tayyör giyerler,
boyunlarına ipek şallar dolarlar, yeni moda naylon eldiven takarlar
(Karay, 2009d, s.181). Bugünün Saraylısı’nda [1954] ise Ata, uzun
eteğin moda olduğu günleri “Bizim gözümüz uzununa alışmıştır;
uzun etek modasının en parlak devrini idrak etmişlerdenim. Hele
bir zamanlar kadın uzun etekli elbisenin içine kat kat, renk renk, iç
içe hareli ipekten dört, beş eteklik de giyerdi; bu etek yığınını kalçası
hizasından bir eliyle ustalıkla tutar, pek hoş yürürdü” diyerek hatırlatır (Karay, 1965, s.111). Bu Bizim Hayatımız’da düğün ve bayram
günleri “uzun etekli kalın ipek kumaşların hışıltısı ve o zamanın tu48
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valet sularına, kremlerine, pudralarına, düzgünlerine fazla miktarda
karışan ‘asilbent-benjuan’ kokusu”yla hatırlanır (Karay, 2009b, s.81).
Bununla beraber erkek kıyafetlerindeki değişim de geçmiş-bugün ilişkisiyle birlikte verilir. Bugünün Saraylısı’nın anlatıcısı Ata,
siyahın tercih edildiği dönemi hatırlatırken, kadınların siyah ipek
çarşaf, erkeklerin siyah kumaştan redingot veya bonjur giydiği ve
ciddi görünmenin moda olduğu yıllarda çorapların ve ayakkabıların da siyah olduğunu, lostracı dükkânlarının bugünkü gibi boyacı
dükkânlarına benzemediğini, hâkim rengin siyah olduğunu söyler
(Karay, 1965, s.115). Sonuncu Kadeh’in baş kişisi Murad Naci, kendisinin kırk yıl önceki hâlini şöyle hatırlar: “Yirmi iki yaşında, zamanın modasına uygun, iyi giyinmiş fesli bir genç… Fesli, bastonlu,
kolalı ve plastron kravatlı, kravatı iğneli, bugün için belki komik,
fakat 1910’da şık, ayrıca yakışıklı bir Beyoğlu tipi!” (Karay, 2009e,
s.26). Romanda Bolulu aşçı Dursun, dedesinin giyim kuşamını şöyle
anımsar: “Ayağında limonküfü şalvar, sırtında sırma kaytanlı cepken, belinde bir değirmi şal kuşak, boynunda aşağı sarkan gümüş
kakmalı köstek, ucunda kuşağın arasında sokulmuş üç yüz dirhem
çeker, çift kapaklı bir Priyol saat; saat gümüştendir ve kapağının üzerine papatya ile boru çiçeklerini andıran motifler işlenmiştir. Başındaki fese de abani sarmak adet” (s.64). Aynı romanda bu iki neslin
giyim anlayışındaki fark kolektif değişimin erkeğin görünürlüğünde de ne derece etkili olduğunu gösterir niteliktedir. Böylece Refik
Halid’in metinlerinde kolektif değişimin genellikle kılık-kıyafet üzerinden hatırlandığı görülür.

Eşyanın Hafızayı Şekillendirme Gücü
Eşyalar, hafızayı kendilerinde kayıt altına alan göstergelerdir.
Eşyalara baktığımızda geçmişin izlerini taşıyan, anıları yeniden üreten, kimliği ön plana çıkaran ve kolektif hafızayla iletişim kurmamızı
sağlayan semboller görürüz. Ne kadar bireysel olursa olsun eşyanın
Refik Halid edebiyatındaki konumu kolektif hafızaya eklemlenmek
ve onu şekillendirmektir.
Refik Halid’in romanları arasında olayların serim, düğüm ve
çözümünde bir nesnenin odak hâline geldiği tek roman Anahtar’dır
[1947]. Romanda merak unsuru anahtarla sağlanmış, olaylar anah-
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tara bağlı olarak gelişmiş ve sonuçlanmıştır. Buna rağmen bu romandaki diğer nesneler anahtardan daha önemli hâle gelir. Romanın baş kişilerinden Perihan bir nesne fetişisti olarak tanımlanabilir.
Biriktirdiği eşyalar, “sadece bir nesne olmanın ötesinde zamanı,
düşleri, anıları saklayan, koca bir geçmişi içine sığdıran simgelerdir”
(Sazyek, 2013, s.36).
Mesela her akşam yastığı altına bir mendil koyarak kullanmadığı halde sabahleyin kaldırıp kirliye atmak? Kutuları eski kurdele parçaları,
pullar, boncuklar, firuze taşlı genç kız yüzükleri, birtakım hatıralarla doldurmak… ‘İlk taktığım küpe… İlk baloda giydiğim tuvaletin
danteli… Babamın kehribar ağızlığı… Büyükannemin Abdülhamit
zamanında aldığı Şefkat Nişanı’nının bir parçası… Hani senin bana
İzmir’de yolladığın ilk hediyen yok mu, pembe glayöl buketi… İşte
onun sarıldığı kâğıt…’diye sayıp dökmekten hazzediş? Bu kadın bir
‘fetişist’ idi, ruhunda bir acayiplik vardı (Karay, 2009a, s.105).

Perihan’ın kişisel tarihinde anlamı olan nesnelerin toplumsal
bir boyutu da vardır. Çünkü otobiyografik hafızayı uyaracak kolektif
sembolleri somut hâle getiren en önemli unsur eşyalardır. (Bilgin,
2013, s.104) Babasının kehribar ağızlığı ve büyükannesinin Abdülhamid döneminde aldığı Şefkat Nişanı, Perihan’ın ailesinin kültürel
kodlarını yansıtır. Kehribar son derece değerli bir taştır, Şefkat Nişanı ise Abdülhamid tarafından hayır işlerinde başarılı olan kadınlara
verilen, üzerinde padişahın tuğrasını taşıyan bir semboldür. Bu da
Perihan’ın köklü ve zengin bir aileden geldiğinin göstergesidir. Perihan bu zenginliği yaşayamamıştır fakat kaybedilmiş servetin hatıralarını ve hikâyelerini dinleye dinleye kendisini bu çerçevenin içine
yerleştirir. Bu durum Hirsch’in sözünü ettiği (2012) “hafıza-sonrası”
[postmemory] kavramıyla ilişkilendirilebilir. “Postmemory”, kişinin kendisinden önceki neslin deneyimleyip hatırladığı, hikâye ve
imgelere dayanan kişisel, kolektif ve kültürel travmayı tanımlar; bu
deneyimler sonraki neslin kendisine hatıralar oluşturabileceği kadar
derin ve etkilidir (Hirsch, 2012, s.5). Perihan’ın bu anıları doğrudan
sahiplenmesi de benzer bir etkinin sonucudur.
Bugünün Saraylısı’nda Ata, otobiyografik hafızasından parçalar
aktarırken eşyalardan yararlanır. Oysa bu eşyaların işaret noktaları
kolektiftir. Paşanın konağına geldiği bir bayram gününde kendisine
50
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hediye olarak gönderilen bohçayı anımsayan Ata, babasının bohçasından ipek bir futa, ipekli Hama kumaşı mintan, yün iç çamaşırları,
şal örneği kuşak; kendi bohçasından da hayatında ilk defa giyeceği
pantolonlu ceketli alafranga bir hazır elbise çıktığını belirtir (Karay,
1965, s.10). Söz konusu kıyafetler, toplumsal ritüellerin ve kültürel
hafızanın izlerini taşıyan sembol nesnelere dönüşmüştür. Yazar, bu
sembollerle eşyanın hafızayı biçimlendirici gücünü kullanmış olur.

Statü Göstergesi Olarak Eşya
Eşyalar geçmişle aramızdaki ilişkiyi organize eden, “sosyal statümüzün, grup aidiyetimizin, benlik sunumumuzun işaretleri ve
vasıtaları”dır (Bilgin, 2013, s.101). Romanlarda sosyal statü göstergesi olarak eşyaların daha ziyade kadınlar üzerinden kurgulanması
söz konusudur. Çünkü kadınlar, Lefebvre’ye göre (2016), gündelik
hayatta hem çıkar sağlayan bir özne hem de bu hayatın kurbanı olan
bir nesne konumundadırlar (s.87). Refik Halid’in tanıklık ettiği dönemde toplumsal değişimi görünür kılan en önemli kesim kadınlardır. Meşrutiyet’ten itibaren kamusal alanda görünürlükleri gittikçe artan kadınların Cumhuriyet rejimiyle yaşadıkları dönüşümler
romanların temel malzemesi hâline gelir. Kadınlara yönelik süreli
yayınlar, gündelik hayatı koordine etmek amacıyla kadınlara yol haritası çizmeleri için tasarlanmıştır. Lefebvre (2016), toplumsal imgelerin en iyi görüntüsünün bilimkurgu filminde değil kadınlara hitap
eden basın organlarında bulunduğunu söyler, nitekim bu dergilerde
her tür ve pahada nesneler, yiyecekler, kıyafetler, mobilyalar, ev ve
daireler bulunur (s.100). Erken Cumhuriyet döneminde bu yayınların kadını ve yaşantısını daha da görünür hâle getirdiği söylenebilir.
Bu yayınlarda aileden evliliğe, modadan el işlerine, yemek tariflerinden aile ekonomisine, ev kadınlığından iş kadınlığına kadar kadının
yeni hayattaki konumu belirlenir.3
3 Hanımlar Âlemi (1929), El İşi (1930), Aile Dostu (1931), El Emekleri (1931), Cumhuriyet
Kadını (1934), Salon (1934), Kadın Moda Albümü (1935), Ev-İş (1937), Model (1937), Okul
Kızı (1937), Ana (1938), El İşleri (1938), Kadın Dünyası (1940), Asrın Kadını (1944), Kadın
Ev (1943), Hanımeli (1948), Modern Türk Kadını (1950) gibi dergilerin çıkış yazılarını incelemek bu konuda fikir verebilir (Mardin, Hanımlar Âleminden Roza’ya, 1998, s. 55-71).
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Ev içi eşyaları dışında yazarın romanlarında dönemin kadın
nesneleri ön plandadır. Aslı Biçen (2014), yazarın kadınlarla ilgili
fıkralarının toplandığı Doğuştan Kadıncıl’a yazdığı önsözde Refik
Halid’in “şapkasından çorabına, etek boyundan ayakkabısına, makyajından saç boyasına, yelpazesinden kınasına, hatta iç çamaşırına
kadar bir kadınla ilgili olabilecek her şey üzerinde uzmanlaştığını”
söyler (s.19). Toplumsal dönüşümler modayı biçimlendirmiş; “cam
bilezikler, Direklerarası malı eldivenler, gelin suyu gibi bir sürü bayağı şeyler” (Karay, 2017a, s.60) yerini, 85 liraya mal olan Max Factor
markalı fondötenler, iskarpinler, jüponlar, iç çamaşırları, terlikler,
kumaşlar, kürkler, kolyeler, ipek çoraplar, boya kalemleri, rimeller,
kremler, kokular gibi kadınların özenerek kullandığı eşyalara bırakmıştır. Refik Halid, romanlarında “kadın eteklerinin kısalmaya
başladığı, renkli çarşafların çıktığı, pelerinlerin küçüldüğü, peçelerin inceldiği” dönemlerden (Karay, 2009e, s.234), “eteklerin en fazla
kısaldığı, mantar ökçeli ayakkabıların moda olduğu yıllar”a (Karay,
2009f, s.58) ait kolektif hafızayı hikâyeleştirir.
Pek çok romanda statü göstergesi olarak kullanılan ipek çorap,
Türkiye’nin gündelik hayatının tarihsel ve sosyolojik arka planında
gündelik işlevini aşarak metalaşır. İki dünya savaşı arasındaki süreçte
“gündelik” olana ilginin artmasıyla bu hayatın en hızlı ve en görünür
şekilde kamuya ulaşmasını sağlayan süreli yayınlar, edebiyatçılar için
ciddi bir malzeme kaynağına dönüşür. Nitekim romanlarda eşyanın
konumu dönemin güncel tartışmalarıyla ilişkilendirilmeye çok müsaittir. Cumhuriyet rejiminin kadınlara yönelik reformları yazarların
odak noktalarından biri olur. Karay, rejimin kadınlarla ilgili reformlarını daima desteklese de hemen hemen diğer bütün erken Cumhuriyet dönemi yazarları gibi kadınların bu reformları uygularken
“ölçülü” (Biçen, s.22) olmasını ister ve bu konuda eğitici bir rol üstlenir. Romanda ipek çorabın yıktığı yuvadan söz ediliyorsa o dönemin gazete sayfaları çorap yüzünden boşanan aileleri yazdığı içindir.
Mütareke döneminde başlayan kadın çorabı modası Cumhuriyet’in
ilk yıllarında da etkisini sürdürür. Çorap, cemiyet hayatının odak
nesnelerinden biri olmuştur. Refik Halid’e göre (2013), “nazik bir felaket” olan kadın çorabının yarattığı etki bir savaşı hatırlatır. Nitekim
kadınların ince çorap giymesiyle etekler kısalmış, ona göre bu du52
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rum hem kadının hem de erkeğin ahlakını zedelemiştir (s.457-460).
İpek çorap, pahalılığı ve dayanıksızlığıyla harp yıllarında ciddi bir
toplumsal mesele hâline gelir. Daha sonra naylon çorabın çıkmasıyla
bütçeler biraz rahatlar ve bir çift çorap en az 4-5 ay giyilebilir. 1940’lı
yılların gazete ve dergilerinde çorabın kamusal alandaki görünürlüğü
reklamlar aracılığıyla artar. Bu reklamların toplumsal hafızadaki rolü
son derece çarpıcıdır. Çünkü çorap, kadınlar arasındaki popülerliği
ve bir statü göstergesi olması bakımından toplumsal hayatı etkiler.
Dönemin aydınları bu gazetelerde, son derece pahalı olan ipek çoraplar yüzünden biten evlilikler ve artan boşanma oranlarına çare
aramışlardır. Çorap pahalı ve lüks bir tüketim nesnesidir. Öyle ki kaçan çorapları tekrar kullanmamak pek çok çoraba sahip olmayı gerektirir ve bu bir tür sosyal statü meselesidir. Ayın On Dördü [1980]
gibi polisiye özellikler taşıyan bir romanda bile kadın kıyafetlerinin
özellikle de çoraplarının pahalılığına satır aralarında yer verilir. Hatta
anlatılarda çorap pahalılığı erkeğin evlenmesini engelleyen bir unsur olarak kullanılır. Ekmek Elden Su Gölden’de sadece zengin olduğu
için Saim ile evlenen Ferhan’ın düşünceleri bu bağlamda çarpıcıdır:
“eline baktı ve parmağında pırlantalı nişan yüzüğünü görür gibi oldu.
Daha neler görmedi ki… Lezar ayakkabılar, krokodil çantalar, naylon
çamaşırlar ve perlon jüponlar, kumaşlar, kürkler, kolyeler, kol saatleri… Çorap derdinden de kurtulacaktı; düzinelerce alacak, kaçınca
hizmetçilere verecek” (Karay, 2018, s.42). Statü göstergesi nesneler,
elbette çorapla sınırlı değildir. Ankara merkezli Cumhuriyet devri
burjuvazisini simgeleyen nesneler de sınıfsallığı vurgulayarak romana dâhil edilir. Dört Yapraklı Yonca’da [1957] Emire, Feridun’la evlilik
hayalleri kurarken zihninden geçen eşyalar, statüsü yüksek bir hayatın imgeleridir. Emire’nin kurtulmak istediği “kalubeladan kalma,
oymalı lenduha karyola”, Osmanlı geleneksel kültürünü temsil eder;
özlediği eşyalar ve yaşamak istediği muhit ise şu sözlerle anlatılır:
Ankara’daki evi, evini düşünüyor; yeni kurulan mahallelerden birinde
mi olsun, yoksa geniş caddeli şehir içi sokaklarında, bahçe içinde mi?
Daha ziyade bunlar hoşa gitmektedir. Olgun kızılcık renginde ipek
abajurlu yatak başı lambalarının yarı aydınlattığı kenarları büzgülü
muvare örtüsü henüz kaldırılmamış şen bir karyola gözünün önünden
gitmiyor. Kendisinin kalubeladan kalma oymalı lenduha karyolasından öylesine bıkmıştır ki… (Karay, 2009d, s.82).
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Toplumsal yapı değiştikçe mekân değişir, mekân değiştikçe eşya
değişir. Anahtar romanı, geçmiş ve bugünü bir arada taşıyan nesnelerdeki uyumsuzluğa dikkat çekerek toplumsal bir problemi gözler
önüne serer:
Etrafına, salona ve salondakilere fırdolayı göz gezdirdikten sonra bunu
daha iyi anladı: Bir sürü özenti eşya ve bir sürü özenti insan… Kontrplak kaplanarak yapılmış pırıl pırıl cilalı kübik ve modern eşya son
derece sevimsizdi; küçük salona koydukları Louis Philippe takım da
şuna buna, modaya uyalım, anlar görünelim diye alınmıştı; öbür eşya
arasında yerini yadırgıyor, manasını kaybetmiş duruyordu. İşte bir
vitrin… Antika öteberi ile karmakarışık dolu: ‘bohem’ler, ‘sevr’lerle;
kötü ‘portekiz’ tabaklar, nefis ‘saks’larla; ‘çeşmibülbüller’ler, işportalık
‘çekoslavaklar’la yan yana. İşten anlamayanlar, eskiden görgüsü olmayanlar tarafından toplanılıp dekor olarak cahilce sıralandığı ne belli…
(Karay, 2009a, s.31).

Eşya statü simgesidir, görgüsü olmayanların bu eşyaları evlerine yerleştirmelerinin sebebi de ancak eşyayla edinebilecekleri sosyal statüyle ilişkilidir. Refik Halid’in romanında geçen saks, bohem,
çeşmibülbül gibi antika eşyalar da aslında kültür ve gelir düzeyinin
toplumsal gösterenleridir.
Gündelik hayattan metaforik bir kaçışı temsil eden eski nesneler
sahip oldukları efsanevi ve otantiklik özellikleriyle eşzamanlı veya
artzamanlı değil, çağ dışı bir şeydir (Baudrillard, 2014, s.99). Yukarıdaki alıntıda modern nesnelerle eski nesneler arasındaki “düello”
(2014, s.101), Karay’a göre neyi nereye koyacağını bilemeyen, bir
kültürü özümseyememişlerin yerleştirdiği eşyaların mekânda eğreti
durmasından kaynaklanır. Bu da eşya bolluğuyla kültürlü görünmeye çalışan kimliksiz bir grubu ifade eder. Baudrillard, bu düellonun
sebebini değersiz bir işlevsel nesne ile hiçbir işleve sahip olmasa da
çok değerli olan mitolojik nesnenin aynı sistem içinde olmalarına
bağlar (2014, s.100). “Balzac, bir aile pansiyonunu, bir cimrinin evini, Dickens da bir noterin çalışmasını betimlediğinde, bu tablolar,
böyle bir çerçevede yaşayan insanların hangi toplumsal türe veya kategoriye ait olduğunu sezmemize olanak sağlar” (Halbwachs, 2017,
s.140). Refik Halid’in romanlarında eşyalar, belli bir sınıfın gündelik
yaşantısını temsil etmektedir. Kendisi edebiyat tarihlerinde sıklık54

monograf

2020/14

Hafızayı Eşyayla İnşa Etmek: Refik Halid Anlatısında Eşya-Hafıza İlişkisi

la “memleket hikâyecisi” olarak anılsa da Karay’ın romanlarındaki
“memleket” İstanbul, eşyalar da İstanbullu eşyalardır, romanlarda
taşradaki bir evin eşyaları görülmez. Hatırlanan eski eşyalar ve karşılaşılan yeni eşyalar daima üst sınıfa aittir.
Ekmek Elden Su Gölden’de Duranbeyli ailesinin, toprakları sayesinde birdenbire zenginleşmesi ve İstanbul’a göçleri ele alınırken
onların şehre uyum sağlama arzuları eşyalar üzerinden aktarılır.
Romanın geçtiği dönem Demokrat Parti dönemidir. Dolayısıyla tarımda makineleşmenin artması, toprak sahiplerinin zenginleşmesi,
ticaret burjuvazisinin oluşmasıyla köyden kente göçler artmış, sosyolojik yapı değişmeye başlamıştır. Eşya burada göçün sonucunda oluşan sosyolojik yapıdaki değişmeleri temsil eder. Kentlileşme
problemi ve açgözlülük bir tür meta fetişizmine dönüşür. Duranbeyli ailesinin kadınları vitrinlerde gördükleri her yeni şeyi ertesi gün
bir kenara atmak üzere satın almak ister ve alırlar. İhtiyaçları olduğu
için değil, kentli burjuvaziye uyum sağlamanın yolunun bu eşyalara sahip olmaktan geçtiğini düşündükleri için “çamaşır makinesi,
elektrikli süpürge, meyve sıkacağı, mayonez karıştırıcısı, fırınların
türlü modelleri, ekmek kızartıcı, sebze değirmenleri, cila makinesi,
payreks takımlar” (Karay, 2018, s.60) gibi her tür eşyayı satın alırlar.
Eşyanın konumu, bu romanda, değişen sosyo-ekonomik kültürle
ilişkilidir: “Apartman yüklü döşenmiştir; çifte radyo, kocaman büfe
ve dresuar, züppe avizeler ve aplikler, duvar ve masa saatleri, buzdolabıyla çamaşır makinesinin en büyüğü, elektrikli süpürge, bulaşık
makinesi, hepsi vardır” (Karay, 2018, s.24). Görüldüğü gibi kültürel altyapıdan yoksun zenginler, kendilerine çok büyük ve gösterişli
eşyalar alarak “kentli” olmaya çalışırlar. Ev içi döşeme şekilleri, Bu
Bizim Hayatımız’da geçmişle ilişkiyi sürdürme ve korumayı öncelerken Anahtar’da geçmiş ve bugün arasındaki geçiş sürecini, Ekmek
Elden Su Gölden’de ise toplumsal yapıdaki yozlaşmayı yansıtır. Refik Halid romanlarında kolektif dönüşümlerin sonucunda eşyanın
konumu toplumsal sınıflarla ilişkilendirilmektedir. Böylece yazarın
romanlarında eşyaların, sosyal statüdeki değişiklikleri gösterdiği ve
metinlerde kadınların evlenme motivasyonlarının sosyal statüyle
ilişkilendirildiği görülür.
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Sonuç
Eşya, geç Osmanlı / erken Cumhuriyet dönemi yazarlarının
eserlerinde geçmişi yeniden inşa etme imkânı sağlayan toplumsal
bir uzlaşı sistemidir. Bir geç Osmanlı / erken Cumhuriyet dönemi
yazarı olarak Refik Halid’in anlatılarında da eşyanın, toplumsal hafızanın bir parçası olarak konumlandığı görülür. Anlatılarda kullanılan her eşyanın bireysel değil toplumsal anlamlarla açığa çıkması
Maurice Halbwachs’ın bütün hafızaların kolektif bir yapılanması
olduğu iddiasıyla örtüşmüştür. Yazar, hatırlatıcı ve inşa edici rolüyle eşyaları, kurmaca dışı metinlerinde eleştirel fikirlerinin bir aracı
olarak kullanmıştır. Kurmaca metinlerindeyse gündelik hayattaki
dönüşümleri eşyalar üzerinden değerlendirmiş, eski ve yeni hayat
ikiliğini eşyalarla temsil etmiş, eşyayı bir kimlik ve statü belirteci
olarak kullanmış ve eşyanın geçmiş zamanı taşıyarak ürettiği hafıza
mekânlarına dikkat çekmiştir.
Kamusal bir mecra olan gazetede gündelik hayatın her türlü
nesnesiyle karşılaşma imkânı bulan erken Cumhuriyet dönemi yazarları bu mecrayı edebiyatlarının ana malzemesi hâline getirmişlerdir. Bir tür nesneler sözlüğü olarak okumanın da mümkün olduğu
Refik Halid’in anlatılarındaki gerçekçilik, detaylandırma çabası ve
tutarlılık, yazarın gazeteci kimliğiyle ilişkilendirilebilir. Süreli yayınlarda gündelik hayatın nesneleriyle inşa edilen kolektif hafıza, Refik
Halid edebiyatını da şekillendirmiştir. Yazar, gündelik hayata olan
ilgisini eşyalar üzerinden kolektif kayıtlarla ilişkilendirerek metinlerine aktarmıştır. Bu eşyaları gerçekçi bir şekilde detaylandırarak
kullanmış ve bir anlamda metinlerinde gündelik hayatın tarihçesini
tutmuştur.
Refik Halid’in anlatılarında eşyaların, metnin atmosferine uygun dekor yaratmak amacının ötesinde kolektif hafızayı yeniden
üretmek amacıyla kullanıldığı görülür. Eşyanın hafızayı tetikleyici ve
biçimlendirici rolünden yararlanan yazar, bazı eşyaları odak nesne
hâline getirerek toplumsal anımsamayı görünür kılmıştır. Romanlardaki sahnelerde hem Osmanlı geçmişini temsil eden eşya ve eşyanın bulunduğu mekânı hatırlatmış hem de Cumhuriyet rejiminin
sunduğu yeni hayatın yeni eşyalarını sergilemiştir. Karay’ın geçmiş
yaşantıların temsili olan eşyalardan söz ederken aslında imparatorluk
56
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kimliğini yeniden ürettiği görülür. Yeni rejimin sunduğu yeni hayatın
eşyalarını lüks tüketimi tetiklemesi ve bir tür meta fetişizmi yaratması bakımından eleştirirken eski eşyalara göre daha işlevsel olmaları
noktasında da sağladığı konfora vurgu yaptığı görülmüştür. Kolektif
değişimi daha çok kadın nesneleri ve kıyafetleri üzerinden hatırlatmış, toplumsal sınıfları da eşyalar aracılığıyla vurgulamıştır. Bununla
birlikte bu eşyalardan bağımsız olarak romanlarda kullanılan bazı
nesnelerin milli kimlik inşasında rol oynadığı tespit edilmiştir. Fakat
hem kurmaca hem de kurmaca dışı metinlerinde eşyanın bireysel /
psikolojik boyutundan ziyade toplumsal ve kültürel boyutunun daha
belirleyici olduğu görülmektedir. Bu yüzden onun metinlerinde geçen eşyalar kolektif bir temsiliyet çerçevesiyle değerlendirilmiştir.
Refik Halid geçmişle olan ilişkileri düzenleyen eşyaların kolektif hafızayı inşa gücünden yararlanmıştır. Yazarın romanlarında sık
sık konu dışına çıkarak toplumsal hafızayı hatırlamak / hatırlatmak
/ beslemek ve yeniden üretmek amacıyla eşyaları kullandığı görülür.
Bu sebeple yazarın romanlarını, fıkra edebiyatının malzemeleriyle
örülmüş hafıza metinleri olarak ele almak daha doğru olabilir. Romanlarda geçen bu nesnelerin, tarihî, kültürel, ekonomik yapıyı ve
toplumsal ilişkileri etkilediği açıktır. Böylece gündelik hayatın sıradan eşyaları romanlarla örülen toplumsal hafızanın olağanüstü bir
parçası olur.
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Öz
Sevim Burak’ın eserleri, dil ve karakterlerle beraber insan-dışı varlıkların, cansız
nesnelerin de merkezî rol oynadığı bir yazın dünyası oluşturur. Dil kullanımı,
biçimsel tercihler, karakterizasyona ek olarak nesnelerin metinler içerisindeki
inşasının da estetik ve politik imaları vardır. Bu yazıda Sevim Burak’ın ilk kitabı olan Yanık Saraylar’daki cansız varlıklar, nesne-insan ilişkileri, bu ilişkilerin
kimlik ve ötekilik kavramlarıyla bağlantısı çalışılacaktır. Nesnelerin görünümleri ve karakterler tarafından nasıl deneyimlendikleri fenomenolojik bir yaklaşım kullanılarak incelenecek; eleştirel queer bakış doğrultusunda nesneleri
çevreleyen ve onları düzenin dışına iten söylemler analiz edilecektir. Bu bakış
doğrultusunda öncelikle Yanık Saraylar’da toplanan öykülerdeki iki farklı eşya
temsili ve işlevi irdelenecektir. Ardından, sıradan nesneler düzeni kurarken,
“tuhaf ” olanların karakterlerin düzen karşısındaki uyumsuzluklarını imlediği
tartışılacaktır. Son olarak queer nesnelerin ve onların işaret ettiği uyumsuzluğunun ötekiliği temsil etmek ve ötekileştirme pratikleri ile şiddet arasındaki ilişkiyi görünür kılmak için nasıl düzenlendiği irdelenecektir.
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The Queer Objects of Sevim Burak:
Object-Human Relations, Subjectivity and
Alterity in Yanık Saraylar
Abstract
Sevim Burak’s works constitute a literary world in which non-human beings and
inanimate objects, along with language and characters, play a central role. In
addition to language use, formal preferences and characterization, the construction of objects within the texts also has esthetic and political implications. In
this article, the inanimate entities, object-human relations and these relations’
link to the concepts of identity and alterity will be studied. The appearances of
the objects and how they are experienced by the characters will be examined;
the discourses surrounding objects, and which push them out of the order will
be analyzed through a critical queer perspective. In line with this perspective
firstly, two different representations and functions of the objects in the stories
collected in Yanık Saraylar will be examined first. Then, it will be argued that
while the ordinary objects establish the order, the “strange” ones signify the characters’ disorientation to the order. Finally, it will be studied how queer objects
and the disorientation which they refer to are organized to represent alterity and
to make the relationship between marginalizing practices and violence visible.
Key Words: Sevim Burak, queer phenomenology, objects, alterity, violence.

Giriş
Sevim Burak’ın ilk kitabı olan Yanık Saraylar yayınlandığında
dönemin toplumcu-gerçekçi edebiyat anlayışı doğrultusunda değerlendirilir. İlerleyen yıllarda verdiği eserler de ilki gibi yaşadığı
dönemde görmezden gelinir, büyük ölçüde sessizlikle karşılanır.
Murathan Mungan (2015), “çizgi dışı olanın, farklı arayışların rağbet görmediği, hatta her türlü bireyselliğin bir sapma olarak değerlendirildiği dönemler”in Türkçe edebiyat eleştirisinin bir refleksi
olduğunu belirtir (s.137). Sevim Burak da bu refleksten nasibini
almış, Yanık Saraylar yayımlandığı dönemin edebiyat kuralları üzerinden eleştirilmiş veya bu kurallara karşı çıkarak değerlendirilmiş/
savunulmuştur. Eserleri, yaşadığı dönemde Asım Bezirci, Murat
Belge, Memet Fuat veya Selim İleri gibi birkaç kişinin hakkında
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yazdığı yazılar dışında rağbet görmemiş, bu yüzden ardında Selim
İleri’nin deyişiyle “yok edilmek, yazıda çizide soykırımına uğramak
korkusu”yla dolu mektuplar bırakmıştır (2020, s.205). Ancak günümüzde Türkçe edebiyattaki özgün ve önemli yeri tanınmış, metinleri
dikkatle okunmaya başlanmıştır. Son dönemlerde biçim-içerik ilişkisini göz önünde bulunduran, bu metinlerin politik imkânlarından
bahseden çalışmalar yapılmış, edebiyatı daha bütünlüklü bir açıdan
ele alınmıştır. Bugün, Burak’ın yazın evreni “öteki” olanı, madun olanı, insan-dışı olanı anlatması, dille oynaması, onu bozması, okura
sürekli yeni anlamlar ve imkanlar sunması, gerçekliği kırarak çoğaltması üzerinden tanımlanır.1
Mevcut çalışmalarda öykülerdeki insan dışı varlıklar (hayvanlar, eşyalar, mekanlar, makineler) mercek altına alınır. Fakat cansız
nesnelerin ötekilik ve maduniyet ile ilişkisi irdelenmez. Eşyaların
“tuhaflığına” dikkat çekilir: Sevim Burak metinlerinde “insanlar kadar eşyalar da konuşur, insanlar kadar eşyalar da boy gösterir ve neredeyse insanlardan rol çalarlar. Cansız nesneler birden canlanabilir, eyleme kudretine sahipmiş gibi davranabilirler” (Kayaalp, 2018,
s.123). Ancak eşyalar bundan mı ibarettir? Cansız kalmaya devam
eden, eylemeyen, işlevselliğini sürdüren nesneler yok mudur? Veya
bu canlanma ve insanlardan rol çalma, nesneler ve onlarla ilişki kuran özneler hakkında ne söyler? Sorular ters yüz de edilebilir: Sevim
1 Selver Sezen Kutup (2019), Sevim Burak’ta Metinsel Ağ: Ford March I’in İnsan Dışı Varlıkları adlı yüksek lisans tezinde, Sevim Burak yazını hakkındaki mevcut çalışmaların
psikanalitik, göstergebilimsel ve postyapısalcı olmak üzere üç başlıkta toplanabileceğini,
kendi çalışmasının da posthümanist bir okuma sunduğunu belirtir (s.30). Psikanalitik
çalışmalar daha çok yazarın biyografisiyle metinleri arasında bağlantı kurarken, göstergebilimsel ve postyapısalcı bakış metinlerin diline, dil ve içerik arasındaki ilişkiye odaklanır. Nilüfer Güngörmüş Erdem’in Sevim Burak’ın iki hikayesinin uygulamalı psikanaliz
açısından analizi- “sanatçının annesinin kızı olarak portresi adlı yüksek lisans tezi ve diğer
çalışmaları psikanalitik çalışmalara örnek gösterilebilir. Aynı zamanda Seher Özkök’ün
Yaşama Teğelli Öyküler: Sevim Burak’ın Öyküleri Üzerine Bir İnceleme kitabı hem psikanalitik hem de dil üzerinden göstergebilimsel bir okuma sunar. Başta Postyapısalcı Bir
Edebiyat Kuramı: Sevim Burak Edebiyatta Tekillik Düşünürü kitabı olmak üzere, Mustafa
Demirtaş’ın çalışmaları ise Burak’ın eserlerini postyapısalcı kuramlar çerçevesinde değerlendirir. Bu listeye Bedia Koçakoğlu’nun yazarın hayatını ve eserlerini kapsamlı bir şekilde
tartışan Aşkın Şizofrenik Hali: Sevim Burak çalışmasını eklemek mümkün. Bu çalışmalara
ek olarak çeşitli akademisyen ve eleştirmenlerin katkı sunduğu Ötekilere Yazmak: Sevim
Burak Üzerine Yazılar (haz. Özge Şahin) ve İkinci Bir Yaşam: Sevim Burak’ın Edebiyat
Dünyası (haz. Mustafa Demirtaş) kitapları Sevim Burak yazınını hem biçim hem de içerik
açısından eleştirel bir içimde ele alan metinler içermektedir.

62

monograf

2020/14

Sevim Burak’ın Queer Nesneleri: Yanık Saraylar’da Eşya-İnsan İlişkileri,
Öznellik ve Ötekilik

Burak’ın metinlerinde insanların nesneleşip cansızlaştığı, eyleme
kudretlerinin yara aldığı anlardan bahsedilemez mi? Ya da özneliklerini yitiren karakterlerin eşyayla ve düzenle ilişkisi nasıl kurulur?
Bu eşyalara biçim, dil ve içeriğin üçünü de içerecek şekilde bakmak
Sevim Burak yazınının edebi mahiyeti ile politik imkanlarına dair
yeni pencereler açacak, yeni sorular oluşturacaktır. Bu yüzden bu
yazıda, Yanık Saraylar’daki eşyaların karakterler tarafından nasıl tecrübe edildiğine bakmak amaçlanmaktadır. Böylece farklı eşya tecrübelerinin karakterlerin kimliklerini, dolayısıyla ötekiliği anlatmaya
dair sunduğu ima ve imkânları analiz edilecektir. Bütün bir Sevim
Burak külliyatını tartışmak bu makalenin sınırlarını aşacağı için yazı
tek bir eserle sınırlandırılmıştır. Yanık Saraylar’ın seçilmesinin sebebi ise Burak’ın ilk eseri olmasıdır. Dolayısıyla Burak’ın yazın evreninin başlangıç noktası olarak Yanık Saraylar incelenecek, bu kitapta
toplanan öykülerdeki eşyalar ve karakterler tartışılacaktır.

Kuramsal Çerçeve:
Fenomenolojik Yaklaşım ve Queer Bakış
Yanık Saraylar’daki “insanlardan rol çalan” eşyaları ve onları
kullanan, onlarla ilişkilenen karakterleri incelemek için nesnelerin
nasıl göründüğüne, karakterler tarafından nasıl algılandığına bakılmalıdır. Bu da fenomenolojik bir okumayı gerekli kılar. Fenomenlere, dolayısıyla eşyanın kendisine, algı ve duyum ile bilinebilecek
olana bakan bu yöntem sayesinde metinlerdeki nesneleri birer gösterge olmanın ötesinde tartışabiliriz. Nesneleri, metinlerde var olma
şekilleri ve görünme biçimleri üzerinden inceleyebiliriz. Martin Heidegger (2008) “fenomen” kavramını açıklarken varlıkların kendilerini farklı tarzlarda, hatta olduklarından başka bir şey gibi, diğer bir
deyişle olmadıkları bir şey gibi gösterebildiklerini belirtir (s.29). Bu
-mış gibi görünme hali, edebi düzlemde kurgulanan eşyaların birer
sembol/gösterge olmanın ötesinde anlamlar taşıdığına da delalet
eder. Çünkü bir eşya, doğrudan gönderme yaptığı varlık olarak değil, başka bir biçimde hareket etmektedir. Örneğin, bir kalem yazma
gereci olarak metinde yer almak yerine tokaymış gibi davranabilir.
Merkezde olan nesnelerin nasıl görünüp ne yaptıkları, kendisiyle ilişki kuran özne tarafından nasıl algılandıklarıdır. Bu noktada,
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eşyaların varlıklarının veya görünümlerinin ilişkisel olduğunu göz
önünde bulundurmak gerekir. Dolayısıyla hikayelerdeki nesnelerin
varlığını anlamlandırmak için nesnelerarası ilişkilere, karakterlerle
olan etkileşimlerine bakılmalıdır.
Mezkûr ilişkilere ve etkileşimlere bakmak için fenomenolojiden bir adım öteye geçip queer tartışmalardan da destek alınmalıdır, çünkü nesnelerarası veya öznelerarası ilişkiler, hatta nesnelerin
görünme şekilleri de belirli söylemler tarafından çevrelenmiştir. Bu
ilişkiselliğin barındırdığı bilgi pratiklerini ve iktidar yapılarını açığa
çıkarmak, onları çevreleyen söylemleri yapısöküme uğratmak için
queer teoriden faydalanılabilir (Rodemeyer, 2017, s.330). Rodemeyer (2017), fenomenolojik yaklaşım ile eleştirel queer bakışın birlikte kullanıldığı bir yöntemde bireysel duyum ile söylemin beraber
değerlendirilebileceğini, böyle bir yöntemin tercih edilebileceğini
belirtir (s.331). Queer teori, yalnızca normdışı kabul edilen cinsel
pratikleri ve kimlikleri odağına alarak normu (heteronormativiteyi) sorgulamaz. Queer kelimesinin kendisi “garip, tuhaf, yamuk gibi
anlamlara” gelirken, “Queer kuramının merkezinde de acayip, tuhaf,
yamuk, anormal, iğrenç, aşağılık olana; normatif olanın dışında kalana; bu alanın dışında bırakılana; normu ihlal edene bir gönderme
ve bu ‘kötüyü’, ‘anormali’ yeniden anlamlandırma imkânı” yatmaktadır (Yardımcı ve Güçlü, 2013, s.17). Zaten queer teorinin oluşmasına gey ve lezbiyen çalışmalar kadar, yirminci yüzyılda yapılan postyapısalcı çalışmaların sabit ve verili görülen kimlikleri sorgulaması
ve konumlandığı merkezi parçalaması da katkı sağlamıştır (Jagose,
2010, s.77-78). Bu yazıda da queer kavramı norm dışı olanı, “normal” olarak kabul görmeyeni, sistem ve dolayısıyla dil içerisinde
tanımlan(a)mayanı anlatmak için kullanılacaktır.
Sara Ahmed (2006) de Queer Phenomenology kitabında queer
kavramını hem normdışı olanı hem de heteronormativite tarafından
dışlanan cinsel kimlikleri ve pratikleri tanımlamak için kullanır. Fenomenolojinin maddeselliği ve nesnelerarası ilişkileri açıklamak için
başvurduğu yönelim kavramı üzerinden bedensel, mekânsal ve toplumsal olanın iç içe geçmişliğini tartışır.2 Böylece queer olanla uyum
2 Metnin orijinalinde kelime “orientation” olarak geçer. Kelimenin hem yönelim hem de
uyum sağlama anlamı vardır ve Sara Ahmed tarafından iki anlamıyla da kullanılır. Bu metin
içerisinde de hem yönelim hem de uyum olarak, bağlam doğrultusunda kullanılacaktır.
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sağlama arasındaki bağlantıyı sorgular. Sara Ahmed, nesnelerarası
ilişkilerin bedenlerin dünyaya uyum sağlamasına yaradığını ancak eşyaların işlevselliğini yitirdiği, queerleştiği noktada öznelerin de uyumsuzlaştığını söyler. Üstelik bazı bedenler -norm-dışı olanlar- diğerlerine göre daha az içerilirler, dolayısıyla daha uyumsuzdurlar. Queer
Phenomenology, nesnelerarası ilişkiler ile kimlikler arasındaki rabıtaya
işaret ettiği için önemlidir. Yanık Saraylar’daki eşyaları ve onların politik imkânlarını tartışmak için de verimli bir kaynaktır. Bu yüzden,
Yanık Saraylar’daki öykülerin eşyaları, özellikle Sara Ahmed’in queer
fenomenoloji tartışmasından faydalanılarak düşünmek mümkündür.
Özellikle bütün bu nesnelerin temsilinin queer imkânları, özne ve öteki olmaya dair politik imaları bulunur. “Sedef Kakmalı Ev,” “Yanık Saraylar” ve “Ah Ya Rab Yehova” öyküleri üzerinden önce eşya ile düzen
arasındaki ilişki incelenebilir. Bu nesnelerin işlevselliklerini yitirmeleri karakterlerde uyum ve öznelik kaybına sebep olur. Böylece eşyadüzen ilişkisi bağlamında eşyanın “ötekilik” kavramını ve kavramın
şiddetle bağlantısını temsil etmeye olanak sağlar.

Yanık Saraylar’da Eşyanın Çift Temsili ve
Düzenin İnşası
Yanık Saraylar’daki öykülerde hem canlanan ve eyleyen eşyalar
hem de yalnızca meta olarak var olan, imgesellikle yüklenmemiş,
dolayısıyla okurun dikkatini çekmeyip gözden kaçan nesneler vardır. Diğer bir deyişle, tek bir eşya temsilinden bahsedilemez. İki farklı eşya formu için iki farklı dil, iki farklı anlatım biçimi kullanılmıştır.
İkinci grupta bahsedilen, dikkat çekmeyerek gözden kaçan nesneler
bilhassa “Ah Ya Rab Yehova”3 öyküsünde görünürler. Kitapta topla3 “Ah Ya Rab Yehova” metni Zembul Allahanati’nin mezar taşı yazısıyla açılır ve bu bölümde abisi İsrail Allahanati’nin Zembul’u ölüm döşeğinde ziyaret edişini, Zembul’un
Yahudi iken din değiştirip nikahlanmadığı Bilâl Bey’den çocuk sahibi olduğunu anlatır.
Ardından “Bilâl Bey’in Not Defteri” kısmıyla devam eden öyküde Bilâl Bey’in gün içerisinde yapıp ettikleri, babasının ölümü ve topuğuna batan iğnenin kalbine doğru ilerleyişi
karakterin kendisi tarafından aktarılır. Öykü, iğnenin yolculuğu ve Bilâl Bey’in evin bodrumuna biriktirdiği gaz tenekelerini ateşe vermesiyle son bulur. Yanık Saraylar’daki öykülerin çok-anlamlılığını ve girift yapısını göz önünde bulundurunca “Ah Ya Rab Yehova”nın
burada sunulan özetinin mümkün versiyonlardan biri olduğunu belirtmekte fayda var.
Versiyon ihtimallerinin ve imkanlarının çokluğu, metin içerisinde sunulacak diğer hikâye
özetleri için de geçerlidir.
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nan diğer öykülerden farklı olarak “Ah Ya Rab Yehova” çift dilli, çift
anlatıcılı, dolayısıyla bedensellikleri/maddesellikleri farklılaşan iki
evrenli bir öyküdür.
Öykünün biçimsel ve psikanalitik okumalarında, giriş bölümündeki üçüncü tekil şahıs anlatıcı ve sonrasındaki “Bilâl Bey’in Not
Defteri” kısmı üzerinden Bilâl Bey’in dillerinin farklılığına odaklanarak bu öykünün çift dilli olduğu aktarılır. Öyküleri psikanalitik
bir okumaya tabi tutan Nilüfer Güngörmüş Erdem “Tevrat dilinin
yanında, günce biçiminde yazılmış kısımlarda Müslüman Osmanlı
dil ve ifade tarzının yansıtıldığını görürüz. (...) Tevrat diliyle günce
tarzını bir arada kullanarak, anne ile babayı dilsel ve sessel bakımdan
da bir araya getirmiş gibidir” der (2015, s.33). Güngörmüş Erdem’in
çift dillilik vurgusu düzenle kurulan ilişkiye dair söyledikleri açısından önemlidir. Her ne kadar Güngörmüş Erdem neden bu iki dilin
beraber kullanılmasını anne ve babanın bir araya getirilişi olarak
yorumladığını açıklamasa da Bilâl Bey’in güncesinde kullandığı dilin eril bir dil olduğunu söylemek mümkündür. Bu dil erildir çünkü
Bilâl Bey dili bozmadan, gramer kurallarına uygun olarak kullanır.4
Aynı zamanda onunki duygu barındırmayan, ilişki kurduğu nesnelere duygusal yatırım yapmayan bir dildir. Babasının ölümü, gündelik
hayatında kullandığı eşyalar veya insanlarla ilişkileri mesafeli bir üslupla dile getirilir. Zembul’le kavgalarını dahi bu mesafeyi bozmadan,
ancak Zembul’u suçlayarak aktarır. Sevim Burak’ın eserlerinde dilin
kullanımıyla toplumsal düzeni sorgulama ve sarsma arasındaki ilişkiyi inceleyen Seher Özkök, öykünün büyük bir bölümünü oluşturan
Bilâl Bey’in notlarında “simgesel dilin parodisi”nin yapıldığını, “öyküde her ayrıntı[nın] Osmanlı kültürünün son temsilcilerinden olan
bir erkeğin cumhuriyet düzeni içinde biçimlenen bakış açısı ve dili
ile aktarıl[dığını]” (2014, s.95) söyler. Bu tarzın “Tevrat’ın dili kullanılarak gerçekleştirilen öyküye girişten” farklı olduğunu, Bilâl Bey’in
notlarındaki dilin şiirsel olanın yıkıcılığına sahip olmadığını belirtir
4 Kristeva, babayla ilişkilenen sembolik dilin aksine anneyle ilişkilendirilen semiyotik dilin kuralları bozan, avant-garde, şiirsel olduğunu belirtir. Bkz. Kristeva, “Revolution in
Poetic Language”, The Kristeva Reader içinde. Kristeva’nın kuramsal ve kavramsal tartışması bu yazının sınırlarını aşacağından “Ah Ya Rab Yehova”nın semiyotik ve sembolik dil
kullanımı metin içerisinde incelenmemiştir. Konuyla ilgili daha detaylı bir inceleme için
bkz. Seher Özkök, Yaşama Teğelli Öyküler: Sevim Burak’ın Öyküleri Üzerine Bir İnceleme.
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(2014, s.87). Diğer bir deyişle Bilâl Bey’in eril dili düzene, sisteme
uyum sağlarken üçüncü tekil şahıs anlatıcının şiirsel dili onun zıddında konumlanan, yıkıcı bir dildir. Bu iki farklı dil ve ilişkilendikleri
düzen kurma/yıkma ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, öykü
evreninin iki farklı biçimde inşa edildiği söylenebilir. Bir yanda Bilâl
Bey’in katı, soğuk dünyası; diğer yanda ise Zembul’u ve mahalledeki
diğer Yahudileri içerisine alan müphem ve şiirsel olan vardır. Her ikisinde de dille beraber eşyanın temsil biçimi ve cismani olanla kurulan
ilişkinin mahiyeti değişir. Bu değişim, zıtlığın oluşmasına, okurun bu
evrenler karşısında pozisyon almasına katkı sağlar.
“Ah Ya Rab Yehova”da Bilâl Bey notlarında düzenli olarak satın aldığı şeyleri not eder, yiyip içtiklerini uzun uzun anlatır. Not
defterine ilk olarak 5 Eylül 1930 gününü yazar ve ilk söylediği şey
zamana ve alışverişe dairdir: “Zembul bu gece hastalandı. Bu sebepten geç kalktım. Saatim durmuştu. İskeleye kadar inip saatimi ayar
ettim. Sonra kasap dükkanına uğrayarak yarım kilo kıyma 250 gram
kebaplık et aldım” (Burak, 2016, s.61). Eylemlerini herhangi bir duygu veya düşünce belirtmeden kayda geçen karakterin bahsettiği tek
şey metalardır. Kıymanın, etin miktarı; eylemlerinin sırası, zamanı
ve gerekçesi önemlidir. Onlara hiçbir kişisel yatırım yapmaz. Hatta
zaman dahi Bilâl Bey’in dili aracılığıyla, saat üzerinden maddileştirilmiştir. Bilâl Bey ayağına iğne battığını söyleyene kadar gerçekleştirdiği her eylemi hiçbir duygusal yatırım yapmadan, bir çeşit günü
tüketme hali olarak aktarır. Zaten öykünün dili ve hatta Bilâl Bey’in
not alma biçimi de iğnenin yolculuğunun anlatılmasıyla beraber değişecektir. Bilâl Bey iğneyi vücudunda gezen bir şey olarak tecrübe
etmeye başladığında (iğnenin gerçekten gezip gezmediğinden bağımsız olarak) nesnelere ve yaşadıklarına bakışı, dolayısıyla üslubu
da düzensizleşir. Tarihlendirilmiş, rasyonel ve kurallı cümlelerden
oluşan notlar yerini daha düzensiz, zaman zaman sanrılı bir anlatıya
bırakır. Ancak iğneden önceki anlatısına ve bahsedilen zamanı tüketme eylemine, işlevinden ibaret olan eşyalar, satın alınan metalar
eşlik eder. Anlatının bu kısmında eşyalar, dil kullanımıyla da uyum
gösterecek şekilde somut, göstereni net göstergeler olarak metne girer. Ekonomik, sosyal veya kültürel düzeni imleyen, hatta onu oluşturan unsurlar olarak temsil edilirler.
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Aynı öykünün üçüncü tekil şahıs anlatıcı tarafından, şiirsel
bir dille aktarılan girişinde İsrail Allahanati; din değiştirmiş, evlenmeden Bilâl Bey’le beraber yaşamış ve onun çocuğunu doğurmuş
kardeşiyle konuşur. Ona “Bize niye yüz çevirdin? Ananı, atanı, kardeşlerini, evini, sandığını, tunç ve demir eşyayı, sana ait olanların
hepsini niye bıraktın” (Burak, 2016, s.60) diye sorar. İsrail’in saydığı,
terk edilmiş şeyler arasında hem “ana,” “ata,” “kardeşler,” dolayısıyla duygusal, sosyal ve insani bağlarla bağlanılan kişiler vardır. Hem
de “ev,” “sandık,” “tunç ve demir eşya” gibi aslında maddi olan, Bilâl
Bey’in anlatısında tüketilen/metalaştırılan materyallerin var olduğu
dünyaya ait olan eşyalar vardır. Ancak eşyalar ve kişilerin hepsi “sana
ait olanlar” denilerek tek bir kategoride birleştirilmiş, sahip/ait olma
kavramları üzerinden bağlanılan, duygusal yatırım yapılan nesneler
olarak inşa edilmişlerdir. Zembul’un din değiştirerek terk ettiği şeyler arasında nesnelerin de sayılması, objelerin maddi veya manevi
değeri olan bir cisim olmanın ötesinde bir geleneği, bir topluluğu,
bir değerler bütününü de temsil ettiğini gösterir. Ayrıca meta olan
kuru, duygusuz, kurallı ve eril bir dille, bozulmamış/oynanmamış
bir Türkçeyle anlatılırken; geleneği ve insani olanı gösteren şiirsel,
oynanmış, düzensiz bir dille temsil edilir. Bu noktada meta olanın
düzeni temsil ettiği, düzene işaret ettiği; işlevinden veya maddeselliğinden arındırılmış olanın ise bu düzenin çeperinde veya dışında
kalana, duygusal veya bireysel olana gönderme yaptığı söylenebilir.
Çünkü ilki Müslüman-Türk-erkek olan Bilâl Bey’in dünyasına aitken diğeri kendi cemaatinden uzağa düşmüş, Yahudi bir kadının
dünyasında var olur.
Her iki karakterin eşyalar üzerinden kurulan dünyası ve bu
dünyaları çevreleyen söylemler iki toplumsallığa işaret eder. Bu işaret etme hali minör edebiyat kavramı doğrultusunda tartışılabilir.
Gilles Deleuze ve Félix Guattari, minör edebiyatın üç özelliğini “dilin
yersizyurtsuzlaşması, bireyselin dolaysız-siyasal olana bağlanması
ve sözcelemin kolektif düzenlenişi” olarak belirler (2001, s.28). Dolayısıyla geleneksel kullanımı ve konvansiyonları yıkıp sınırları zorlayan bir dil üzerinden aktarılan bireysel hikâye aslında siyasal olanı
anlatır ve böylece “yazarın tek başına dile getirdiği şey zaten ortak
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bir eylemi oluşturur” (2001, s.27). “Ah Ya Rab Yehova”da da özellikle
Zembul’ün ve mahallenin diğer Yahudi unsurlarının dünyası anlatılırken kullanılan dil tekrarlayan, anlamlandırılmayı ve göstergeselliği reddeden, dolayısıyla yerleşikliği bozulan, “yersizyurtsuzlaşmış”
bir dildir. Mustafa Demirtaş, “Sevim Burak’ın Minör Edebiyatı” adlı
yazısında “Zembul’ün bütün Yahudi tanıdıklarının, metnin ilerleyen
bölümlerinde, Bilâl Bey üzerinde bir baskı yaratmaya başladığı”nı,
böylece “bireysel tarih ile toplumsal tarih[in] iç içe geç[tiğini]” söyler (2015, s.18). Bilâl Bey üzerinde yaratılan bu baskı, mekânın ve
mekânı oluşturan nesnelerin Bilal Bey tarafından deneyimlenme
şeklini de değiştirir. Baskıyla beraber Bilâl Bey düzenle olan ilişkisi zedelenir, ev ve eşyalar hasmane görünür. Öykünün sonunda evi
yakması da bu hasımlıktan kurtulma, düzenle yeniden ilişkilenme
çabası olarak okunabilir. Dolayısıyla “Ah Ya Rab Yehova”daki bu ikili dünya düzen tarafından içerilen Bilâl Bey ve onun ötekisi olarak
damgalanan Zembul Hanım ve Zembul Hanım üzerinden gösterilen
Yahudi azınlıklara işaret ederek, metinde siyasal ve kolektif bir zemin açar. Burada önemli olan yalnızca dilin değil, bu dil tarafından
çevrelenen eşyaların da aynı ikiliği göstermesidir. Zembul’ün minör
oluşu, çeperde konumlanışıyla uyumlu bir şekilde etrafındaki nesneler de gösterendışı imgeler olarak yer almıştır. “Öteki”nin dünyası yalnızca dilin minör kullanımı veya karakterler üzerinden değil;
eşyaların düzenin dışına çıkarak kendi başlarına varoluşları, kendi
sınırlarını zorlamaları, hatta yersizyurtsuzlaşmaları üzerinden de
gösterilir.
Eşyanın temsilinin gösterendışı olması ve metinlerde konumlanışının yersizyurtsuzlaşması, ikili bir dil kullanımının olmadığı
öykülerde ötekilik durumuna işaret etmek açısından önemlidir. Diğer öykülerde düzen tarafından içerilen öznenin ve öznenin düzenin
dışında kalan ötekisinin dünyaları aynı yersizyurtsuzlaşmış dille anlatılır. İçerilme ve dışlanma durumlarını aktaran, eşyalarla kurulan
ilişkilerin değişmesi, eşyaların öykülerde var olma biçiminin farklılaşmasıdır. Eşya, düzeni kuran unsur olarak “Sedef Kakmalı Ev” veya
“Yanık Saraylar” öykülerinde de kullanılır. Her ne kadar “Ah Ya Rab
Yehova”daki gibi ikili bir dilden bahsedilemese de bu hikâyelerde
de nesnelerin varlığı ve onlarla kurulan ilişkiler karakterlerin farklı

monograf

2020/14

69

Şeyma Gümüş

dünyalarını imler. Örneğin “Yanık Saraylar”5 Daktilo Kadının düzene girişini anlatarak başlar:
DEMİR KAPIDAN GİRDİLER
YEŞİLKÖY
YOL
KADIN
Uğraş düzeninin koridorlarından geçtiler
Artları sıra yürüdü
Odalar
Pencereler
Birbirini arayıp buldular
Tüm ayrıntılarıyla...
Kapılar
Anahtarlar
Kilitler
Yerine takıldı
Kuruldu
Çalışma Yüzeyi (Burak, 2016, s.25)
Anlatıcının “uğraş düzeni” olarak adlandırdığı dünya eşyalardan, katı nesnelerden oluşur. Karakterlerin müphem bir mekândaki
bedenselliği, oradaki hareketleri özellikle eşyalarla beraber görselleştirilir. Mekâna ve bu mekândaki hareketliliğe eşyalar (“kapılar, anahtarlar ve kilitler”) eşlik eder. Üstelik bütün bu unsurların bir araya
gelmesi “çalışma yüzeyi”nin kurulmasını sağlar. Bu yüzden “Yanık
Saraylar”daki düzen, kapitalist olarak adlandırılabilecek bir iş/maddiyat düzenidir. Öykünün girişinde kullanılan ve öykü boyunca tekrarlanan “YEŞİLKÖY,” “YOL,” “KADIN” ifadeleri öykünün ikinci
katmanına, Daktilo Kadına ait olan anılara işaret ederler. Yazının
devamında bu ikinci katmandaki eşyalara daha detaylı değinilecek
olsa da “uğraş düzeni” ve “Yeşilköy”de var olan eşyaların işlevsellik
açısından farklılaştığını baştan belirtmekte fayda var. Uğraş düzeni5 “Yanık Saraylar” öyküsü “uğraş düzeni” ile ana karakter olan Daktilo Kadının Yeşilköy
hatıraları arasında zikzaklar çizer. “Uğraş düzeni” içerisinde kadının çalışma hayatı ve
düzeni ve iktidarı temsil eden Baron Bahar ile ilişkisi anlatılırken, Yeşilköy hatıralarında
kadının sarayda, Fulya Teyze ile yaşadıkları, kimsesiz kalıp onun tarafından büyütülmesi
ve sarayın yanarak yok oluşu işlenir.
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nin nesneleri birer kelimeyle, yalnızca kendilerinin gösterenleriyle
öyküde yer alırken öykünün devamında, Yeşilköy’e ait olan eşyalar
hakkında daha uzun cümleler kurulacaktır. Dolayısıyla “Ah Ya Rab
Yehova”daki Bilâl Bey’in duygusuz, kuru diliyle “uğraş düzeni”nin
yalın nesneleri arasında bir ortaklık kurmak mümkündür. İkisinde
de nesnelere duygusal bir yatırım yapılmaz. Nesneler maddi değere sahiptirler veya maddi değer üretim sürecine dahil olan varlıklar olarak yer alırlar. Kendilerini ifade eden kelimeler dışında onları
metinde var eden, niteleyen veya karakterlerle ilişkilerini yansıtan
herhangi bir unsur yoktur. Diğer bir deyişle, Bilâl Bey veya Baron
Bahar’la ilişkilendirilen ve salt maddeden oluşan bu düzenlerde eşyalar bireysel veya çoğul anlamlar üreten imgeler olarak işaretlenmezler. Onun yerine işlevselliklerini hatırlatacak şekilde var olurlar.
Her ne kadar “uğraş düzeni”ni anlatan dil kesik satırlar, büyük-küçük harf kullanımı gibi hamlelerle yersizyurtsuzlaşmış olsa da o
düzeni oluşturan eşyalar net gösterenler tarafından göstergeselliğe,
dolayısıyla dilin kurallı ve sembolik kullanımına uygun bir biçimde
metinlere yerleşir.

Queer Nesneler, Çözülen Bedenler ve
Uyumsuz Ötekiler
Sevim Burak’ın metinlerinde görülmeyen, dikkat çekmeyen,
incelenmeyen nesneler Bilâl Bey’in veya Baron Bahar’ın dünyasına
ait olan eşyalardır. Ertelenen veya birbirine eklenen göstergeler kullanılmadan aktarılan bu eşyalar; bir meta olarak var oldukları, belirli
bir işlevsellik barındırdıkları veya anlatı düzleminde kendi başlarına
hareket etmedikleri için çalışmalarda yakından incelenmemişlerdir. Çünkü onlar birer araç-gereçtir. Heidegger, “nesne” kavramının
pragmatik karakterini merkeze alır ve nesneleri “gereç” olarak adlandırır (2008, s.70-71). Dolayısıyla nesnelerin temel özelliği işlevsellikleri, araçsallıklarıdır. Ancak gereçler işlevselliklerini yitirdiklerinde,
işe yaramaz hale geldiklerinde göze çarparlar. Gerecin işe yaramazlığı veya noksanlığı, ona olan aşinalığımızı zedeler ve gerecin ne için
ve nasıl işe yaradığını, nesnenin kendi özelliklerinin (neler) olduğunu ancak o zaman anlarız (Heidegger, 2008, s.75, 77). Heidegger,
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varlığı çevreleyen-dünyanın kendisini bu şekilde bildirdiğini açıklarken, Bill Brown (2001) ise -Heidegger’den de faydalanarak- nesne (“object”) ve şey (“thing”) arasında bir ayrım yapar. Nesnelerin
şeyliğini işlevselliklerini yitirdiklerinde anlamaya başladığımızı ve
nesneler kendilerini eşya olarak öne sürdüklerinde hikâyenin nesneözne ilişkisi haline geldiğini söyler (Brown, 2001, s.4). Dolayısıyla
bir cansız varlığı ancak işimize yaramadığında, Brown’ın kavramsallaştırmasını kullanacak olursak bir “şey”e dönüştüğünde fark eder
ve onunla nesne-özne ilişkisi kurarız. Sevim Burak’ın öyküleri için
de bu ayrım geçerlidir. Bilâl Bey’in bahsettiği, kullandığı, tükettiği
nesneler ve “uğraş düzeni”nin eşyaları, Daktilo Kadının hatırladığı
fincan veya Bilâl Bey’in topuğuna batan iğne gibi dikkat çekmez.
Haklarında onlar kadar konuşulmaz veya anlamları hikayelerdeki
diğer eşyalar kadar irdelenmez. Fakat bu işlevsel, dikkat çekmeyen
halleriyle düzenin varlığına ve karakterlerin düzenle uyumuna işaret ederler. Sistemi oluşturan unsurları, anları, söylemleri görünmez
kılarlar. Ancak işe yaramayı bıraktıkları veya amaçları dışında bir
durumda kullanıldıkları/var oldukları anda okur tarafından fark
edilirler. Bu sayede nesneler, onlarla ilişki kuran insanlar ve bu insanların gerçeklikle bağı görünür olur. “Ah Ya Rab Yehova”daki iğnenin, dikiş dikmeye veya iki parçayı birbirine tutturmaya yarayan bir
araç olmaktan çıkıp Bilâl Bey’in vücudunda dolaşan bir “şey”e dönüştüğünde fark edilmesi gibi. Bu yüzden “normal” olan bu nesneler
şeyleşerek, queerleşerek sapmanın, tahrifin veya kopuşun varlığını
görünür kılarlar. Ayrıca bozuldukları/değiştikleri anların işaretlenmesiyle beraber queer olana, öteki olana işaret ederler.
Yanık Saraylar’da dikkat çeken nesneler, Kayaalp’in “insanlardan rol çalarlar” dediği eşyalar, işlevselliğini yitirip başka niteliklerle
ön plana çıkan cisimlerdir. “Yanık Saraylar”da Daktilo Kadının geçmişi hatırladığı anlarda gösterilen eşyalar bu değişimin örnekleridir
ve metnin temel imgelerinden olan fincana dair bir sahnede, eşyanın
dönüşüp düzenin dışına çıkması, queer bir nesneye evrilmesi açıkça
gösterilir:
BİR YAZ GÜNÜYDÜ FAKAT HER TARAF KARANLIKTI. Fulya
Teyze’m balkonda oturuyordu. Elindeki fincanla aramda bir bağlantı
oldu. Gözlerimi fincandan ayıramıyordum. Fulya Teyze’min kırmızı
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tırnaklarıyla fincana hafif hafif vurduğunu gördüm. Fincandan çın çın
sesler çıkmaya başladı. Fincanı kırmızı tırnaklı pençelerden kurtarmak istiyordum. Çın çın çın çın. Fulya Teyze’min tırnakları, fincanın
ince derisinde çizikler, yaralar açmaya başladı. Çın çın çın. (...) Fincan,
beni çağırıyor, sesleniyor, onu alamıyordum Fulya Teyze’den.
O, canlı bir varlıktı
O, tılsımlı bir oyuncaktı
Çocukluk günlerimin sesiydi
Çocukluğumun en büyük hastalığıydı...
(...) Günlerce, Fulya Teyze’min anlamadığı, bir dil konuşmaya başladım
(Vurgular metne ait) (Burak, 2016, s.37)

Alıntılanan sahnede Daktilo Kadın, çocukluğundan bir sahneyi aktarır ve Fulya Teyze’nin bir fincanla bir şeyler içtiği an, kadın
ile teyzenin tuttuğu fincan arasında “bir bağlantı” olmasıyla değişir. Fincan artık bir şeyler içmeye yarayan bir nesne olmaktan çıkar, “canlı bir varlık,” “tılsımlı bir oyuncak” olur. Hatta tırnakların
“fincanın ince derisinde çizikler, yaralar açmaya başla[ması],” fincanın Daktilo Kadını “çağırıyor, sesleniyor” olması onun insani özellikler edinmeye başladığını, Kayaalp’in bahsettiği “eyleme kudretine
sahipmiş gibi davrana[n]” (2018, s.123) eşyalardan biri olduğunu
gösterir. Bu noktada artık metin queer bir alanda, norm dışında kalan ve tanımlaması zor nesnelerin düzleminde ilerler. Sara Ahmed
(2006), bedenlerin erişimlerindeki nesnelere yönelimleriyle şekil
aldığını tartışırken (s.2), onların yönelimini (“orientation”) zamanı
ve mekânı kaplama biçimlerinin belirlediğini ve bedenler arası maddi/cismani ilişkilerin sonucunda “fark”ların oluştuğunu söyler (s.5).
Dolayısıyla bir bedenin yönelmesini, uyum göstermesini sağlayan,
zaman ve mekân içerisinde var olma biçimidir. Ancak bu zaman ve
mekân içerisinde diğer nesnelerle kurduğu ilişkiler onu bir özne olarak var ederken, aynı zamanda diğer bedenlerle arasındaki farkları
da işaretler. Burada da Daktilo Kadının yönelimini fincanla kurduğu
ilişki belirlemiş, fincanın değişimi karakterin değişimini ve farklılaşmasını tetiklemiştir. Öncesinde, “Akşamları, temiz yatağıma uzandığımda, vücudumdan bir türlü ayrılmayan ahşap parçalar Fulya
Teyze’min eviydi. Ben de Saray’ın eşyalarından bir parça gibiydim”
(Burak, 2016, s.35) diyen karakter bu uyumunu yitirmiş, evle bir bütünlük içinde olduğu, daha huzurla bahsettiği bir halden tekinsiz,
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hatta bir nebze dehşetli bir duruma geçer. Kadının “Günlerce, Fulya
Teyze’min anlamadığı, bir dil konuşmaya başladım” demesi, fincanla
kurduğu ilişki doğrultusunda kendisinin de değiştiğini gösterir. Konuştuğu dil, dolayısıyla kendini ifade etme biçimi, Fulya Teyze’yle
ilişkisi (anlaşabildikleri bir düzenden anlaşamadıkları bir düzene
geçmeleri) ve kimliği başka bir şekil almıştır. Burada konuştuğu dilin anlaşılmayan bir dile dönüşmesi ile fincanın “çocukluk günleri[n]
in sesi”ne dönüşmesi arasındaki ilişkiyi de irdelemek gerekir çünkü
fincanın işlevselliğini yitirip şeyleşmesi üzerine kurulan ilişki kadının “fark”ını, uyumsuzluğunu inşa eden unsurdur.
Yanık Saraylar’daki öykülerde inşa edilen farklar, metnin politik imkânlarının soluklandığı, öteki olmaya dair anlatıların oluştuğu
noktalardır. Değişen nesne ilişkileri, karakterin uyumunun bozulmasına, dolayısıyla uyumsuzluğa neden olur:
Bedenin uyumsuzluğuna, diğer nesnelerin yanı sıra bir nesne olmasına sebep veren şey içerilmenin zayıflamasıdır. Basit anlamda uyumsuzluk, nesneye dönüşmeyi de içerir. Bedenin nesne halini aldığı bu
noktada, Fanon’un siyahi beden fenomenolojisi başlar. Dolayısıyla,
uyumsuzluğun eşitsiz bir şekilde dağıtıldığını öğreniriz: bazı bedenlerin dünyaya katılımları, diğerlerine göre daha çok krize sürüklenir. Bu
bize, dünyanın kendisinin, bazı bedenleri sıradan deneyimin dış çizgileri olarak aldığı için, bu bedenlerde diğerlerinde olduğundan daha
fazla içerildiğini gösterir (Ahmed, 2006, s.159)6.

Ahmed, Fanon’un ırk temelli fenomenolojisine de atıfta bulunarak bedenin uyumsuzluğunu özne pozisyonundan nesne pozisyonuna geçmek olarak adlandırır. Buna göre kişiler/şeyler düzen
tarafından içerilmediklerinde şeyleşir ve yönelimlerini kaybederler.
Bu noktada Fanon ve diğer feminist, queer veya ırk odaklı yaklaşımlar gösterirler ki uyumsuzluk veya içerilme eşit olarak dağıtılmaz. Bazı bedenler, diğerlerine göre daha fazla düzenin dışına itilir,
düzen tarafından içerilmeyerek uyumsuzlaştırılır. Dolayısıyla bazı
bedenlerin dünyaya daha fazla uyum sağlamasına ek olarak; dünya da, bu bedenleri “sıradan deneyimin” yüzeyi olarak aldığı, on6 Aksi belirtilmediği takdirde, bu metinden yapılan alıntıların İngilizceden Türkçeye çevirisi bana aittir.
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ları norm kabul ettiği için onlarla daha çok ilişkilenir. Örneğin eril
olan norm kabul edilip düzenle ilişkilendirilirken, eşzamanlı olarak
ataerkil bir dünyadan da bahsedilir. Düzenler ve bedenler karşılıklı
olarak birbirlerini yönlendirir ve içerirler. Ahmed’in bu argümanı
Sevim Burak öykülerindeki “ötekilik” pozisyonlarını anlamak için
önemlidir. Canlanan eşyalarla, konuşan fincanlar ve hareket eden
mobilyalarla ilişkilenen karakterler bir şekilde toplumun dışında
bırakılmış, dolayısıyla kendileri de şeyleşmiş “öteki”lerdir. “Yanık
Saraylar”daki Daktilo Kadın hem “ANA TARAFINDAN ERMENİ
KUMANDANI ANTRANİK’E” dayandığı için (Burak, 2016, s.32)
hem de Baron Bahar’ın temsil ettiği eril/kapitalist düzende, para kazanarak var olmaya çalışan bir kadın olduğu için düzenin dışında
kalır. Eril, kapitalist veya ulus-devlet düzeni tarafından içerilmez.
Fincanla arasında bağlantı oluştuktan sonra uyumsuzlaşması, bir
anlamda kaybolması ve bunun sonucunda anlaşılmayan bir dil konuşması da bu ötekilik pozisyonunu gösterir. Kadının; “Bazı, ana
tarafı[n]ın, aile[sin]in, Büyük Kumandan ANTRANİK’le nehirden
geçerken boğulduklarını, ayaklarından birbirlerine kalın zincirlerle
bağlı olduklarını, ZAP Nehri’nin sularının soğuk ve çok kötü olduğunu” düşünmesi (Burak, 2016, s.35) ötekilik imasının en görünür
olduğu andır. Karakter kendi geçmişini tahayyül ederken bir sürgün,
esaret ve zulüm/şiddet görüntüsü çizer. Sıklıkla azınlıklarla ilişkilendirilen belirli bir coğrafyadan (“ZAP Nehri”) bahsetmesi de tarihsel
ve politik düzlemde bir ötekiliğin, derin anlamları ve yaraları olan
bir dışlanmışlığın ima edildiğini gösterir. Bütün bu anlatı, gösterge
ve imalara imkân sağlayan ise düzenin dışında kalan queer nesneler
ve karakterin onlarla kurduğu ilişkilerdir.
Dünya tarafından içerilmemenin, bedenlerin eşitliksiz bir biçimde uyum sağlamasının ve uyumsuzluk sonucunda şeyleşmenin
farklı bedenler tarafından nasıl tecrübe edildiği de önemlidir. Düzen
tarafından içerilen Baron Bahar ile dışarıda bırakılan kadının odakları birbirinden oldukça farklıdır:
SİZ, Baron Bahar, hayatın dehşetini hiç düşünmüyorsunuz:
HER ŞEYİNİZ VAR
OTOMOBİLİNİZ
YATINIZ
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7 CÜCELİ EVİNİZ
BONOLARINIZ
ÇOCUKLARINIZ.
BENSE, ÖLÜMDEN KORKMAYACAK KADAR YALNIZIM.
Baron Bahar, kadını, iyiden iyiye sevmişti. “Bu daktilo çok iyi
bir daktilo; ondan çok memnunum. Çok iyi bir daktilo bu,” diye düşündü (Burak, 2016, s.35)

Kadın Baron Bahar’ı “hayatın dehşetini hiç düşünmüyorsunuz”
diyerek suçlar. Bu suçlamanın hemen ardından bir sürü nesneyi -çocuklar dahil- sahip olunacak unsurlar olarak sayması Baron Bahar’ın
bir özne olarak, bu eril-kapitalist düzende nesnelerle kurduğu ilişki
üzerinden hareket ettiğini gösterir. Buna karşılık kadının kendisini
nitelendirdiği sıfatın “yalnız” olması da nesnelerle kurulan ilişkinin
kendisi için sahip olmak anlamına gelmediğini gösterir. Nesneler
onun için bir çeşit yalnızlıktan kurtulma, dolayısıyla içerilme, dahil edilme araçlarıdır. İki karakterin sistem karşısındaki (içerilme/
dışlanma) konumları, odaklarının farklı olmasına da sebep olur. Baron Bahar, kadından sürekli “daktilo” diye bahseder. Bunu öyle bir
üslupla yapar ki bir insandan değil de cansız bir varlık olan, yazmaya yarayan ve öykü bağlamında son derece işlevsel olan bir eşyadan
bahsediyor gibidir. Bu durum uyumsuzluğun nesneleşme olarak tecrübe edildiği düşüncesine uygundur. Kadın, bir nesne gibi görülmüş
ve böyle muamele görmüştür. Ancak bunun karşısında o da Baron
Bahar’ı “hayatın dehşetini hiç düşün[memekle]” suçlar. Kadının
odağında da hayatın dehşeti vardır. Bu dehşeti düşünmesi, bunun
farkında olması uyumsuzluğun, dışarıda bırakılmanın bir sonucu
olarak görülebilir. Çünkü tam da uyum sağlamasına yardım edecek
eşyalardan yoksun olduğu, “yalnız” olduğu, dolayısıyla ilişkilenecek
bir nesneden mahrum olduğu için düzenin aksayan yanları onun
için görünür ve konuşulabilir olur.
Hasan Turgut (2018) Yanık Saraylar’da maduniyet konusunu
irdelediği yazısında Baron Bahar ve Daktilo Kadını benzer bir ikilik üzerinden karşılaştırır: “‘Yaşları olmayan’ eşyalardan mürekkep
saray hayatının karşısında ise ‘otomobilleri, yatları, 7 cüceli evi ve
bonoları’ olan Baron Bahar vardır. Daktilo Kadın hayatı dişiyle, tırnağıyla kazanmış, ‘yüz gün mücadele etmiş’ bir kadınken, Baron Bahar ‘tam bir erkek’tir, ‘canavar’dır, ‘uğraş düzeni’nin kurucusudur”
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(s.212). Turgut’un “uğraş düzeni”nin karşısına “‘Yaşları olmayan’
eşyalardan mürekkep saray hayatını” koyması ve kadını “yüz gün
mücadele etmiş” bir kadın olarak adlandırması nesnelerle kurulan
ilişkileri merkeze alırken, kadının mücadelesinin aslında saray hayatında da devam ettiğini görünmez kılar. Diğer bir deyişle, saray
hayatının ve zamansız eşyaların oluşturduğu düzenin parçası olan
Daktilo Kadın, fincan sahnesinde görüldüğü gibi bu düzene de tam
anlamıyla dahil olamamış, bir noktada sarayla olan ilişkisi zedelenmiş, böylece bir geçmiş/aidiyet arayışına girmiştir. Öykünün sonu
bu açıdan anlamlıdır; saray, içinde Fulya Teyze varken, eşyalarla
beraber yanar ve karakter bu yangını dışarıdan seyreder. Eskiden
ilişkilendiği eşyalarını bırakmış, bir zamanlar içinde konumlandığı
düzen yıkılmıştır. Dolayısıyla karakterin mücadelesi yalnızca Baron
Bahar’ın temsil ettiği düzen karşısında verilen bir mücadele değildir.
O, sarayın simgelediği kültürel düzenin dışına çıkmanın verdiği hasarla baş etmek ve her açıdan dışarıda kaldığı bir dünyada kendisini
konumlandırmak için uğraşmıştır. Ancak ümitvâr veya kapsanma,
uyum sağlama vaat eden bir son değildir bu. Öyküye hâkim olan
şiddetli bir yalnızlık ve tekinsizlik hissidir. Sarayın dünyası yok olmuş, kadın ait olmadığı, nesneleştiği başka bir düzende tek başına
tutunmaya çalışmak zorunda kalmıştır.

Şedit Hisler: Şiddetin Sebebi veya Sonucu
Olarak Uyumsuzluk
“Yanık Saraylar”ın sonu sembolik bir düzlemde değerlendirilirse, aktarılan yangını/yıkımı karakterin düzenden kopuşu üzerinden okumak mümkündür. Kadını içermeyen dünyanın nesneleri
tamamen yok olmuş, dolayısıyla zamansal ve mekânsal ilişkilenme
imkanları ortadan kaldırılmıştır. Öykü içerisinde kadının anılarını
sakladığı, çantasından “KENDİ DERTLERİNİ – Saray’ı - Tapu senedini – Kahve fincanını ve akraba fotoğraflarını” çıkarttığı söylenir
(Burak, 2016, s.31). Ancak bütün bu unsurların anı olması, cismani
düzlemde ilişki kurulamaması kadının yalnızlığını, dolayısıyla herhangi bir düzen tarafından içerilmiyor olduğunu gösterir. Bir zamanın ilişkilenen somut eşyalarının anılara dönüşmesi, üstelik bunun
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bir yıkım sonucunda gerçekleşmesi kadının ötekiliğini, bu ötekilik
halinin getirdiği karmaşa ve şiddeti görünür kılar: “Uyumsuzluk,
meskenini kaybetmenin ve bir meskenin yitiminin bedensel duyumsamasıdır: bu, şedit bir duygu olabilir. Ve şiddetten etkilenmiş
veya bedene yönelik şiddet tarafından şekillenmiş bir his. Uyumsuzluk, başarısız yönelimler içerir: bedenler, şekillerini genişletmeyen
mekânlarda ikâmet ederler veya erişimlerini uzatmayan nesneleri
kullanırlar” (Ahmed, 2006, s.160). Diğer bir deyişle, şiddet çözülme
hissinin sebebi veya sonucu olabilir. Bedenler şiddete maruz kaldıkları için uyumsuzlaşarak, bu şiddetten etkilenmiş duygular tecrübe
edebilirler. Veya uyum sağlayamadıkları için şiddetli duygular yaşayabilirler. Daktilo Kadın örneğinde de bu şedit bir his olarak yaşanmış; Daktilo Kadın hem hastalanmış hem de meskenini tam anlamıyla, geri dönülemez bir biçimde kaybetmiştir.
Benzer bir dışlanma/ötekilik hali “Sedef Kakmalı Ev”7 adlı
öyküde de vardır. Yanya’dan savaş esiri olarak gelen ve Ziya Bey’in
evinde ömrü boyunca çalışan Nurperi Hanım da Ziya Bey’in ölümünün ardından uyumsuzlaşır. Ev ve ev içindeki eşyalarla kurduğu
ilişki değişir:
[E]vde geçirdiği uzun yıllar ve sahip olduğu anılar Nurperi Hanım’ı
evin içinde güvende hissettirir. Çünkü Nurperi Hanım geçirdiği yıllar ve anılarla bu evle bağ kurar, onu sahiplenir, ev onun için tanıdık,
bilindik bir mekândır. Ancak Ziya Bey’in ölümüyle birlikte, Nurperi
Hanım’a güven veren bütün hatıralar artık tekinsizlik üreten birer araca dönüşürler (Tokat, 2018, s.143).

Burcu Tokat’ın “tekinsizlik” olarak adlandırdığı durum, Ziya
Bey’in ölümüyle beraber Nurperi Hanım’ın meskeniyle (evi ve evin
içindeki eşyalarla) olan uyumunu yitirmesi şeklinde de değerlendirilebilir. Evin ve eşyaların kendisine ait olmadığı gerçeğiyle yüzleşen
Nurperi Hanım’ın bu mesken yitimi bir şiddet anı olarak temsil edilir:
7 “Sedef Kakmalı Ev” Yanya’dan köle olarak gelen ve Ziya Bey’in yanında yaşayan Nurperi
Hanım’ı anlatır. Hikâyede Nurperi Hanım bir yandan geçmişten fragmanlar hatırlamakta,
bir yandan da Ziya Bey’in cenazesinin gidişini seyretmektedir. Bu hatırlama ve seyretme
eylemlerinin odağında ise ev ve eşyalar bulunur, çünkü Nurperi Hanım evin kendisinin
olmasını istemekte/hayal etmektedir. Bu arzuya Ziya Bey ve ölen erkek kardeşlerinden
duyulan korku eşlik etmektedir.
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O’nun yangın duvarlı, rüzgâr fırıldaklı, şimşek çekenli EVİNİ almaya
gelmişleri.
Nurperi Hanım kırk yıldan beri pencerede oturuyordu.
Hiç kımıldamamıştı yerinden
MENLİK’ten ÜSKÜDAR’a geldiğinden bu yana tırnaklarını yiyip duruyordu.
Kapının önüne dizilenler tırnaklarını yiyip duran bu saçma hayvana
yumruk salladılar.
Birden Nurperi Hanım’ın penceresi çatırdadı, evin odaları, merdiven
altları birbirinden ayrıldı.
On kişi, evi dört parçaya bölüp götürdüler (Burak, 2016, s.14).

Nurperi Hanım’ın sahiplendiği, kendisine ait gördüğü ve eşyalarıyla beraber içerisinde konumlandığı evin elinden alınma anını
anlatan bu sahne, oldukça şiddetli bir sahnedir. Burada şiddet mesken yitiminin sonucu değil, karakterin uyum sağlamasına engel
olan unsurdur. En görünür olanı, evi zorla, “dört parçaya bölüp”
götürmeleri; evin unsurlarının çatırdayıp birbirinden ayrılmasıdır.
Eve, Nurperi Hanım’ın mesken tutarak dünyayla uyum sağlamasına sebep olabilecek nesneye saldırılmasıdır. İkincisi ise, doğrudan
Nurperi Hanım’a yönelmiş olan yumruklardır. Yalnızca ilişkilendiği
diğer nesneler değil, kendi bedeni de tehdit edilmiş, şiddete maruz
kalmıştır. Bir öteki olarak konumlandığı ama bir gün evin kendisinin
olacağı hayaliyle düzene uyum sağlayacağı ümidi yerle bir olmakla kalmamış, kendi varlığı da saldırıya uğramıştır. Üstelik metinde
“saçma hayvan” olarak adlandırılması, Nurperi Hanım’ın “tırnaklarını yiyip dur[ması]” üçüncü şiddet formunu oluşturur. Nurperi Hanım metnin evrenindeki esas ötekidir. Metnin eril dünyasında, savaş
esiri olarak gelen bu kadın asgari düzeyde, insan olma düzleminde
dahi bu dünyada yer edinemez. “Yanık Saraylar”daki Daktilo Kadın
gibi, Nurperi Hanım da kültürel (her ikisi de azınlıktır, köklerinden
koparılmışlardır), ekonomik ve ataerkil düzlemlerde dışlanmıştır.
Eşyalara bağlanarak ait olmaya, düzen tarafından içerilmeye gayret
eden bu kadınlar, yine eşyaların değişmesi, queerleşmesi üzerine tamamen düzenin dışına çıkmışlardır.
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Sonuç
Sevim Burak’ın öykü evreni ve bu dünyayı oluşturan metinleri
ele alması, yakalaması, tek bir noktadan açıklaması zor metinlerdir. Ancak Kayaalp’in (2018) “acılı bir hatırlama teşebbüsü” (s.133)
olarak nitelendirdiği yazma jestleri (metinlerinin biçimi ve içeriği);
onun metinlerinde insani-politik bir imkan olduğunu, ötelenmiş ve/
ya yaralı olanı anla(t)maya niyetlenen bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatır. Bu durum, metinlerini anlaşılması zor, çaba ve
sabır talep eden anlatılar yapan eşya temsillerinde de görülür. Sevim
Burak’ın tuhaf, zaman zaman insan gibi davranan cansız nesneleri
düzen ve onun ötekilerini temsil etmek için oldukça özgün bir biçimde bu öykülerde kendilerine yer bulur. Yanık Saraylar’da toplanan öykülerde işlevselliği üzerinden, duygusal yatırım yapılmadan,
meta olarak var olan eşyalar ve onun tam karşısında yer alan, queer olarak adlandırabileceğimiz nesneler vardır. İlki düzeni kurar ve
onun katılığını temsil ederken ikincisi ele alınamayan, tuhaf özellikleriyle norm-dışındadırlar ve karakterlerin uyumsuzluklarını, dolayısıyla ötekiliklerini görünür kılarlar. Kişinin uyum sağlamak için
belirli bir zaman ve mekânı mesken tutması gerektiği bir düzlemde,
bu eşyalar queerleşerek karakterleri de normun dışına çekerler veya
zaten düzenin dışına itilmiş, başından itibaren “öteki” olarak damgalanmış bu kadınların maruz kaldıkları şiddeti anlatmanın aracı
haline gelirler. Meskenleri, bağ kurdukları/ait oldukları dünyaları
şiddet yoluyla ellerinden alınan özneler nesneleşerek, insan-dışı varlıklara dönüştürülerek ikinci bir darbe alırlar. Veya uyumsuzluğun
getirdiği şedit hisler, mesken tutabilecekleri dünyaların kendilerini
dışlayan düzen tarafından yok edilmesi yüzünden daha da büyür.
Sevim Burak’ın kimsesiz, tuhaf, uyumsuz ötekilerine; kategorize
edilemeyen, içerilmeye direnen, queer nesneleri eşlik eder. Böylece
Sevim Burak, özün kendisinden talep ettiği biçimi bulur ve ötekileştirilmeyi ve onun içerdiği şiddeti; içerilmeye direnen, kendi varlığını
dayatan bir biçimle anlatır. Bu anlatma biçiminin ve queer nesnelerin tartışılması, yazarın diğer eserlerini değerlendirmek için de bir
kapı aralayabilir. Çünkü Yanık Saraylar’dan sonraki metinlerinde de
bu öykülerdeki biçimsel tercihlerin ve karakterlerin izi sürülebilir.
Örneğin Yanık Saraylar’daki biçimsel tercihler Afrika Dansı’nda di80
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lin sınırlarını daha da zorlayacak şekilde kullanılır veya “Ah Ya Rab
Yehova”nın karakterleriyle Sahibinin Sesi oyununda yeniden karşılaşılır. Dolayısıyla, her ne kadar bu yazının sınırlarını aştığı için dışarıda bırakılmış olsalar da Burak’ın diğer metinlerinde de eşyaya dair
benzer soruların peşine düşülebilir.
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Öz
Dünya bugün içerik ve mana konusunda tükenmenin eşiğindedir. Çevremizde
ürün ve metaların üretimi, pazarlanması ve dayatılması varlığını eskiye nazaran
daha çok hissettirmektedir. Diğer bir deyişle, üretim, bolluk ve bu bolluğun tüketilmesi dünyanın merkezindeki özneyi ele geçirmiştir. Medya ve reklam endüstrisi kullandığı teknolojilerle bu özneye gerekli gereksiz ihtiyaç satmaktadır.
Özneye metalar üzerinden yeni yaşamlar, yaşam tarzları, hazları ve yeni yaşam
ruhu (zeitgeist) dayatılmaktadır; özne için artık ‘her şeyden çok fazla’ vardır. Bu
endüstriler yanıltıcı bu içeriklerle özneyi sözde doyurmakta ve tatmin etmektedir. Ancak bu içerikler, tatminsizliği gidermek yerine tetiklemektedir. Tüketim
lupundaki kurban çağdaş özne içi boşaltılmış metalara dönüşmektedir. Bu makale, öznenin tükettiği meta ile nasıl özdeşleştiğini, metayı tüketirken metaya
nasıl dönüştüğünü incelemektedir. Don DeLillo’nun White Noise (1986) adlı
eseri bu hususta okuyucuya bazı somut örnekler verecektir. Bu makale, diğer
bir deyişle, bataklığı anımsatan çağdaş dünyadaki öznenin nasıl tükendiğini ve
sessiz/dilsiz metalara dönüştüğünü irdeleyecektir.
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Commoditized Subjects in Don DeLillo’s
White Noise
Abstract
The world today is on the verge of exhaustion in terms of content and meaning.
The production, marketing, and imposition of products and goods around us
make their presence felt more than before. In other words, production, abundance and consumption have captured the subject situated at the center of the
world. The media and advertising industry advertise and market necessary and
unnecessary needs and demands to the subject through the technologies it operates. These industries dictate new lives, lifestyles, desires, and a sort of zeitgeist
to the subject through commodities; for the subject, there is now ‘too much of
anything’. Whereas these industries supposedly saturate and satisfy the subject
with invasive and deceptive content, such content only triggers dissatisfaction
rather than satisfying it, eventually transforming the subject into emptied commodities. This article examines how the subject identifies with the commodities that he/she consumes, and how he/she transforms into the commodities as
long as he/she consumes. Don DeLillo’s White Noise (1986) will give the reader
some concrete examples in this regard. This article will thus look into how the
feminine and masculine subject in the barren contemporary world have become
exhausted and turned into mute commodities.
Key Words: Don DeLillo, media, consumerist society, subject, commodity

Giriş
İçinde bulunduğumuz ileri teknoloji ve tüketim ortamında
özne kavramı kaybolmaya başlamış ve özne sadece meta tüketen
bir varlığa indirgenmiştir. Bir kitle iletişim aracı olan televizyondan
kendisine sunulan, pompalanan ve dayatılan içeriklerle otantikliğini kaybetmiştir. Kaybettiği otantikliği ise daha fazla meta tüketerek
geri kazanmaya çalışmaktadır. Ancak kolektif bir itham olarak Amerikan toplumunda özne “yalnız, sıkkın, boş, korku dolu ve sözde
saygı gösterdiği tahribat suçuna” tüketerek ortak olmaktadır (Aeron,
s.73). “Dakika dakika ve gün be gün nereye giderse gitsin Amerikan
yaşamının hep vaat ettiği cafcaflı paketli ürünler ve tüketici mutluluğunun” peşinde pasifleştirilmektedir (DeCurtis, s.57-8). Bu özne,
84
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seri üretilmiş ürünlere – cafcaflı paketlenmiş ürünlere – aşırı maruz
kalmakta ve bu maruz kalıştan kendisini artık geri çekememektedir.
Bununla beraber teknolojik sistemler özne varlığının her alanına hükmettiğinden post modern tüketim toplumunda özne geçmişe
dair derin bir nostalji (nostalgia) besleyen bir tüketiciye ve metaya indirgendi. Bu nostalji, kendi sonunu hızlandıran post modern
döngüden (loop) kaçmak isteyen öznenin ürettiği bir çözümdür. 21.
yüzyılda, post endüstriyel bir toplum olarak, birçok post modern teorisyen ve eleştirmen gerçeklik veya gerçek ile olan temasın koptuğunu ve kaybolduğunu vurgulamaktadır. Egemen tüketim çılgınlığı
ve simülakra çoğalması, bu gerçekliği veya gerçeği yeniden tanımlamaktadır. Bu makale, Amerikalı çağdaş yazar Don DeLillo’nun
White Noise (1986) adlı eserinde öznenin tüketim tuzağına nasıl
yakalandığını; kutsal mekânlar olarak görülen süpermarketlerde ne
şekilde bıkıp usanmadan sözde arınma veya kurtuluş aradığını; bu
çevrelerde tüketerek nasıl pasifleştirildiği ve hissizleştirilerek metaya
dönüştüğünü incelemektedir. Bu bağlamda, Jean Baudrillard, Marshall McLuhan ve Zygmunt Bauman söz konusu dönüşümü incelememizde bu makalenin belkemiğini oluşturacaktır.

White Noise ve Metalaşan Özneler
Don DeLillo’nun en mühim romanlarından biri olan White
Noise (1986), bugün de birçok akademisyene ilham kaynağı olmayı
sürdürmektedir. Bu eser Stacey Olster’a (2008) göre “bugün yaşadığımız post modern vaziyeti” yansıtır (s.79). Ona göre bu eserdeki
post modern dünya, kalabalıklar içinde birlik olma uğraşının olduğu yerdir. “Aklın medya aracılığıyla yamyamlığının” bir yansıması
olarak söz konusu kalabalıklar kolektif bir algı, “toplumsal tanınma algısı”, “hem fikirlilik” ve ortak bir kimlik edinip rahat hissettikleri aynı insan güruhu yaratırlar (s.81-5). John N. Duvall’a göre
(2008) White Noise tarihsel gerçeklikten yoksun olmayı ele alır (s.2).
Bu bağlamda, “para piyasası ve reklam baskıları yüzünden” tarihsel olarak düşünmek zordur, çünkü televizyon içerikleriyle birey ve
halk özgürlüğünü baskı altına alarak düşünce yapısını etkisizleştirir
(s.2). Frank Lentricchia’ya (1991) göre White Noise bir tür “elektro-
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nik kabile hikâyelerinden” ibarettir (s.73). Bu kabile televizyonlarının başında oturan ve onun aracılığıyla metaya dönüşen insanlar
tarafından oluşturulmuştur. Letricchia (1991), “televizyon başında
oturmayı sürekli Atlantik’i geçmeye” benzetir – birinci tekil şahıs
bilincinden, sahip olduğumuz benlikten (otantik benlik), üçüncü
tekil şahıs bilincine, olmak istediğimiz benliğe (toplumsal benlik)
olan hareketimizle Amerika’nın keşfi daimî olarak tekrarlanır (s.73).
Letricchia’ya (1991) göre Amerika, artık televizyon önünde oturan
güruhtan yeni metalar yaratan/üreten Yeni bir Dünya’dır (s.73).
Öte yandan, Amerikan tüketim toplumu, hastalarını tüketim
ve medya zincirleriyle bağlayan Bedlam1 ile ilişkilendirilebilir. Bu
toplum ne kadar çok tüketirse o kadar sıkı zincirlenip, değersizleştirilerek izole edilir. Sonrasında, bu hastalar Bedlam’de kendilerine
gelsinler diye tek başlarına bırakılır. Ancak, bu izole edilmiş halleri
onları Bedlam döngüsüne yakınlaştırıp nihayetinde sonlarını getirir.
Don DeLillo’nun White Noise adlı eseri bu bağlamda “alışveriş yapmış olmak için alışveriş yapan” (shopping for its own sake) tipik bir
Amerikan ailesi olan Gladney ailesi aracılığıyla Bedlam tasvirinde
bulunur (1986, s.84). Bu aile, alışveriş yaparak her ne kadar ölüm
fikrini kendilerinden uzaklaştırsalar da ölüm gerçeğine o kadar çok
yakınlaşır. Her ne kadar alışverişin kendilerine güven, emniyet ve
mutluluk verdiği kandırmacasına sıkıca tutunsalar da Gladney ailesi bu alışveriş alışkanlıklarıyla hissizleşerek metaya dönüşüp tükenirler. Medya ve tüketim döngüsü olarak alışveriş, aileyi Bedlam’e
yerleştirir ve artık buradan kaçamazlar. Bedlam, bu bağlamda çağdaş Amerikan toplumunu, tüketim toplumunun konukları olan
Gladney ailesinin ve Profesör Murray Siskin’in yok oluşunu simgeler. Bu hususta, White Noise’da Don DeLillo öznenin sonuna işaret
eder ve şöyle der; “bir dehşet var, kesinlikle bir dehşet, fakat merak
veya korku içinde (bu dehşeti) izleyip izlemediğimizi bilmiyoruz;
ne izlediğimizi veya bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz” (1986,
1 Bedlam: “the Priory of St Mary of Bethlehem”, 13. yüzyılda yoksulları iyileştirmek amacıyla inşa edilmiş bir akıl hastanesidir. Kurum bu dönemde Bethlehem Hastanesi olarak
bilinmekteydi. Daha sonra ise hastane Bethlem ve Bedlam olarak adlandırıldı. Burada
zihinsel hastalık belirtileri olan hastalar muayene edilmekteydi. Bedlam’in kelime olarak
diğer anlamı ise gürültü, kargaşa, keşmekeş ve karışıklıktır. Bu makalede kelimenin bu
anlamı çağdaş özenin tüketim toplumundaki durumunu betimlemek için kullanılmıştır.
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s.324). DeLillo için öznenin sonu onun meta ile özdeşlemesiyle ilgilidir. Post modern özne kendi yok oluşunu veya ölümünü izlemenin,
kendi asılsız, uydurma ve gerçek dışı halini izlemenin ne demek olduğundan bihaber kimse olarak tanımlanabilir. DeLillo için bu yok
oluş “karanlığın çöküşü, böceklerin sıcakta bas bas bağırmaları, bizlerin (insanların) utanarak, kibarca, peş peşe arabalarda, bireysel ve
korunaklı benliklerimizle yavaş yavaş dağılmaya başlayan,” bir gün
batımına benzemektedir (1986, s.325).
Post modern durum meşru bir şekilde üzerine yapıştığımız
felsefi bir öneri değildir, daha ziyade kaçamadığımız, ayrılamadığımız sosyal ve ekonomik bir ilişkidir. Bu açıdan bakıldığında, post
modernite ürünü içerik olarak değil, biçim yani metalaşma süreci
olarak ortaya koyar. Simülasyon ve simülakra, hipergerçeklik, tüketim toplumu, göstergelerin sembolik değeri ve anlamın çöküşü gibi
Baudrillardyan kavramlar post modern öznenin sonu konusunda
açıklayıcı bir temel sunar. Ayrıca, öznenin sonu/ölümü üzerine yapılan tartışma, olası neticeleri, Marshall McLuhan’ın (1967) “araç
mesajdır” ve “sıcak” ile “soğuk” medya kavramlarıyla açığa çıkaracaktır (s.126-128). Araç mesajdır demek insanları değiştiren şeyin
teknoloji değil, teknolojinin içinde bulunduğu çevre olduğu anlamına gelir (s.126-128). Başka bir deyişle, insanları değiştiren şey aracın
tesiridir; medya ve içerikleri insanların düşünme, hareket etme ve
davranış biçimlerini değiştirir. Don DeLillo’nun White Noise adlı
eseri bu bağlamda algılama ve yaşam tarzlarını medya ve medya içeriklerinin etkileriyle değiştiren tipik bir Amerikan ailesini resmeder.
Söz konusu aile tüketim bombardımanından kendilerini kurtaramaz; aslında sözde ihtiyaçları medya tarafından onlara dayatılmıştır.
DeLillo’nun White Noise adlı eseri kırılgan ve değişken, yani kararsız öznenin medya teknolojileriyle geliştirilen düz ve sığ imge akışına maruz kaldığında ve alışveriş takıntılı haliyle ölümle karşı karşıya kalacağı imasında bulunur. Eser söz konusu öznenin tükettikçe
tükeneceğini, hissizleşeceğini, meta tüketen metalara dönüşeceğini,
dolayısıyla geçersiz kılınacağını, ortadan kaldırılacağını ve medyaya
maruz kalıp bunun aracılığıyla tüketim çılgınlığına dâhil olması sonucu bir metaya indirgeneceğini anlatır. Öznenin bu hali göz önünde bulundurulduğunda White Noise, arkaik anlamı içinde bir akıl
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hastanesi anlamına gelip aynı zamanda içinde bulunduğumuz çağı
tasvir eden kargaşa anlamına da gelen Bedlam ile ilişkilendirilebilir.
Eser “Blacksmith’te College-on-the-Hill’deki Hitler çalışmaları bölümünün başkanı” olan Jack Gladney’den bahseder (1986, s.4). İlgi
alanı Amerikan popüler kültürü ve tüketim ürünleri olan Profesör
Murray Jay Siskin, Jack Glaney’in meslektaşıdır. Profesör Jack Gladney, dördüncü eşi Babette ve farklı evliliklerinden dört çocuğu Steffie, Denise, Wilder ve Heinrich ile banliyöde sakin bir hayat yaşarlar.
Profesör ve ailesi endüstriyel bir kaza sonucunca (Havadan Gelen
Toksik Tehlike), bulundukları banliyöden tahliye edilmelerini ve
bir süre sonra evlerine geri dönmelerini konu edinir. Bu endüstriyel
kaza Jack ve Babette’de önce kimin öleceği korkusunu ve tartışmasını
yaratır. Bu korkuyla yüzleşip üstesinden gelmek mi yoksa korkuyu
bastırıp ondan kaçmak mı? Korkudan kaçmak için başvurulan veya
benimsenen tüketim çılgınlığının bu korkuya faydası nedir? Jack ve
Babette tüketerek bu korkularını hafifletirler mi yoksa tüketerek yok
mu olurlar? Başka bir deyişle meta tüketen duygusuz, hissiz, robotlaşmış metalara mı dönüşürler?
Consumer Society (2016) adlı eserinde Jean Baudrillard bu yeni
dünyayı, insanların tüketim ve varsıllık fikriyle kuşatılması olarak
görür (s.17). Bu kuşatılma ise somut malların, metaların ve hizmetlerin üretilip yayılmasıyla elde edilir. Bütün bunlar insan ekolojisinde bir tür temel dönüşüm ve mutasyon yaratır. Varlıklı ve zengin
insanlar artık geçmişte olduğu gibi diğer insanlarla değil, metalarla
kuşatılmıştır (s.17). Baudrillard (2016), insanların günlük yaşamlarında metalarla manipüle edildiklerini ve kuşatıldıkları bu metalarla
olan ilişkileriyle meşgul olduklarını belirtir (s.17). Jack Gladney’in
eşi Babette bu ürünleri, malları veya nesneleri kendi temel ihtiyacı
olarak görmez; satın almak için satın alır; bu mallar kullanılmadığı
için bozulur ve atılır; bu sonu gelmez bir döngüdür. Babette’i duygusuz, hissiz ve robotlaşmış alışveriş veya tüketim kurbanı olarak görebiliriz. Başka bir değişle, bu ürünlerin cazibesi Babette’in otantik
benliğini/kimliğini manipüle ederek yapay bir benlik/kimlik yaratır.
“Kurt çocuğun kurtlar arasında yaşamasıyla kurda dönüşmesi” gibi
Babette’in kendisi de “fonksiyonel bir metaya dönüşür” (1986, s.18).
Babette tüketimi hayatının merkezine yerleştirir; sürekli alışveriş
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yapması, satın aldıklarını tüketmeden, kullanmadan veya bitirmeden çöpe atma alışkanlığı tüketim bağımlılığına örnek teşkil eder.
Doğru ve yanlış ihtiyaçlarının ne olduğunu ayırt etmesi zordur, dolayısıyla içinde yaşadığı toplumda sosyalleşme, şartlanma ve medya
aracılığıyla üretilen sözde ihtiyaçlarla manipüle edilip nihayetinde
kurban edilir, yani bir meta gibi kullanılıp atılır. İyi bir tüketici örneği olarak Babette satın almadığında kendini suçlu hisseder; sürekli satın alarak bireysel kimliğini tamamlar. Emma Palese (2012)
“tüketim anksiyeteyi hafifletir; daha önce tüketilenler önemsizdir;
hep yeni şeyler tüketilmelidir” der (s.2). Bu, şunu gösterir; “meta ve
ürün reklamlarıyla tüketim toplumu bireye sözde otantik bir dil ve
yeni bir kültür yaratarak mutlak tatmin ve özgürlük verir” (s.12). Bu
durum göz önünde bulundurulduğunda, Babette tüketim toplumu
içinde yaşama ve var olma endişesini hafifletmekte ve “Airborne Toxic Event” (Havadan Gelen Toksik Tehlike)’den korktuğu için şehirdeki ölüm korkusu gerginliğini rahatlatmakta, kocası Jack ve çocuklarından önce ölmek istememektedir. Bu yüzden ihtiyacı olmasa da
yeni ürünler ve metalar satın almayı sürdürmektedir. Üstelik gizlice,
ölüm korkusunu azaltıp yok edeceğini düşündüğü “Dylarama” isimli bir ilaç bile satın alır. Bu ilaç ölümünü geciktirecek bir metadır.
Sadece yiyecek içecekle kalmayıp aynı zamanda bir ilaç için de alışveriş yaparak Babette aslında ölüm fikrinden kaçmak ister. Ancak,
tükettiği ürünlerle ölüm gerçeğine daha fazla yaklaşırken hayatına
da yavaş yavaş son verir.
Üniversitede Amerikan Ekoloji Bölümünde profesör olan Murray Jay Siskin, “Ufologist Today’deki TV listeleri ve reklamları” okur;
“Amerikan büyü ve korkusuna dalmak ister” ve sepeti “markasız yiyecek içecek”, “şeftali konservesi”, “beyaz paketli domuz pastırması”,
“markasız mamuller” ve “kavrulmuş fındık” gibi ürünlerle doludur
(DeLillo, 1986, s.18-19). Siskin Ufologist Today’deki TV listeleri ve
reklamları okuma ve tüketme alışkanlıklarıyla Amerikan tüketim
kültürüne kendini kurban eder. Ciddi veya ağır kitaplar okumak
yerine, televizyonla hipnotize olur ve televizyonunun önündeki koltuğunda otantik benliğinden çıkarak toplumsal benlikle bütünleşir/
özdeşleşir. Bu, “sahip olduğu özgün kimlikten, sahip olacağı toplumsal kimliğe” geçmenin hayalidir (Lentriccia, 1991, s.74). Ancak sahip
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olacağı kimlik metanın kimliği ile özdeştir. Televizyon ve içerikleri Siskin’in özgün kimliğini manipüle edip sömürür ve bu kimliği
medyaya doymuş bir metaya dönüştürür. Modern bakış açısından
bakıldığında, otantik, özü olan benlik vardır, ancak post modern teorisyenler, bu benliğin boş bir kabuk olduğunu, uzun zaman önce
merkezinden koptuğunu, daha önce dil ve kültür ürünü olan benliğin bugün medya ürünü olduğunu belirtirler.
John N. Duval (1994) “The (Super) Marketplace of Images:
Television as Unmediated Mediation in DeLillo’s White Noise” adlı
makalesinde “süpermarketler ve alışveriş merkezlerinin imgesel alanının televizyonun kavramsal alanıyla kesişmekte” olduğunu belirtir
ki bu durum bu mekânlarda tüketerek “ölüm basamağını atlamayı”
beraberinde getirir (s.170). N. Duval (1994) şöyle der; “elektronik
imge üretim ve tüketim arzusu süpermarket ve alışveriş merkezinin
içini kapsayan sahte imgelerdir” (s.170). İnsanlar süpermarketlerde ve alışveriş merkezlerinde bu sahte imgeleri satın alırlar. Bunlar
insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak yerine, arzu ve isteklerini
tatmin eder. Babette ve Jack Gladney, bu bağlamda, “Airborne Toxic
Event” ile zehirlenmiş çevrelerinde güvenlik ve alışveriş alışkanlıklarıyla emniyet arayışı içindedirler. Onların kutsal bir ritüel olarak
adlandırdıkları bu alışveriş alışkanlıkları ailecek Cuma akşamları televizyon izleme ritüeline benzemektedir. Alışveriş sonrasında
Jack Gladney insanların neden alışveriş yapmaya gittiklerini, yığınla
meta ve ürün satın aldıklarını, şaşalı tasarımlı ve büyük yazılı poşetleri kullanarak alışveriş yaptıklarını sorgular ve şöyle der:
insanlar her ne zaman sonu gelmeyen ve gereksiz ürünleri tükettiklerinde “yenilenme hissine”, “mutluluk hissine” sahip olurlar ve kendilerini “güvende ve memnun hissederler” ve “nihayetinde doymuş”
olurlar; ancak bu durum daha az şeye ihtiyaç duyan, daha az beklentisi
olan ve hayatını tek başına sadece akşam yürüyüşleriyle planlayan insanlar için kabul ve tercih edilmez (DeLillo,1986, s.20).

Medya bu kararsız insanları köleleştirir ve düşünemeyen metalara dönüştürür. Örnek vermek gerekirse, hava durumunun aynı
ve ertesi gün nasıl olacağını anlamak için Heinrich (çocuklardan
biri) kendi duyu organlarına inanıp güvenmek yerine radyodaki
hava durumu raporlarına inanır. Bu durum duyu organlarına inanç
90
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ve güvenin kalmadığı gerçeğini ortaya koyar. Heinrich’in medya ve
radyoya olan inancı Baudrillard’ın (2016) şu görüşü ile ilişkilendirilebilir: “medya toplumunda öznellik, mana, mahremiyet ve iç yaşam bitmiştir; müstehcenlik, büyülenme, yön kaybı/his yanılgısı,
anlık, şeffaf ve teşhir çağı başlamıştır: bu post modern dünya(dır)”
(s.72). Artık post modern tüketim toplumunda insanlar kendilerini dönüştürüp şekillendiren imgeleri tüketirler. Buna meta tüketen
metalaşmış insanlar diyebiliriz. İzleyerek veya dinleyerek medyaya
dâhil olmaları algılarını tamamen meşgul eder ve medya, içerikleriyle onları besler. Bunun neticesinde kendi beş duyu organlarına
güvenmek yerine hissizleştiren medyaya güvenerek pasifleştirilirler.
Consumer Society (2016) adlı eserinde Jean Baudrillard günlük hayatımızda, insanlardan ziyade metalarla daha çok etkileşim içinde olduğumuzu, metaların hayatlarımızı manipüle ettiğini belirtir. Meta
tüketmek hayatta olmak veya yaşamak gibidir (s.17). Murray Siskin
“biz burada ölmüyoruz, alışveriş yapıyoruz, ancak ikisi arasındaki
fark sizin düşündüğünüzden daha azdır” der (DeLillo, 1986, s. 38).
İnsanların kendi sağlıklarını korumak için aktif olmaları gerekir ve
bunun tek yolu ise daha çok alışveriş yapmaktır.
Öte yandan, alışveriş yapma takıntısı onların materyalist ve
hedonist içgüdülerini ve derinlerde yatan belirsizlik ve güvensizlik
hislerini yansıtır. Bauman’a (2000) göre, tüketim toplumunda yaşamanın sonuçları arasında belirsizlik ve endişe vardır (s.80-82). Bu
durum aynı zamanda fakir insanlar için de kötüdür çünkü televizyon
izleme ve alışveriş yapmanın popüler olduğu tüketim toplumunda
fakir insanlar gözlerini başka yöne çeviremezler ve onlar da alışveriş
ihtiyacıyla tüketim sarmalına dâhil olurlar (s.80-82). Baudrillard’a
göre (2016) meta tüketmek insanlara mutluluk, refah, zenginlik,
başarı, itibar, erotizm veya şehvet, modernlik vb. getirir (s.29-30).
Buna göre, tüketim çılgınlığı “büyülü bir düşüncedir” ve insanlar tükenmiş veya ölü olmaktan ziyade canlı ve coşkulu hissederler (s.2930). Öte yandan, tüketim kültürel ve sosyal olarak yapılandırılmıştır;
doğadan ziyade kültür tüketim algısını tanımlar. Bu kültürel meşgale
“aktif çalışma hayatı, bitmeyen merak duygusu, yenilik arayışı ve son
moda metalara karşı olan konformizmi” içerir ve daha fazla tüketim
gerektirir (2016, s.47).

monograf

2020/14

91

Muhsin Yanar

Baudrillard (2016) “anlamın medyada kaybolduğunu” ve “daha
fazla bilgi ve anlamın olduğu bir dünyada yaşadığımızı” söyler (s.9596). White Noise adlı eserde Alfonso insanların daha fazla şey istediğini ve bunun doğal ve normal olduğunu belirtir (DeLillo, 1986,
s.66). İnsanların zekâ zayıflamasından sıkıntı çektiklerini ve bir felaketin bu daimî bilgi bombardımanını engellemek için tek çözüm
olduğunu ekler (DeLillo, 1986, s.66). Bu bilgi bombardımanı insanları pasif katılımcılara dönüştürür. İnsanlar televizyon izlerken veya
radyo dinlerken medyaya dâhil olurlar ve “toprak kaymaları, orman
yangınları, kıyı erozyonu, depremler, toplu katliamlar vb. gibi felaketler” dışında başka bir şey dikkatlerini çekmez ve “bu felaketlerle
keyiflenip mutlu olurlar” (1986, s.66). Özellikle televizyondan gelen
devamlı bilgi bombardımanıyla insanlar içerik ve anlama aldırış
etmeksizin büyülenirler. Medya içeriği kendi kendini tüketir ki bu
kaybolan anlamı telafi edemez. Taşan bu bilginin simge, sembol,
işaret ve gösterge ile uzaktan yakından alakası yoktur; mesaj veya
anlam için kullanılırlar. Bu şu anlama gelir; çok fazla kelime her bir
insan için çok fazla ve başka anlamlara gelebilir veya farklı şekillerde yorumlanabilir. Bir yandan anlam medyadaki çok fazla bilgi yüzünden kaybolmuş, öte yandan sessiz yığınlar(ı) ortaya çıkarmıştır,
çünkü medyadan gelen daimî bilgi bombardımanı insanları hiçleştirmiş, hissizleştirmiş, duygusuzlaştırıp nesneleştirmiştir. Baudrillard (1983) In the Shadow of Silent Majorities adlı eserinde şöyle der;
“mesajlar, testler ve uyarıcılarla bombardımana tutulan yığınlar veya
kitleler sadece mantıksız, anlaşılmaz kör zeminlerdir… Bu durum
artık bir ifade veya yansıma meselesinden ziyade ifade edilemeyen
ve ifadesiz sosyal bir simülasyondur” (s.21). Burada, Baudrillard
kitlelerin artık daha fazla belirleyici unsur veya otorite olmadığını
vurgular. Medya bu kitleler üzerinde bir otoritedir. Söz konusu kitleler kendi sessizliklerine çekilmişler, göz ardı ve ihmal edildikleri
için artık özne değillerdir (1983, s.22). Bu durum öznenin tek başına
kaldığı anlamına gelir. Medya reklam gibi içerikleriyle ki özne bu
içeriklerle kendi kimliğini yaratır, özneyi artık tamamen kuşattığı
için bu özneler yabancılaşmış ve izole edilmişlerdir.
İnsanların diğer insanlarla olan birlikteliği, bir gruba ait olma
ve yığınlar arasında olma hisleri kendi yok oluşlarını veya yıkımları92
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nı engeller. Jack Gladney şöyle der; “çocuklarımız bizim göreli uzun
ömrümüzün garantileridir. Onlar etrafımızda oldukları müddetçe
biz güvendeyiz… Babette beklenmedik bir anda, sinsice ve dikkat
çekmeden gece sessizce gitmemden korkuyor. Onu, hayatına değer verilmemesi değil, tek başına kalmak korkutuyor. İşte o boşluk,
sonsuz karanlık hissi” (1986, s.100). Geride tek başına kalma hissi
boşluğa sebep olur. İnsanlar, boşlukta olmanın MasterCard, Visa ve
Amerikan Express ile meta tüketmeye devam ederek kendi öznelliklerinin içini boşaltıp yerine bir meta yaratmak olduğunu bilirler.
White Noise adlı eserin “The Airborne Toxic Event” başlıklı
ikinci kısmında zehirli kimyasal madde yaşamlarının üzerinde dolaşır ve radyo dalgaları, sirenler ve televizyondan gelen haberlerle
evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Jack ve Babette her ne kadar zamanı gelmeden önce ölmemek için ilaçlar satın alsalar da radyo, televizyon, mikrodalga fırın, kapı dışındaki elektrik hatları ve otobandaki hız tuzağı radarları gibi elektronik cihazların sinir bozuklukları,
garip ve şiddetli tavırlar geliştirerek onları öldürdüğünü görmezden
gelirler (DeLillo, 1986, s.175). Jack Gladney insanların, depresyon,
intihar, baş ağrıları, yorgunluk, sinir bozuklukları, garip ve şiddet
eğilimli davranışlar gibi birçok probleme sebep olan radyo, televizyon ve mikro dalga fırın gibi bazı elektronik cihazlarla çevrildiklerini belirtir (DeLillo, 1986, s.175). Gladney ailesinin sahip olduğu cihazlar yaşamlarını anlamsızlık ve boşluğa dönüştürür. Don DeLillo
White Noise’un ikinci bölümünün sonunda, John N. Duval’ın (1991)
da belirttiği gibi, araç olarak televizyonun post modernizmin yaratıcısı olduğunu vurgular (s.171-2). Halkın, küçük üniversite kasabası
Blacksmith’e tahliyesinden sonra, tahliye edilenlerden biri elinde televizyon tutarak diğerlerine şöyle der:
İnternette hiçbir şey yok. Ne bir kelime ne de bir fotoğraf. Kamera görüntüleri yok, canlı haber yok […] Korkudan ölüyorduk. Hala öyleyiz.
Evlerimizi terk ettik ve fırtınayla sürüklendik, zehirli tehlike bulutunu
gördük. Tam tepemizde ölümcül ürkütücü şeydi… Sanıyorlar mı ki bu
sadece bir televizyon? İşte bu televizyondan da fazlası – neden bu halimizi televizyonda daha fazla göstermiyorlar? Bunun gerçek olduğunu
bilmiyorlar mı? (1986, s.161-162).
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Tahliye edilenlerden biri söz konusu tahliyenin televizyonda
yayınlanmamasından rahatsızlığını dile getirmektedir. Gözlerinde
büyüttükleri televizyon kanallarının veya yayınlarının eksikliği bu
insanlarda eksiklik veya boşluk hissi yaratmaktadır. Araç (televizyon) yokluğu, kendi kimlik ve güvenliklerinin azalmasının yanı
sıra zehirli bulut ve tahliyeyi de önemsizleştirir. White Noise’da
DeLillo’nun incelediği post modern insanın televizyon aracılığıyla
onaylanma ve kabul görme peşinde olduğu görülmektedir (Duval,
1994, s.173). Baudrillard (1994) Jack Gladney ailesi ile karşılaştırıp
kıyaslamak için “7 ay boyunca kesintisiz televizyon çekimi”, “300 saat
aralıksız senaryosuz direkt yayın” yapılan Loud ailesi örneğini verir.
Bu çekimler dram, neşe ve iniş-çıkışlarıyla bir tür aile yolculuğudur (s.49). Ancak, Loud ailesi çekimler sırasında dağılıp paramparça
olur. Bu noktada Baudrillard öznenin durumu ile ilgili bazı sorular
sorar; ailenin dağılması ve yıkımından TV mi sorumludur? TV orada olmasaydı netice farklı olur muydu? Yapımcının, Loud ailesinin
yapımcı ve film ekibinin orada yokmuş gibi yaşadıklarını söylemesini Baudrillard ilginç ve çelişkili bulur çünkü 20 milyon ve sapkın
izleme zevkine sahip daha fazla izleyiciyi çeken şeyin asıl çelişkili
durum olduğunu söyler. Bu durum esasen hipergerçeklik estetiği,
yalnızlık, büyüme, oran olarak bozulma ve aşırı şeffaflık korkusudur.
Loud ailesinin gerçekliği hipergerçektir ve hikâye içindeki gerçeklik
hiç var olmamıştır. Bu kendi gerçekliklerini hipergerçekliğe dönüştüren mikroskobik simülasyondaki eğlencedir. Gladney ve Murray
Siskin için süpermarketler Disneyland’in yerini tutabilir. Araçlarını
dışarda park edip içeri girerek süpermarket rafları ve üstlerindeki
ürünlerle kendilerini şaşkın hissederler. Siskin “büyük, temiz ve modern süpermarketlerin (kendisi için) bir kurtuluş veya arınma olduğunu” söyler (1986, s.38). Gladney ailesi ve Murray Siskin kendini
gösteren ürünler ve imge bolluğundan büyülenirler. Siskin ne kadar
çok para harcarsa, para o kadar çok önemsizleşir. Harcadığı paradan
daha büyük ve cömert hisseder. Gladney ailesi ve Siskin süpermarketlerde, Disneyland’de olduğu gibi, boşluk hissine sahip olurlar. Bu
boşluk White Noise’ın sonunda süpermarketlerin fiziksel tasviri ve
tüketicilerin yüz ifadeleriyle anlatılır. Süpermarketler ve rafları her
zaman olduğu gibi düzenlenmiş olmasına rağmen, “market koridor94
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larında kışkırtma, panik ve yaşlı tüketicilerin yüzlerinde ise korku,
dehşet ve ümitsizlik vardır. Hipnozlanmış bir şekilde, dur-kalk yaparak, koridorlarda toplu halde iyi giyimli donuk figürler (eşyalar)
olarak, düzeni ve altında yatan mantığı anlamaya çalışarak yürürler”
(1986, s.325). Bu insanlar “Airborne Toxic Event” yüzünden evleri boşaltılmaya zorlanmış ve olayla ilgili medya haberleri ve fazla
enformasyonla tüketilmişlerdir. Evlerine geri döndüklerinde süpermarketlere sadece alışveriş olsun diye alışveriş yapmaya gitmek
fikriyle rahatlayıp acılarını dindirirler çünkü “yiyecek ve sevgi hariç
ihtiyaç duydukları her şey küçük raflardadır” (DeLillo, 1986, s.326).
Tıpkı Disneyland’deki sayısız alet gibi, marketlerdeki sayısız ürün
ve eşya ihtiyaçlarından çok arzu ve isteklerini tatmin eder. Stacey
Olster’a (2008) göre “tüketim, insanları yeniden üretilmeleri ölümsüzlüğü işaret eden metalara bağlar” (s.87). Ancak, Jack Gladney, tüketimle gelen sağlıklı, güvende ve memnun olma algısının kendisini
gerçekten korumayacağını kavrayamaz (2008, s.88). Sonuç olarak,
kendisinin sessiz yığınlardan biri olduğunun farkına varır; dilsiz
metalardan farkı yoktur.

Sonuç
White Noise eserinde özne teknoloji ve süpermarketler aracılığıyla önemsizleşmiş, insanlıktan çıkarılmış ve meta haline gelip silinmiştir; teknoloji ve süpermarketler özneye sundukları veya dayattıkları imgelerle öznelliğini etkileme ve değiştirme gücüne sahiptir;
gerçeklik ve yansımaları arasındaki uyuşmazlıkla özne zihnini karıştırmaktadır. Medya, bu bağlamda, Amerikan toplumuna tüketimi
çekici kılıp insanların anlık tatmin ve tüketim doygunluğunun daimî
varlığını deneyimlemelerini sağlar. Post modern toplumda insanların domestik ve özel alanları alenileştirilip şeffaf hale getirilmektedir.
Bu şu anlama gelir; artık hiçbir gizem veya sır, mahremiyet ve derinlik kalmamıştır. Özne medya toplumunda bitmiş ve gözden kaybolmuştur. Bireysel özne mahremiyeti ve iç yaşam bitmiştir. Enformasyon, imge ve olaylara doymuş özneler artık televizyon ekranına
benzemektedir; özne artık meta haline gelmiştir. Artan müstehcenlik, teknolojik büyüme ve enformasyon çokluğu veya bolluğu özne-
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nin sınırlarını aşarak onu kimliksizleştirmiştir. Geride artık sadece
metaya dönüşmüş bir özne kalmıştır. Baudrillard (2000) Vital Illusion adlı eserinde geleneksel fonksiyonların tamamının – eleştirel, politik, seksüel ve sosyal – sanal dünyada işe yaramaz hale geldiğini ya
da bu fonksiyonların sadece simülasyonda hayatta kaldığını söyler
(s.64-5). Baudrillard (2000) “şayet gerçek olan gözden kayboluyorsa, gerçeğin eksik olmasından değil, ondan çok fazla olmasındandır
ve gerçeklik çokluğu kendi varlığını bu şekilde bitirir, aynı şekilde
enformasyon bolluğu ya da çokluğu da enformasyona son verir ve
iletişim araçları bolluğu ya da çokluğu da iletişimi bitirir” der (s.66).
Gladney ailesi ve Profesör Murray Siskin, medya ve reklam gibi
medya içerikleriyle televizyon ve süpermarket yanılsamasına aşırı maruz kalmaları sonucunda öznelliklerinin sonu (ölümü) ile yüzleşirler.
Artık meta olarak televizyon ve market ürünlerinden (metalardan)
farkları yoktur. Duval’ın (1994) belirttiği gibi hem süpermarketler
hem de TV, Gladney ailesi ve Siskin’i tüketim cazibesine dâhil etmiştir (s.170). Asılsız, uydurma ve gerçek dışı medya içeriklerine dâhil
olup bunları tüketmek onların sonunu getirmiştir; tüketilen metalar
olmuşlardır. Diğer bir deyişle, şiddetli tüketim arzuları beraberinde
yıkımlarını ve yok oluşlarını getirmiş, ne kadar çok tüketmişlerse o
kadar çok tükenmişlerdir; meta tüketen metalara dönüşmüşlerdir.
Don DeLillo’nun ana karakteri Jack Gladney, Emily Dickinson’ın
(2018) “I am Nobody? Who are you?” (“Ben Hiç Kimseyim, Peki Sen
Kimsin?”) adlı şiirinde değindiği “hiç kimse” den çok (nobody) “birisi” (somebody) olarak da incelenebilir. Dickinson’a (2018) göre “birisi” herkes ve kitledir, “hiç kimse” ise bireysellik ve öznelliğini koruyup sürdüren kimsedir. Modern bakış açısından bakıldığında Emily
Dickinson (2018) evine kendini kapatan bir “hiç kimse”dir. Diğer bir
deyişle, Dickinson, 19. yüzyılın toplumsal beklentilerinden fiziksel
ve düşünce olarak uzaklaşarak kendi otantik benliğini korumak isteyerek “birisi” olmamayı tercih eder. Bununla, 19. yüzyıl Amerikan
toplumunda, dönemin dini ve sosyal çerçevesi içinde kişiliksizleştirilip pasifleştirilerek metalaşmayı reddetmektedir. Bu sebeple, “hiçkimseliği” (nobody-ness), kendi evinde ve kendi bireysel alanında
tercih eder. Buna ek olarak, aynı şiirinde Dickinson (2018) “kurbağa”
ve “bataklık” imgelerini kullanarak, hipergerçek bir toplumda onay96
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lanma, kabul görme ve tanınırlık arzusu içinde olan insanları eleştiriyor diye düşünebiliriz. Çağdaş bakış açısından baktığımızda bunlara
film yıldızları, politikacılar, avukatlar ve medya üzerinden meşhur
olmak isteyen diğer kitleleri dâhil edebiliriz. Özne, bu hususta, çağdaş Amerika’da tüketim halkasına dâhil olmayıp kendi bireyselliği ve
otantik benliğine sıkıca tutunmalıdır. “Birisiliğinden” ziyade “hiçkimseliğini” tercih ederek post modern “bataklıkta”, bir “kurbağa”
gibi değil, bir özne olarak var olma gayreti içinde olmalıdır.
Çağdaş Amerikan şair T.S. Eliot’ın (1995) “Çorak Ülke” adlı şiirinde belirttiği gibi bir “kış şafağının kahverengi sisi altında” Jack
Gladney gibi insanlar her gün boğuldukları ve kendilerini iyileştirecek güvenli bir ortam peşinde oldukları “düşsel bir ülke(de)dir”
(1995). Ancak böyle bir “düşsel ülkede” iyileşmek artık söz konusu
değildir. Anlam çoktan kaybolmuş, birey metaya dönüşmüş ve yok
olmanın eşiğine gelmiştir. Medya, medya teknolojileri ve içeriklerinden uzak diyarlara kaçarak kurtuluş söz konusu değildir. Artık
Amerika ve içindeki kitleler sessiz yığınlar ve dilsiz metalar olarak
hayatta kalma mücadelesi vermektedir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı modern ontolojide ikincil pozisyona yerleştirilen nesnelerin kurucu özelliklerini öne çıkararak hiyerarşik modele bir alternatif sunmaktır. Bu minvalde edebiyat dünyasının önemli eserlerinden biri olan Kumların
Kadını romanı nesne odaklı bir okumayı mümkün kıldığı için tercih edilmiş ve
“nesne yönelimli ontoloji” üzerinden ele alınmıştır. Kumların Kadını’nda tutsak
bir adamın hikâyesine tanıklığımız bilindik anlamda özne-nesne ilişkisinin ötesine taşınarak nesnelerin hayati düzenlemelerdeki rollerine ihtimam gösterilir.
Nesneden koparılmış bir özne kabulünün mevcut koşulları açıklamadaki yetersizliği, romanın protagonistinin esaretten kurtulma girişimlerinde karşısında
bulduğu şeylerin kudretini idrak edemeyişiyle açığa çıkarılır. Bu makalede nesne yönelimli ontolojinin sunduğu nesne tasarısıyla söz konusu olan yetersizliğin
çerçevesi çizilmiş ve nesnelerin farklı ilişkiler içinde yer alabilmelerini mümkün
kılan yapılarına dikkat çekilmiştir.
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The World of Objects in
The Woman in the Dunes
Abstract
The aim of this study is to present an alternative to hierarchical model by highlighting the constitutive features of objects which had been placed in secondary position in modern ontology. In this regard, The Woman in The Dunes,
a critically acclaimed novel by Kobo Abe, was selected and analyzed through
Object Oriented Ontology, since it enables an object-oriented reading. The readers testimony to the story of a captured man in The Woman in The Dunes
is carried out beyond conventional subject-object relations; and thus, required
attention is paid to the role of objects in vital arrangements. A subject which is
dissociated from object might fall short of explaining existing conditions. This
incapability is revealed through the protagonist’s ineffective attempts to understand the power of the things he faced while trying to escape from captivity. In
this article aforementioned incapability is framed with a conceptualization of
objects presented by the Object Oriented Ontology. Objects’ formations which
enable them to participate in new relations is also highlighted.
Key Words: The Woman in the Dunes, Object Oriented Ontology, object,
interobjectivity, subject-object dualism

Giriş
Düşünce tarihini hızlıca kat etme cüreti gösterdiğimizde modern felsefenin belki de en önemli meselesinin varlıkların düalist
taksonomik sınıflandırması olduğu görülür. Bu ikilik doğa-kültür,
canlı-cansız, insan-hayvan gibi oldukça çeşitli biçimlerde açığa çıkarken, tekrar eden örüntü bir taraf kurucu ve tanımlayan bir pozisyondayken, diğer tarafın daha edilgen kılınmasıdır. Elbette benzer
bir konumlanma nesneler dünyası için de geçerli olacaktır; öznesinin karşısında, ona tabi, onun tarafından kurulan nesne kabulü şu
an hâlâ devam eden yaklaşımlardan biridir. Çoğu yaklaşımın nesneden kurtularak gerçekliği daha anlaşılır kılmaya hizmet ettiğini
görmek mümkün. Burada nesneden kurtulmak ile ifade edilmek
istenen, nesneye yönelik kapsayıcı bir ontoloji geliştirme girişimlerinin nadirliği ile nesnenin kurucu niteliklerine değinilmesindense
özneye bağlı, ikincil bir unsur olarak kendine yer bulabilmesidir.
100
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Böyle hiyerarşik bir ilişki modelinin zamandan ve mekândan
bağımsız olmadığının altının çizilmesi (Descola, 2013) düz (flat) ontoloji geliştirebilmek için iyi bir başlangıç noktası olacaksa da, özne
nesne karşıtlığının varlığını sürdürdüğü ortadadır. Düz ontolojiyle,
gerçekliğe ve gerçek şeylerin neler olduğuna yönelik soruşturmada,
“peşinen farklı nesne türlerinin tamamen farklı ontolojiler gerektirdiğini varsaymak yerine, başlangıçta tüm nesneleri aynı şekilde
ele alan bir ontolojiye” atıf söz konusudur. (Harman, 2020, s.63)
Descartes’tan itibaren, modern Avrupa-merkezli ontolojik yaklaşımın insanın yani zihnin merkezde olduğu, geri kalan her şeyin ona
göre hizalandığı düalist yapısı çokça tartışıldığı için burada uzun
uzadıya yer verilmeyecekse de, düz ontoloji için önemli olan bir
mesele bütün düalizmlerin mutlak anlamda gereksiz veya başarısız
olmadığıdır. Altının çizilmesi gereken husus, düalizmin ve peşi sıra
gelen çelişkinin asli bir koşul değil, ilişki biçimlerinden biri olduğudur. (Deleuze, 2017) Hiyerarşik olmayan bir yaklaşımla bir varlığın
diğerinden farkı daha sarih şekilde ortaya konabilir.
Özne merkezli bir dünyada, nesneler kümesinin neleri kapsayacağı mühim bir etik meseledir. Zira fail olarak kabul gören öznenin refleksif tanımı neticesinde nesneye atfettiği sınırlar çerçevesinde verilen
haklar çoğu zaman bir lütfun ötesine geçememektedir. Hâl böyleyken
öznenin, dil ve rasyonel düşünce donanımına sahip insanın1 dışında
kalan canlı, cansız ekolojik varlıkların hepsi nesne pozisyona yerleştirilir. Hayvanların hukuki statülerinin “canlı eşya” olarak geçmesi tartışmayı kavrayabilmek için önemli bir imkân sunabilir. Bir hayvana zarar
verildiğinde sahibinin olup olmadığına bağlı şekilde yaptırımda değişiklikler görülürken, hayvanın kendi varlığının çok önemi yoktur.2 Son
1 İnsanın ne/kim olduğu sorusu teorik ve pratik tartışmaların muhtemelen hiç bitmeyeceği bir meseledir. Homo sapiens olarak geçen insanın, kendi türünün türsel özelliklerinden
farklılaşabilmesi sayesinde (biyoteknoloji, genetik gibi alanlar bunu daha belirgin kılar)
daha da muğlaklaşan tanımı, özellikle prekarite çalışmaları ile ortaya konulmaktadır. Başka bir deyişle, insan kategorisi homo sapiens türünden ayrı olarak belirli ayrıcalıklara sahip bir grubu imlediği için özne pozisyonunun ne denli kısıtlı ve keyfî olduğu görülebilir.
2 TCK 151/1 maddesine göre “Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi,
mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” Devamında 151/2 ise şöyledir: “Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”
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dönemlerde mevcut küresel iklim kriziyle bağlantılı şekilde daha geniş ölçekte tartışılmaya başlanan hayvan ve bitki çalışmalarına bakıldığında, özne-nesne kategorileştirmelerinde esaslı bir dönüşümün
maalesef hâlâ uzağında olduğumuz fark edilebilir. Zira empatiye sahip, kolektifleşebilen, insanınkine benzer sembolizme vâkıf türler,
söz konusu fail pozisyonuna talip görünür.3 Fakat böyle bir yaklaşım
her seferinde kendi pasif nesnesini de üreten ilişkilerin tekrarıyla
neticelenir.
Öte yandan nesneler dünyasının daimi sakinleri cansız varlıklar
söz konusu olduğunda meselenin girift yapısı kendini daha da açığa serer. Gündelik hayatta el çabukluğu ile kullanageldiğimiz canlı-cansız ifadeleri aslında tam olarak açıklığa kavuşabilmiş değildir.
Yaşamın ne olduğuna dair açıklamaları derleme girişiminde bulunan
Radu Popa’ya (2004) göre başlıca modeller arasında bulunan bütüncül mekanik, sibernetik, minimalist, parametrik veya genetik tanımlar birbirlerine taban tabana zıt değillerse de örtüşmezler. Örneğin
kabul gören canlı tanımlarından biri “Darwinci evrim sürecine uyan,
kendi kendini sürdürebilen kimyasal bir sistemdir,” ifadesidir, fakat
bu ifade bazı teknik kusurlar taşır (Pross, 2016, s.48). Önermenin fil
ayaklarından biri olan Darwinci evrim, bilindiği gibi bir türün bireylerinden ziyade, jenerasyonları ve üremeyi ön planda tutar. Yine
bilindiği gibi jenerasyonlara sahip olamayacak katır gibi kısır, fakat
canlılığından da şüphe duyamayacağımız varlıklar söz konusudur. O
halde canlı-cansız ayrımı üzerinde bir mutabakata varamayacağımızı
kabul ettiğimizde, özne merkezli ontolojilerin güvenilirliği kaçınılmaz olarak tehlikeye düşecektir. Bilhassa her türlü maddi bedenden
ayrıştırılarak, evrenselcilik ve sabit ikilikler üzerinden ele alınan özne
kabulü sadece epistemolojik alanda değil, etik ve politik sorumluluklar çerçevesinde de eleştiriye tabi tutulmaya başlanmıştır. (Dolphijn
ve Van Der Tuin, 2019, s.26-7) Bu durumda da yeni ontolojik arayış3 2007 yılında kurulan Non-human Person Rights Project gibi önde gelen aktivist kolektiflerinin çalışmaları önemli bir örnektir. Girdikleri mücadele ve kazanımları dünya çapında
ses getirmiştir. Eylemlerinin değerini azaltma korkusuna rağmen, hakları için mücadele
ettikleri hayvanların primatlar ve yunuslar gibi kendiliğinin bilincinde canlılar olduğunun
altını çizmeyi önemli buluyorum. Non-human person (insan olmayan kişi) statüsü kazanan canlıların üzerinde deney yapılmasının ve tutsak edilmesinin yasaklanması, nesneleştirilmelerine müsamaha gösterilmemesi olarak tercüme edilebilir. Fakat kapsamın insana
benzerlikle sınırlı tutulması hiyerarşik sınıflandırmayı da sürdürmeye devam edecektir.

102

monograf

2020/14

Kumların Kadını’nda Nesneler Dünyası

lar zaman içerisinde öne çıkmaya başlamıştır. Nesne yönelimli ontoloji (object-oriented ontology4) de bunlardan biridir.
Bu yazıda çağdaş felsefe içinde nesneye iade-i itibar teşebbüslerinin görece en önemlilerinden biri olan nesne yönelimli ontoloji, Japon yazar Kobo Abe’nin (d. 1924 – ö. 1993) Kumların Kadını
(özgün eser 1962 tarihlidir) romanı üzerinden ele alınmaktadır.
Kumların Kadını devasa kumullar arasında tutsak edilen bir
adamın öyküsü olması hasebiyle çoğunlukla mekân, iktidar (Marroum, 2007), cinsellik (Van Wert, 1979) veya varoluşçuluk (Jafari ve Pourjafari, 2013) odaklı okumalarla değerlendirilmiştir. Fakat Abe’nin
kendi düşüncelerine başvurursak, çalışmalarında nesnelerin özel anlamları vardır. Abe, bir röportajında feodal topluma göre daha açık
bir toplumda yaşadığımızı söyler. Ne var ki bu kez de kendi zihinlerimizin tutsakları haline gelmiş durumdayızdır. Bunu da özellikle
nesnelere nüfuz edemeyişimizle fark edebiliriz. (Hardin, 2015)
Kumların Kadını’nda mekân, her tarafı kaplayan, her şeyi çürütmeye meyleden kumlardan oluşur. Kumların bu şiddetli akışına
karşı düzenleyiciler olarak nesnelerin işe koşulması, nesnelerin ikincil pozisyonlarını tartışmaya açmak için uygun görünür. Bu nesneler
kimi zaman gündelik kullanımda ilk bakışta dikkate değmez, pek de
matah olmayan lamba, kova, kıyafet, dürbün gibi maddi gerçekliğe
sahipken, kimi zaman mobius şeridi gibi sembolik anlamı, maddi
varlığının ötesine geçmiş varlıklardır. Fakat neredeyse hepsi düğüm
noktaları olarak akış halindeki kumun içinde gerçekliği sabitlemeye ve dönüştürmeye, karakteri yer yer cebren şekillendirmeye yarar.
Burada hemen altının çizilmesi gereken nokta kumun kendisinin de
aslında bir nesne olmasıdır. Hikâye boyunca kumun ne olduğuna
dair tarif ve tasnifler tekrar tekrar okuyucunun karşısına çıkar. Bu
tekrarlar bir nesnenin gücüne, dile direnmesine ve kuruculuğuna;
ayrıca onun gerçekten ne olduğuna dair bizzat Abe’nin de bir arayışta olduğunu gösterir.
4 Nesne Yönelimli Felsefe olarak da bilinen Nesne Yönelimli Ontoloji, 1990’ların sonlarında ortaya çıksa da özellikle 2010 yılında Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilen
bir konferansla dikkat çekmiştir. Önemli temsilcileri arasında Graham Harman, Timothy
Morton, Ian Bogost, Levi R. Bryant yer almaktadır (Graham, 2020, s. 29). Takibin kolaylaşması adına, metnin devamında nesne yönelimli ontolojiden NYO olarak bahsedilecektir.
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Böceklerin Peşinden
Kumların Kadını (Suna no Onna) multidisipliner bir sanatçı
olan Kobo Abe’ye uluslararası alanda tanınırlık sunmuş, çok kısa
sürede 20’den fazla dile çevrilmiş ve pek çok saygın edebiyat ödülü
kazandırmıştır. Savaş sonrası dönemde eserler veren Abe’nin Kumların Kadını da dâhil olmak üzere eserlerinde dikkat çeken noktalardan bir tanesi, belki de kendisi (askerlikten kaçmak için olsa da) tıp
öğrenimi gördüğü için, karakterlerin değişik bilim alanlarıyla temas
halinde olmalarıdır. Başkasının Yüzü’nde (Tanin no kao, 1964) kimyasal bir patlamada yüzünün biçimsel özellikleri bozulmuş bir laboratuvar görevlisi söz konusuyken, Dördüncü Buzul Arası Dönem’in
(Dai-Yon Kampyoki, 1959) protagonisti insan davranışlarını önceden tahmin eden bir yazılım geliştiren bilgisayar programcısıdır.
Kumların Kadını’nda ise hikâye, araştırma yapmak için üç günlük
izin alarak yolculuğa çıkan bir entomologa aittir.
Kumların Kadını’nda “Bir ağustos günü bir adam ortadan kaybolmuştur” (Abe, 2017, s.9). Geride bir not bırakmayışı intihar ihtimalini bertaraf etmiş, cinayet veya kazalarda olduğu gibi olay yerinde bulunabilen işaretlere ise rastlanmamıştır. Akıllara gelen kaçak
aşk ilişkisi ise “en son görüldüğü S... istasyonunda yalnız olmasıyla
elenen” başka bir ihtimaldir (s.9). İstasyonda yalnız başına olduğu
oradaki görevli tarafından da onaylanmış, böcek öldürme şişesi, ağ,
boynunda bir su matarası ve tahta kutusuyla bir otobüse bindiği bildirilmiştir.
Entomolog oluşunun yanında adam (ismi tüm kitap boyunca
yalnızca iki kez geçer) bir öğretmendir. Hayvanlar âleminin en kalabalık, bu sebeple de tasnifinin ve keşiflerin hâlâ yoğun bir şekilde devam ettiği böcekler dünyası onu cezbetmiş ve iş yerinden üç günlük
izin alarak, kumluk bölgede çokça bulunan insanların hoşlanmadığı çift kanatlılara, özellikle de sineklere yoğunlaşacağı bir seyahate
çıkmıştır. Uzun süredir ismini ölümsüzleştirecek bir keşfin hayalini
kuruyorken, günden güne heyecanını arttıran kumluk alanların bu
kanatlılar açısından bereketine dair geliştirdiği teorilerinin doğruluğunu görmek ayrıca memnun etmiştir (Abe, 2017, s.15). Esas ilgi
alanı böcekler olsa da, garip yaşam alanları da ilgisini cezbetmemiş
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değildir: “KUM: Kaya parçacıklarından oluşan küme. Zaman zaman
manyetit, kasiterit, nadiren de altın tozu içerir. Tanelerinin çapı 1/16
ile 2 mm arasındadır.” (Abe, 2017, s.16).
Araştırmasını gerçekleştirmek için vardığı bu kumluk bölge böcekler âlemi dışında ufak bir insan topluluğuna da ev sahipliği yapar.
İlk günün batımına doğru köy sakinlerinden biri yanına yaklaşır ve
ona geceyi geçirmesi için bir ev temin etmeyi önerir. Bu teklifi seve
seve kabul eden entomolog, kum çukurlarından birindeki bir eve gelir. Halattan yapılmış, hiç güven vermeyen bir merdivenden inerek
eve ulaşır. Yıkık dökük, çürümeye yüz tutmuş eşyalar bulunan evde
bir kadın onu tüm misafirperverliği ile karşılar. Kadın zaten adeta onu beklemektedir. Hatta adamın bu misafirperverlik için o gece
orada kaldığı bile söylenebilir.
Evin içinde şehir hayatına kıyasla az ama kâfi miktarda eşya
mevcuttur. Hatta tüm roman boyunca Abe’nin eve dair çizdiği manzara, eşyalar söz konusu olduğunda oldukça ekonomiktir. Dönüşümlü olarak kullanılan bir lamba, su bidonu, kumdan korunmak
için kâğıttan büyük bir şemsiye, yine kumları temizlemek için kürek,
kova ve ev içi işler için ufak tefek nesneler vardır. Adamın üzerindeyse bu tutumlulukla büyük bir tezat olarak göze çarpan ve zar zor
taşıdığı eşyalar söz konusudur; böcekleri öldürmek için kullanılacak
potasyum siyanür şişesi, dondurulmuş böcekler, saklama kutuları,
ağ, çubuklar. Tüm bu nesneler yüzünden adam hakkında kayıp başvurusunda bulunanlar, onun kaçırılmaktan ziyade iradi bir kararla
kayıplara karıştığını düşünürler. Bu vurgu, nesnelerin anlamın tesis
edilmesi sürecindeki gücüne gönderme yapar.
İlk gece bırakılan ikinci kova, adam için tekinsiz bir atmosfer
yaratır. Çünkü zaten tek gecelik planlanan bu misafirlikte, gecelik
bir rutin olan kum küreme işi için bir kovaya daha ihtiyaç yoktur.
Akşam kadın ve adamın kum hakkındaki uzlaşmazlıklarıyla geçer.
Adamın böceklerle ilgili araştırmalarında kum hakkında edindiği
ansiklopedik bilgiler ile kumların ortasında bir ömür geçiren kadının kuma dair görüşleri örtüşmez. Bu örtüşmezliği ise adam kadının
cehaleti olarak yorumlamaktan öteye gitmez şimdilik. Sonrasında adam uykuya teveccüh gösterdiğinde kadın da evin etrafındaki
kumları temizleme işine girişir. Adam bunun her gece yapılması ge-
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reken bir iş olduğunu öğrenir. Aksi halde ev, çukura doluşan kumların altında kalacaktır. Köy hayatının düzenlenmesi, kum temizleme
işini aksatmayan hanelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir kooperatif
tarafından yapılmaktadır. Evlerin etrafında biriken kumlar her akşam temizlenir ve sonrasında satılmak üzere kooperatif tarafından
toplanır. Bunun karşılığında da kooperatif, asgari seviyede tutulan
ihtiyaçları temin eder. Öte yandan ihtiyaçları köy kooperatifi tarafından karşılanan köy sakinleri kumları küremezlerse bu bir itaatsizlik olarak görülecek, susuz bırakılma cezasıyla karşılaşacaklardır.
Çünkü kürenen kumlar bir düzenekle yüzeye çekildikten sonra karşılığında yüzeyden çukura su ve yiyecek gönderilir.
Gün ağardığında adam araştırmasına devam etmek için toparlanıp harekete geçer. Evin bulunduğu çukurdan çıkmak için halat
merdivene yönelir, fakat merdiveni orada göremez. Bunun yarattığı
korkuyla eve geri döner. Bütün geceyi kum küreyerek geçirmiş kadının sadece yüzü örtük, vücudunun geri kalanı ise çıplak bir şekilde
uyuyuşunu, baştan çıkarma teşebbüsü olarak nitelendirir. Fakat bu
düşüncenin içinde oyalanmadan kadını uyandırıp merdivenin akıbetini öğrenmek ister. Kadının çıplaklığı adam tarafından tehlikeli,
dikkat edilmesi gereken bir hâl olarak yorumlanır. Her gidiş gelişte adam bu çıplaklığın bir baştan çıkarma edimi olduğu hususunda
daha da emin hale gelir. Gözden kaçırdığıysa giyinmenin emik vasıflarıdır.
Timothy Taylor (2012), giysilerin kültür içinde skeuemorph
yani taklit nesneler haline geldiğinden bahseder (s.211). Taklit nesneler, eski bir teknolojik ihtiyaçla ortaya çıkmış fakat zaman içinde
çıkış koşullarından farklılaşarak sembolik dönüşümlere uğramışlardır. Giyinmek de bunlardan biridir. Bir ölçüde malumun ilamı olacaksa da bugün giyinmek sadece bedensel korunmayla alakalı değil,
sınıfsal, etnik veya cinsel kimliğe, aynı zamanda cinselliğe dair bilgiler taşır. Tazmanyalılarla ilk kez karşılaşan antropologların çoğu, en
önemli medeniyet göstergelerinden biri olan giyinmenin eksikliğini
ise bir yabanilik işaretine yormuşlardır (Taylor, 2002, s.80-84). Ne
var ki çoğunlukla nemli olan bu coğrafyada giyinmek bir ihtiyacı
gidermekten çok başka ihtiyaçlar (onu kurutmak için her daim taşımaları gerekecek ateş gibi) doğurur. Hâl böyleyken, 30000 yıllık bir
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süreçte Tazmanyalıların giyinmelerindense, daimi hareket halinde
avcı-toplayıcı bu topluluğun kıyafet miktarını asgariye indirmeleri
evrimsel olarak daha elverişli görünür. Şehirden, değişik nesnelerin
diyarından gelen adam için de kıyafetsiz şekilde uyumanın böyle bir
izlenim yaratması anlaşılabilir. Fakat kadının uyanıp, kıyafetlerle
uyumanın biriken kumlar yüzünden deride döküntülere sebep olduğunu açıklaması, Tazmanyalıların çıplaklığı ile paralel bir durumu açığa çıkarır. Adam da bu çıplaklığı fazla keyfî yorumladığının
farkına varır.
Hikâyenin bu kısmında bir başka nesne, yokluğuyla bir olay
yaratmaktadır (Abe, 2017, s.44). Ortadan kaybolan merdivenin
yukarıdan sarkıtıldığı göz önünde bulundurulduğunda, adamı o
eve getiren köy sakinlerinin bunda parmağı olduğu aşikârlaşır. Fakat kadının kurbanlık koyun gibi sessizce bir köşede beklemesi, bu
tezgâhın bir parçası olduğunu da açığa çıkarır. Adam, merdivenin
kayboluşuyla beraber esaretinin farkına varır ve bir dizi kaçış girişiminde bulunur. Bu girişimlerde çukurun fiziki özellikleri daha da
önemli hale evrilir.
Nesnelerin ne olduklarını anlamak için özelliklerinden ziyade
kullanımlarına bakılması gerektiğini salık veren Martin Heidegger’e
göre (2011), bir nesnenin kendini en açık şekilde gösterdiği anlardan
biri bozulduğu veya ortadan kaybolduğu anlardır. Düzenli gözlük
kullanan biri artık gözlüğünün farkında değildir veya kalp pili takılan bir kişi, protezde bir uyum sorunu çıkana kadar onunla “dolaşık” bir haldedir.5 Ancak mevcut nesne ortadan kalktığında tıpkı
burada merdiven örneğinde olduğu gibi, nesnenin kudreti kendini
daha berrak şekilde ortaya koymaya başlar. Sadece basit, halattan
yapılmış bir merdivenin yokluğu artık adamın esaretinin en önemli
bileşenlerinden biri haline gelir. Bunun yanında nesnelerle dolaşık
halimizde bir çözülme gerçekleştiğinde aslında sadece nesnenin
kendisine dair daha önceden fark etmediğimiz veçheleri değil, tüm
gerçekliğin içinde bir kırılma yaşandığını söyleyebiliriz. Buna “olay”
demek mümkünken, Harman’a (2020) göre aslında söz konusu olan,
5 Dolaşıklık veya dolanıklık olarak Türkçeye çevrilen “entanglement” kavramı için bkz.
Karen Barad (2007).
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sonrasında yeni bir ilişkinin tesis edilmesine imkân sağlayacak “bozulma” evresidir.

Nesneler ve Olaylar
Olay terimi özgül koşullara gönderme yapmasıyla, bağımsız bir
varoluşu ima eder (Harman, 2020, s.61). Merdiven ortadan kalkar,
bir esaret ortaya konur. Fakat bunun olay addedilmesi bir süreksizlik
yaratma tehlikesi taşır. Sanki merdivenin bu esaretten önce herhangi bir varlığı yokmuşçasına veya en önemli becerisinin yokluğunda
açığa çıkan esaretmiş gibi değerlendirilmesi Heideggerci anlamda
kabul görecekse de, NYO için bir nesne görünen niteliklerine indirgenemez. Olay olarak bahsi geçen durumlar NYO için daha ziyade
“ortakyaşam” (simbiyosis) fenomenine aittir.
Darwinci evrimsel sürecin değişimi ve dönüşümü açıklamadaki
yetersizliğine bir alternatif olarak ortaya atılan ortakyaşam kavramı değişim anlarını farklı organizmaların birlikteliğine bağlar.6 Çıkış itibariyle organik varlıkların birliktelikleri neticesinde gerçekleşen dönüşümü öncüllerinden biri olarak kabul eden ortakyaşam, NYO ile birlikte
sadece canlı hücreleri değil, kurumların, tarihi veya teknolojik nesnelerin dâhil edildiği bir ortaklığa evrilir. (Harman, 2020, s.104-105)
İnsanın ne olduğuna dair birçok tanım önerisi olduğundan
bahsetmiştik. Bu maladaptif canlının konuşmasından, üremesine,
ayakta durmasına dek doğal addedilen nitelikleri aslında ciddi açıklama eksiklikleri barındırmaktadır. Fakat ne olduğuna dair soruşturmalarda arkeolojik kalıntı arayışlarını göz önünde bulundurursak,
insanın kullanageldiği eşyalar özel bir ilgiyi hak eder. İnsan için belki
6 İlk olarak Alman botanikçi Anton de Bary tarafından geliştirilen ortakyaşam (simbiyosis) kavramı farklı organizmaların bir arada yaşamasını ifade ederken, bu birlikteliklerin
sonucunda yeni bedenlerin, türlerin, yeni organizmaların ortaya çıktığı fark edilmiştir.
Lynn Margulis, Darwin’in evrim kuramının toplum bilimlerine tercümesinde Herbert
Spencer tarafından eklenen “survival of the fittest” (en güçlü olanın hayatta kalması) kabulüyle birliktelikten ziyade mücadelenin öne çıkmasını neo-darwinizmin ciddi bir hatası
olarak değerlendirir. Ona göre simbiyotik kavramı tam olarak açıklanamayan kademeli
dönüşüm anları ile yeni bir tür ortaya çıkaran dönüşüm anları arasındaki farklılığa işaret
ederek, evrimsel süreci rekabetten ziyade, işbirliğine dayandırır. Elbette bu işbirliği için
türler arasında varsayılan keskin ayrımın kendisinin de yeniden tartışmaya açılması gerekmiştir. (Margulis, 1999)
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de en kapsayıcı tanımlardan biri, paradoksal olsa dahi kendi kurduğu teknoloji tarafından eşzamanlı olarak kurulması, hatta buna
bağımlı olmasıdır7 (Taylor, 2012, s.81). Hâl böyleyken, kendi üzerine
refleksif düşünen bir canlı için nesnenin ne olduğu, bu bağımlılık/
dolaşıklık (Hodder, 2012) ciddi bir ontoloji gerektirir.
Nesne addedilmeleri hasebiyle arka plana atılan canlı-cansız
tüm varlıklara, ortak bir yaşam içinde kurucu özelliklerini iade etmek, özne kategorisini de kullanışsız ve gereksiz kılar. Tüm varlıklar
içkin bir düzlemde birbirleriyle etkileşim ve ilişki içinde birbirlerini
kuruyorken, Kumların Kadını’ndaki nesnelerin gücü de adamın başarısız kaçış girişimlerinde devamlı karşımıza çıkar.
NYO’da alışıldık fail pozisyonundaki özneler ciddi bir taarruzla
karşı karşıya bırakılır. Hiyerarşik bir ontolojiden imtina edebilmek
adına, tüm varlıklar nesne kategorisine dâhil edilir.8 NYO’nun başlıca temel ilkeleri ise şu şekilde sıralanır:
(1) İnsan yapımı olup olmamalarına, doğal veya kültürel olmalarına,
gerçek ya da kurgusal olmalarına bakılmaksızın, tüm nesnelere eşit
ilgi gösterilmelidir. (2) Nesneler özellikleriyle özdeş değildir, onlarla
gerilimli bir ilişkileri vardır ve tam da bu gerilim, dünyada vuku bulan
tüm değişimin müsebbibidir. (3) İki tür nesne vardır: Gerçek nesneler o
anda başka şeyler üzerinde etki gösterip göstermemelerinden bağım7 Timothy Taylor’ın aynı kitabında yer verdiği bebek taşımakta kullanılan kayışlar belki
de insan evriminin en önemli icatlarından biridir. (2012, s.160) İki ayağı üzerine kalkan insanın, yürümesinin kolaylaşması için uzun ve geniş pelvis kemiğinin küçülmeye
ve yanlara açılmaya başlaması gerekmiştir. Fakat bu dönüşüm doğumun zorlaşmasıyla
neticelenmiş ve uzun bir evrimsel sürecin ardından Homo Sapiens türü için prematüre
doğum, türün özelliği haline gelmiştir. Beyin gelişiminin önemli bir kısmının dışarıda
gelişmesi, bir yandan insan bebeğini muazzam ölçüde kırılganlaştırırken, bir yandan bilişsel bir açıklık da sağlamıştır. Daha zeki bireylerin hayatta kalması tercih edilecekse de
bakımı oldukça zor olan prematüre bebeğin seçilimde başarılı olmasını sağlayacak şey
bebekleri taşıma kayışları gibi görünmektedir. Birçok farklı yerdeki kazılardan çıkan bu
kayışlar sayesinde henüz kafasını bile dik tutamayan bebek, muhtaç olduğu annesinin
her daim yanında olabilmesiyle seçilimde avantaj sağlamaya başlamıştır. Kısacası insanın icat ettiği teknolojik bir eşya, insan üzerinde çığır açıcı bir değişim ve dönüşümün
müsebbibidir.
8 Bu yaklaşımı mümkün kılan Bruno Latour’un Fail-Ağ Teorisi’dir. Kendini nesne yönelimli bir ontolog olarak görmediğini söyleyen Latour’un Biz Hiç Modern Olmadık (2008)
adlı çalışması NYO için nesnelerin ikincil pozisyonlarından kurtarılmaları hasebiyle oldukça mühimdir. Çoğunlukla göz ardı edilen ilişkileri ön plana çıkarmasıyla düz ontoloji
için kullanışlı olsa dahi, bu kez nesnelerin ilişkileri dışında varlıkları göz ardı edildiği için
NYO tarafından eleştirilecektir.
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sız olarak var olurken, duyusal nesneler yalnızca bazı gerçek nesnelerle ilişkili olarak var olur. (4) Gerçek nesneler birbirleriyle doğrudan
değil, ancak dolaylı olarak bir duyusal nesnenin aracılığıyla ilişkilenir. (5) Nesnelerin özellikleri de yine ikiye ayrılır: gerçek özellikler ve
duyusal özellikler. (6) Bu iki tür nesne ve iki tür özellik dört temel
permütasyonla sonuçlanır. NYO bunları zaman ve mekânın yanı sıra
öz ve eidos [biçim] olarak bilinen, iki yakın kavramın da temeli olarak
kabul eder. (7) Son olarak NYO matematiğe ve doğa bilimlerine kıyasla, estetiğin felsefeyle daha yakın ilişki içerisinde olduğunu kabul eder.
(Harman, 2020, s.30)

O halde Kumların Kadını’na geri dönersek ortadan kaybolan
merdiveni, seyirlik bir nesneye dönüşen böceği veya yokluğuyla kafa
karıştıran giysileri nasıl ele alabiliriz?
Yukarıda bahsettiğimiz üç nesne de sadece kullanımları üzerinden ele alınırsa, hikâye içinde neden önemli olduklarını kaçırma
riskiyle karşılaşırız. Merdiven oradan kurtulmaya, ortadan kaybolduğundaysa adam için idraki zor bir esarete işaret eder. Fakat bunun
ötesinde varlığıyla evin bulunduğu çukurun topografik özellerini de
göz önünden çektiğini fark edebiliriz. Merdiven ortadan kaybolana
dek çukurun ihmal edilebilen özelliklerinin artık titiz biçimde hesaplanması gerekir. Örneğin:
Batı tarafındaki, huninin iç kısmına benzeyen kıvrımları olan duvarın
eğimi görece daha az gibiydi. İyimser bir tahminle aşağı yukarı elli
derece, hatta belki kırk beş derece bile olabilirdi. Dikkatle ilk adımını
attı. İleriye doğru her adımında yarım adım geri kayıyordu. Yine de
uğraşırsa tırmanacak gibi görünüyordu. (Abe, 2017, s.39)

Başka bir deyişle merdivenin çukurun ne kadar dik, tırmanışın ne kadar imkânsız olduğunu hasıraltı etme becerisini görmeye
başlarız. Aynı şekilde dondurulmuş böcekler adam için başlangıçta
ismini ölümsüzleştirecek bir ihtimal dâhilinde ilişkilenirken, sonrasında onu esaretine götüren bir tuzak olarak belirmeye başlar. Nesneleri ilişkilerine bağımlı kılarak tanımlayan yaklaşımlar, bir anda
gerçekleşen böylesi bir etki dönüşümünü açıklamakta yetersiz kalır.
Nesneler arasında muhakkak ilişki ağları mevcuttur, fakat çoğunlukla bir şeyin ne olduğu ile ne yaptığı arasındaki fark gözden kaçar.
Farklı ilişki ağlarında, farklı niteliklerinin hâsıl olması, nesnelerin
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virtüel yapısına da gönderme yapar. Kumların içinde koloniler halinde ösosyal (eusocial) devinimde bulunan böceklerin seyirlik bir
nesneye dönüşmesini mümkün kılan bu virtüel özelliklerdir. Bir
adım öncesinde böcek öbeği içinde işbölümüne dayanan bir ilişkideyken, bir adım sonrasında insanın estetik zevki ve merakına bağlı olarak başka bir ilişkiye dâhil olur. Böceğin potasyum siyanürle
birlikteliğinin dış görünüşünün muhafaza edildiği bir ilişki şeklinde
vuku bulmasını sağlayan, potasyuma karşı böcekte bulunan reaksiyon repertuarıdır. Bu repertuar sayesinde bir ilişkiden diğer ilişkiye
geçişi, yani yeni bağıntılar kurulması mümkün olur.

1/8 mm’lik Kum
Bir böceğin üzerinde gezindiği taş, bir böcek patikasıdır. Ağırlığı,
atomik ağırlığı veya kimyasal değerleri gibi materyal özellikleri bizim
için alakasızdır. Bunlar, sadece taşın formu ve sertliğinin öne çıkan
nitelikleriyle ilgilendiğimiz için gözden kaçırabileceğimiz, eşlik eden
özellikleridir.*9(Uexküll, 1927, s.102-103)

Bu aşamada Kumların Kadını’nın belki de en güçlü figürünü ele
almak meseleyi açıklamayı kolaylaştırabilir. İş gücü ve yarenlik için
alıkonan adam veya onu oraya esir eden köy halkı veya kadın değildir bu; bütün hikâye boyunca akışı sürdüren aerodinamik kurallara
tabi kumdur.
Kum ilk olarak birçok tür için elverişsiz, fakat böceklerden zengin doğasıyla karşımıza çıkar. Böceklerle beraber bu ufak canlıların
yaşam alanının da adamın ilgisini çekmeye başladığından önceden
bahsetmiştik. Kuma dair ansiklopedik bilgilerini derlemesiyle, adamın bütünlüklü bir şekilde kumun ne olduğunu idrak etmeye başladığını düşünürüz en başta. Birçok açıklayıcı madde art arda sıralanır. Büyüklüğüne, yapıtaşlarına, hareket biçimlerine vâkıf oluruz.
Adamın bu konudaki bilgisi de göz doldurur niteliktedir ve güven
verir. Yıllardır kumların içinde yaşayan kişilerle tartışmalara dahi girer. Kumun içinde yaşamak ve kuma dair bilgi sahibi olmak arasında
* Çeviri bana ait.
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tartışmaya elverişli bir yarığın olmasıysa bahsettiğimiz hiyerarşik
ontolojik yaklaşımların bir sonucudur.
Bir şeyin ne olduğuna dair soruşturma NYO’ya göre şimdiye
dek ikili indirgeme aracılığıyla gerçekleşmiştir. Biri “altını kazma”
(undermining) denilen, şeyin neyden yapıldığına yönelikken, diğeri
ise “en yüksek kesinlik derecesine sahip bir bilgi parçasından yola
çıkan” üstünü kazma (overmining) şeklinde tezahür eder. Adamın
kuma dair açıklamalarının bir tür altını kazma biçiminde olduğu o
halde görülebilir (Harman, 2020). Niteliklerine indirgenmiş şekilde
defalarca karşımıza çıkacak, “ortalama 1/8 mm’lik çapı dışında, kendine ait bir şekli bile olmayan kum” (Abe, 2017, s.29) nasıl olur da
kadının iddia ettiği gibi her şeyin çürümesine sebep olabilir? Çürümenin kendisini insanı merkeze koymayan bir ontolojiyle nasıl ele
alabiliriz?
NYO’ya göre nesneler arasındaki ilişki simetrik değildir. Bu illa
bir tarafın diğer tarafı tüketmesine varmayacaksa da, “bir nesnenin
diğerinin niteliklerini soyup çıkardığı” bir durumdur. Kumun gücü
de etrafındaki birçok nesnenin örtük niteliklerini açığa çıkarmasında yatar o halde. Ortakyaşam gereğince birbirine dolaşık halde
bulunan varlıkların çözülüp başka ilişkilere dâhil olması, kumun
akışına benzer bir harekettir. Fakat ansiklopedik bilgiler bu çözülüp
yeniden kurulan ilişkileri açıklamakta yetersiz kalır. Hikâye boyunca
adamın kuma dair tasavvuruna şahitlik ederiz. Adam, kumun tıpkı
su ve havada olduğu gibi dinamik kurallarının açığa çıkarılması sayesinde kontrol edilebileceğine yönelik tasavvurundan her başarısız
kaçış planının ardından uzaklaşır ve gitgide kendini çiçeğin özünün
büyüsüne kapılan böcek gibi görmeye başlar. Şimdiye dek kontrolü
elinde tuttuğunu, özünü özümsediğini sanırken, kumlar ikikanatlıları kullanarak adamı o köye çekmiş sonra da o çukurda bir avdan
farksız hale getirmiştir.
Adam için bereketsiz bir alanda, öyle bir çukurda, sadece kum
küremek için yaşamak anlaşılması imkânsız bir yaşam şeklidir. Kaçma girişimlerine paralel olarak, kadına neden böyle bir hayat seçtiğini sorup durur. Kadının her seferinde verdiği cevap, ufak şerhlerle
değişse de aynıdır: Köyümüzü seviyoruz. Öte yandan gençlerin kalmak istemediğinin, yeni insanların şehirdeki gösterişli hayatı bıra112
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kıp gelmediğinin de farkındadır kadın. Köydeki farklı evlerde, entomolog dışında avlanan başka kişilerin de olduğunu öğreniriz. Adam
için bu şekilde esir tutulmak da akıl alır gibi değildir, her an birileri
onu aramaya muhakkak gelecektir. Yolculuğa çıkmadan önce belki
öylesine bırakmış olduğu nesnelerin, adamın kayboluşunun ardından başka anlamlar taşımaya başlaması ise işten değildir:
Adamı doğrudan göremeseler, sesini duyamasalar da, odasını ziyaret
edecek birileri ortada yanlış giden bir şeyler olduğunu anlayacaktı.
Sayfaları açık, yarım kalmış kitabı, yeni doldurduğu küçük bozuk para
çantası, son zamanlarda para çekmediğini gösteren banka hesap defteri, böceklerini içinde kurumaya bırakıp, daha doğru dürüst düzenlemeye bile fırsat bulamadığı böcek kutusu, pulunu yapıştırdığı halde
postaya veremediği yeni böcek öldürme şişesinin sipariş fişi, her biri
kesintiyi reddeden, adamın yaşamaya devam etme isteğini gösteren
nesnelerdi. Herhangi bir ziyaretçi bu yardım çığlıklarına kulağını tıkayamazdı. (Abe, 2017, s.71)

Fakat öte yandan iş arkadaşlarını çıldırtmak için yolculuğunu
gizemli hale getirmiştir. Bunun içinse istikametini gizlediği, tek başına bir seyahate çıkmak istediğinden bahseden bir mektup yazmış
ve bunu son anda masanın üzerine bırakmıştır. Mektubu birilerinin
fark edeceği muhakkaktır. Abe, nesneleri yine yıldız falları gibi okunacak şekilde dizer.
Kitabın devamlı hareket örüntüsü kumların akışıyla karışan
kaçma girişimleridir. Adam büyük bir sükûnet içinde yeni kaçış için
planlarına devam eder. Şüpheleri ortadan kaldırmak için kadına yardım etmeye başlar. Fakat bu yardımlar süresince değişen ilişkilerden
biri de kadın ve adam arasındadır. Bir yandan da boş vakitlerinde
gizlice bir halat yapmaya girişir. Uç uca eklediği kıyafetler, hasır ve
kendir ipe bir sopa ve makas ekleyerek kum duvarlarında tırmanmaya yarayacak bir nesne sayesinde oradan kurtulabilir belki de. Bunu
mümkün kılan ise (nesnelerin) eklemlenme pratiğinin sınırlarının
hiçbir zaman tam olarak kesinleşmemesidir (Abe, 2017, s.117).
Adam, uygun zamanı ve şartları bulduğunda planına kalkışır
ve yeni nesnesini denemeye koyulur: “Bir şeyin gerçekleşme olasılığının tekrar sayısıyla doğru orantılı olduğunu söyleyen olasılık kuramının yalan olmadığı ortaya çıkar” (Abe, 2017, s.122). Otuz küsur
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denemeden sonra attığı halat, yukarıda duran bir çuvala isabet ederek yeni bir eklemlenme oluşturur ve adam için bu gergin ip, merdivenin gördüğü işlevi üstlenir. O çukurdan çıkarken dikkat etmesi
gereken bir başka nesne her an çukurları gözetlemeye yardımcı olan
dürbünüyle bir köy sakinidir. Planları sonucunda dürbünün önünden görünmeden geçmeyi başarır, bütün yapması gereken güneş batana dek saklanacak bir yer bulmaktır.
Bu süreç, adamın kumların içine gömülmüş hayatları, evleri
anlamaya çalıştığı en önemli anlardan biridir. Bazı evlerde halat ve
merdivenlerin sarktığını görür, belli ki bu kişilerin kaçma arzuları
körelmiştir. Abe (2017), bir kez daha nesnelere kulak verir:
Buralarda yaşamanın nasıl mümkün olacağını kolaylıkla anlıyordu.
Mutfakları vardı, altında ateş yanan ocakları vardı, içine kitaplar dizili,
masa niyetine kullanılan elma kasaları vardı, mutfakları vardı, çalışan
saatleri ve durmuş saatleri vardı, çalışan radyoları ve bozuk radyoları
vardı, mutfakları ve altında ateş yanan ocakları vardı... Ayrıca bunların
arasına serpiştirilmiş yüz yenlik bozuk paralar, büyükbaş hayvanlar,
çocuklar, cinsel arzular, borç senetleri, zina, tütsüler, hatıra resimleri...
Korkunç tekrarlar... Bunlar, kalbin atışı gibi, yaşam için vazgeçilmez
tekrarlar olabilirdi ama varlığın kalp atışından ibaret olmadığı da bir
gerçekti. (s.127)

Yaşamın, kumun, tüm akışın içinde tekrardan bahsetmemize
olanak sağlayan nesnelerdir. Başka bir ifadeyle nesneler yaşam içinde değişikliklerden nasibini alarak kendi varlıklarını sürdürmeye
devam ederken, yeniden karşılaştığımız nesnelerin niteliklerinin
değişmesi söz konusudur. Bunu mümkün kılan ise nesnelerin bizim
deneyimlerimizden bağımsız varlıklarıdır. Bu sayede her tekrar, yani
belirli bir nesne olarak karşımızda bulunan her düzenleme, bir yanıyla farklılaşmıştır (Harman, 2020, s.80). Fakat her tekrarın farklı
olduğunu görmeyen adam için kumların içinde böylesine bir hayat
bir azaptır. Yaşamak demek özgür olmak, özgür olmaksa oradan çıkıp eski hayatına geri dönmektir. Geri dönebileceğini bilse aslında
kumların muazzam etkileyicilikte olduğunu bile söyleyebilir. Bir
başka deyişle kumla kurduğu ilişkinin ve bizatihi kumun ondaki tezahürünün ihtimali birden çoktur. Güneşin üzerine düştüğü sapsarı kumlar romantik bir an yaratırken, köyün sınırına ulaşmak için
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yoluna devam ettiğinde aynı kum azılı düşmanına dönüşür. Bunu
mümkün kılansa ilişkinin iki tarafının kendilerinde saklı içsel nitelikleridir.
Tam burada dikkat edilmesi gereken husus, kumun ne olduğunu, niteliklerini belirleyen failin adam olmamasıdır. Kumun farklı
niteliklerle hikâyeye dâhil olmasını sağlayan kumun kendi nitelikleriyle arasındaki etkileşimidir. Bu konuda Harman’ın gerçek nesne
ve duyusal nitelik ayrımına başvurmak faydalı olabilir. Harman’ın
Heidegger ve Edmund Husserl üzerinden eleştirel şekilde ilerleyerek
çerçevesini çıkardığı üzere:
İki tür nesne ve iki tür nitelik vardır: Her ikisinin de gerçek ve duyusal
halleri bulunur. Gerçek nesne ve nitelikler, bağımsız olarak var olurlar, duyusal nesne ve nitelikler ise yalnız, ister insan ister başka türlü
olsun, bir tür gerçek nesnenin eşleniği olarak var olur. Nesneler nitelikler olmadan var olamayacağı için ve tersi, yalnızca dört mümkün
kombinasyon vardır. (s.82)

Kumun duyusal niteliklerinin değişik şekilde algılanması arka
planda aynı nesneden bahsetmemiz koşulunu da içermektedir. Yani
romantik bir manzara veya azılı bir düşman olarak karşımıza çıkan
aynı kumdur. Onun gerçek nesne olarak varlığı sayesinde değişik
nitelikler elde edilebilse de, değişen bu nitelikler insanın sadece fenomenal zihinsel süreci aracılığı ile tesis edilemez. NYO için nesne
zihinsel bir dolayımın ardından beliren niteliklerin toplamı değildir.
Bu yaklaşım Husserl’in nesneler ve nitelikler ayrımına benzese de,
NYO için Husserl’in deneyimin koşulu olarak öne çıkardığı düşünen
bir zihin zorunluluğu yoktur (Harman, 2020, s.79). Burada Husserl’in
şeylerin içselliklerine nüfuz edilebildiğini, uygun zihinsel koşullarla
erişilebildiklerini gösterme gayreti söz konusudur. Bu sebeple gerçek
varlıklardan ziyade duyusal varlıklar ve duyusal nitelikleri arasındaki ayrıma önem atfeder. Bu ayrımın ardından ise birlikteliği mümkün kılacak bir özne (zihin) ihtiyacı açığa çıkar. Ne var ki özne-nesne ilişkisi üzerinden ilerleyen bir ontoloji süreksizliklerle kesintiye
uğramaktan kendini kurtaramaz. Bu minvalde NYO’nun önerdiği
nesne-nesne ilişkisi, insan zihnine gerek duymadan değişimi kendi
sürekliliği içinde ele alabilir. Nesnelerdeki değişim sadece insan zihni
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tarafından alımlandığı haliyle, nesnenin insan zihnine bir tercümesi
değildir. Daha ziyade nesneler birbirleri üzerinde her daim etkide bulunur, bu sayede de değişimin bizzat müsebbipleridir. “Bambu ormanı, rüzgârı bambumsu bir şeye dönüştüren devasa bir rüzgâr çanıdır.
Bambu ormanı rüzgârı acımasızca bambuya bürür; onun basıncını
harekete ve sese dönüştürür. Bu bir bambu rüzgârı uçurumudur”
(Harman, 2020, s.198). Bu yaklaşımın ışığında adamın kumla ilişkisine tekrar baktığımızda kendini neden özgür hissetmediğini vurgulaması da anlaşılabilir. Zira adam ne kendinden menkul bir faildir, ne
de nesneler arasındaki ilişkinin ağdalı ortamından kendini sıyırabilir.
Öte yandan köy sakinleri kooperatifin sağladığı şeyler dışında
ihtiyaç ve istekleri olduğu takdirde yine kooperatif için yapacakları ek işler sayesinde fazladan para biriktirebilirler. Kadın ve adamın
son dönemlerde kum küreme işini beraber yapmaları sayesinde, kadının ek iş için vakti olduğunu biliriz. Adama kooperatiften ek iş
isteyeceğini, bu sayede de belki bir radyo ve ayna alacağını söyler
(Abe, 2017, s.134).
Adamın kumlar arasında düşe kalka ilerlerken aklına bu iki
nesne gelir: Radyo ve ayna. Kadını yalnız bıraktığı için kendini göstermeye başlayan vicdan azabına karşı direnir. Şehre döndüğünde
“gerekirse elindeki tüm parayı harcar, en iyisinden bir transistörlü
radyo alır” (Abe, 2017, s.134). Bu iki nesne insanı başkalarına bağlayan özellikleriyle dikkat çeker. Bu sayede adam oradan gitmiş olsa
da kadın radyo aracılığıyla dış dünyayı evinde bulabilir. Adam kendini kadın için dış dünyanın eyleyicisi olarak konumlandırır o halde. Kumların Kadını’nın İkinci Dünya Savaşı ertesinde yazılmış bir
roman olduğunu hatırlamamız, radyonun ne olabileceğini kavrayabilmek konusunda yardımcı olabilir. Bilindiği üzere radyo, frekans
aralığı 30 Hz ve 300 GHz arasında değişen elektromanyetik dalgaları
sese çeviren bir alet olmasının yanında, ulaşılabilirliği sayesinde faşist devlet politikalarının kitleselleştirilmesinde kullanılan en önemli aygıtlardan da biridir. Timothy Morton (2020) “fascis” teriminin
tarımsal kökenine vurgu yaparak, kavramı geniş ölçekte genişletir:
“Latinceki fascis terimi çubuk demeti anlamına gelir, halkı parçalarını aşan bir bütün halinde bir araya getirip ona sağlam ve sürekli
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bir derinlik vermeyi ifade eder” (s.37). Toplumun bileşenlerinin toplamından fazla olması kabulüyle aşkınlık atfedildiği sosyolojik yaklaşıma bir eleştiri mahiyetinde olan bu ifadenin bizim için önemli
tarafı sağlam ve sürekli bir derinlik kısmıdır. Radyo evlerin içine işleyerek içerisi ve dışarısı arasındaki sözde ayrımı ayyuka çıkarırken,
bir yandan da insan türü için ihtiyaç duyulan bir hikâye üretimini de
üstlenir. Üstelik sağlam ve sürekli olmasıyla bu hikâye tam da ihtiyaç
duyulduğu gibi tutarlıdır.
Diğer yandan ayna sayesinde de kendi bakışı başkasının bakışına dönüşür. Kişinin, bütünün içinden kendini ayrıştırarak mesafelenmesine yarayan bu nesnenin çoğunlukla fiziksel özelliklerinin
ehemmiyeti yoktur. Her bakışla değişen, bu sayede dönüştüren bir
imgenin taşıyıcısıdır. Kadının aynaya ihtiyacı adam için çok anlamlı
değildir aslında. Ona göre “altı aya arkasındaki sır kabaracak, durmadan uçan kumların sürtünmesiyle cam yüzey bile bulanıklaşıp
mahvolacaktır” (Abe, 2017, s.134). Aynanın fiziki özellikleri, kumla
aralarındaki güç dengesizliğinden dolayı kısa menzilli ilişkileri içinde hızla çözülmeye meyillidir.
Adam yoluna devam eder. Fakat uzaklaşmış olması gereken köy
bir anda gözlerinin önünde belirir. Kumluk bölgenin engebeli yüzeyi, rotasını ne denli planlı şekilde takip etmiş olsa da onu yanıltmış
görünür. Gizlenmek için girdiği küçük bir olukta iki çocukla karşılaşır ve çocukların çığlıklarını takiben alarm çanları çalmaya başlar. Sonrasında dört yanını çevrelemiş fenerlerden sıyrılıp bir tepeye
doğru koşmaya başlar. Bu uzun kovalamaca bir bataklıkta sonlanır.
Köylüler bataklıkta sıkışan adamı çıkarabilmek için ayakları altına
tahta parçaları yerleştirir. Ardından bir cenaze töreni sessizliğiyle bataklıktan çıkardıkları adamı çukurdaki eve yerleştirirler (Abe,
2017, s.147).
Son kaçma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra
adam için tatminsiz bir hayat demek olan bu çukurdan başka bir
ihtimal yok gibi görünür. Kendi varlığını tam olarak gerçekleştirmesinin mümkün olmadığının devamlı altını çizer.
Bu şekilde aylar geçtikten sonra adam bir gün evin arkasındaki
boş alanda karga yakalamak için adına Ümit dediği bir tuzak yapar:
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Tuzak, kumun özelliğinden yararlanan oldukça basit bir düzenekten
ibaretti. Biraz derince kazdığı çukurun dibine tahtadan bir kova oturtmuş, kibrit çöpü büyüklüğünde üç takozun üstüne bir kapak yerleştirmişti. Takozların her birine ince ipler bağlıydı. Bu ipler, kapağın ortasındaki delikten geçerek dışarıdaki bir tele bağlanıyordu. Telin ucunda
da, yem niyetine, kurutulmuş bir balık vardı. Düzeneğin tamamı kumlarla dikkatle örülmüştü, dışarıdan bakıldığında görülen tek şey, bir
kum çanağının içindeki yemdi. Karga yemi ağzına alır almaz takoz
devrilerek kapağı kuşun üzerine kapatacak, aynı anda dökülen kumlarla beraber karga olduğu yere gömülecekti. İki üç kez deneme yaptı
ve bir sorunla karşılaşmadı. Kanat çırpacak vakit bile bulamadan canlı
canlı kumlara gömülen zavallı karganın görüntüsü gözlerinde canlanır gibiydi. (Abe, 2017, s.151)

Adamın bu düzenekle yapmayı planladığı şey, yakaladığı karganın ayağına bağlayacağı bir mektupla (şans faktörünün de farkında
olarak) içinde bulunduğu koşullar hakkında birilerine haber ulaştırmaktır. Bu bekleyişin yanında kendini tekrara bir nebze de olsa bırakarak 1/8 mm’lik dalga boylarının hüküm sürdüğü kumlar arasında
yitip gitmekten korumaya çalışır. Radyo ve ayna almak için kooperatiften gelen ek iş olarak her gün kadınla beraber iplere boncuk dizer.
Çatı arasındaki kumları temizler, pirinci ayıklar, çamaşırları yıkar.
Fakat bunlar hâlâ kalbinin atması, huzur bulması için yeterli değildir. Romanın sonlarına yaklaşırken adamın kuma dair tasavvuru
bitip tükenmez şekilde ilerler. “Kumun normalde kendinde olması
gerekenlerle tamamen zıt özellikleri barındıran bir tarafı”nı (Abe,
2017, s.157) görmeye başlar. Şimdiye dek kumla kurduğu ilişki çeşitliliğine bağlı olarak başlangıçtaki tek taraflı kum açıklamalarına
başka veçheler de eklenmeye başlar.
Ümit’ten bir gaklama sesi duyar. Gidip kontrol ettiğindeyse, çok
güvendiği bu düzeneğe kapılmış bir karga göremez. Aradan aylar geçer, yemi değiştirmek için düzeneğin üzerindeki kumları biraz eşeledikten sonra kapağı açınca kovanın dibinde su biriktiğini fark eder.
Son zamanlarda hiç yağmur yağmadığına göre bu su kumun kılcallığı sayesinde orada birikiyor olmalıdır. Ve bu düzenek sayesinde
Kumların Kadını’ndaki örüntü başka bir biçimle hizalanmaya başlar.
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Yeni Bir Düzenleme
Abe, tüm roman boyunca oradan kaçmaya gayret eden adamın
kaçışındaki asli motivasyonun tutsaklığı olduğunu bir nesneyle karşımıza diker. Adamın bu hislerini roman anlatıcısından dinlesek de,
Ümit sayesinde gerçeklik düğümlenir. Karga yakalamak için hazırladığı düzenek görünür fonksiyonlarının ötesine geçer ve kumun da
yardımıyla suya sahip olması adama bir özgürlük sağlar. Kumları
kürememenin cezası olarak verilen susuzluk artık onun için korkulu bir durum olmaktan çıkar. Artık istediği her an su çıkarabileceği
pompaların üzerinde oturduğunu görmeye başlar ve bu kalp atışlarını hızlandırır. Belki de kalp atışlarının yaşamın esas ritmi olduğunu
da kavrayabilir.
“Hâlâ çukurun dibinde olmasına rağmen, sanki yüksek bir kulenin tepesine tırmanmış gibi hisseder” (Abe, 2017, s.169). Retrospektif şekilde şehirdeki arkadaşlarına, hayatına dair düşünmeye başladığındaysa hepsini tıpkı kumu olduğu gibi parça parça gördüğünü
itiraf eder.
Su toplama düzeneği böylece diğer günlük rutinler arasında yerini alır. Fakat tüm günlük rutinlerin ve nesnelerin anlamlarını da
dönüştürür. Örneğin radyo hava tahminlerini takip edebileceği için
önemli bir hale evrilir.
Aradan geçen ayları takiben ilk kez bir merdiven çukura iner.
Kadın dış gebelik dolayısıyla şiddetli bir kanama geçirmektedir ve
acilen bir hastaneye götürülür. Ortadan kaybolan merdiven beklenmedik bir anda, yeniden belirmiştir. Adam merdivene bakar, fakat
acele etmesine gerek yoktur artık. Su toplama düzeneği sayesinde
çıkış biletini henüz kimse bilmese bile elinde tutmaktadır.

Sonuç
Kumların Kadını, yaşama, varlığa, insana dair ortaklıkları olabildiğince hassas bir şekilde genelleştirdiği için çok yönlü okumaya
müsaittir. Burada olduğu gibi nesne odaklı şekilde okumayı mümkün kılan ise metindeki dönemeçlerin nesnelerin izafi pozisyonları
dolayımı ile gerçekleşmesidir. Fakat bu izafiyette bilindik bir özne
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(adam, kadın veya köyün diğer sakinleri) kerteriz noktası olmaktan
uzaktır. Hatta bu kişilerin hepsi şeylerin dünyasında birer çark haline evrilmiş nesneler olarak yorumlanabilir.
Tutsaklığının başlangıçlarında adamın orada tutulamayacağını,
“bir hayvan olmadığı” vurgusuyla yapması, aşina olduğumuz öznenesne ayrımını masaya koyar. Abe’nin karakter olarak şehirden gelmiş, izole, bilimsel bilgi donanımına sahip fakat duygusal olarak körelmiş birini tercih etmesi bu çerçevede sadece bir tesadüf değildir.
Adam için insan, etrafındaki şeylerle aynı maddeden yapılmamış,
bir ölçüde aşkın bir varlıktır. Fakat bilhassa kumun bu konumlanmaya devamlı ve kuvvetli direnişi içkin ve ağdalı bir ortamın çekim
gücünü açığa çıkarır. Adamın kendini aşağılanmış hissedişinin müsebbibi ise bilgisine vakıf, kendinden ayrı olduğunu farz ettiği şeyler
dünyasının tercümeye direnen varlığıdır. Güçlü nesnelerin varlığını
idrak etmenin, sonsuzluğu kavramaktan çok daha tehditkâr olduğunu Morton (2013) şöyle ifade eder:
Bu devasa zaman ölçekleri, bizi Yerküre’ye ne kadar yakın olduğumuzu fark etmeye zorlayarak gerçekten aşağılarlar. Sonsuzlukla baş etmek
çok daha kolaydır. Sonsuzluk kendi bilişsel güçlerimizi akla getirir.
Çok büyük sonluluktansa “sonsuza kadar” olanı kavramak daha kolaydır. Sonsuza kadar kavramı sizi önemli hissettirir. Yüz bin yıl boyunca
yüz bin tane şeyi hayal edip edemeyeceğinizi düşündürür. (s.66)

Bu tehdidi savuşturmak için adamın tercih ettiği metot ise
NYO’nun daha çok bilimsel bilginin nesneyi niteliklerine indirgeme yolunda tercih ettiğini ileri sürdüğü altını kazma eylemidir.
1/8 mm’lik kumun her seferinde bambaşka biçimde kendini ortaya koyuşunu bir felaket olarak yorumlamak ise bizim için oldukça
tanıdıktır aslında. Zira volkan patlamaları, depremler gibi büyük
etkilere sahip jeolojik hareketliliği çoğunlukla bir felaket biçiminde
görmeye teşneyizdir. Ne var ki insan dolayımını ortadan kaldırdığımızda bu hareketlilikleri felaket dememize sebep olan kıyas da
ortadan kalkar.
Kumlarının Kadını’nı NYO üzerinden okumaya davet eden bir
başka mesele ise nesnelerarasılıktır. Modern ontoloji içinde kabul
gören öznelerarasılık terimini usta biçimde ters yüz eden Morton
(2013) için: “Öznelerarasılık, gerçekten insan olmayanları dışlamak
120
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için etrafında çizilen çizgilerle birlikte insan nesnelerarasılıktır.”
(s.81) İnsanın kendinden menkul, bütünlüklü bir varlık oluşunun
sorunsallaştırılmasına paralel olarak etrafına çizilen çizgiler özellikle posthümanizm gibi ekollerde uzun süredir tartışılmaktadır. NYO
için bu sınırlar keyfî bir ayrım olmasının ötesinde travmatik çatlaklardır. Fakat aslında:
Dünyalar delikli ve geçirgendir, bu yüzden onları paylaşabiliriz.
Varlıklar tam olarak onlara erişenlerin istediği biçimde davranmazlar çünkü erişim biçimi onları tamamen sıkıca örtmez. Yani dünyalar deliklerle dolu olmalıdır. Dünyalar doğaları gereği aksarlar. Tüm
dünyalar “yoksuldur,” yalnızca hisseden insan dışı yaşam formları
(Heidegger’in sözleriyle “hayvanlar”) değil. Bu durumda insan dünyaları, değer açısından insan olmayan dünyalardan farklı değildir, ayrıca
hissetmeyen insan dışı yaşam formları (bildiğimiz kadarıyla) ve yaşam
dışının (aynı zamanda dolaylı olarak insanın hissetmeyen ve yaşamayan parçalarının) da dünyaları vardır. (Morton, 2020, s.27)

Kumların Kadını’ndaki nesnelerin gücü bu içiçelik sayesinde
daha kolay anlaşılabilir. Bir merdiven, bir böcek, bir kuş yakalama
düzeneği aslında kendi başlarına bütünlüklü nesnelerdir. Fakat başka birlikteliklere imkân verecek ölçüde parçalanabilir olmaları bu
bütünlüğün dinamik veçhede olduğunu gösterir. Başka bir ifadeyle
zamandaki ve mekândaki değişimlere rağmen aynı nesneden bahsetmemizi sağlayan onun kendine has mevcudiyetidir. Yeni düzenlemelerle beraber yeni anlamlar ve kullanımlar türese de söz konusu
olan aynı nesnedir.
Romanın Niki Cumpei’in yedi yıldan uzun süredir kayıp olmasına hükmen verilen gaiplik kararını aktaran bir belgeyle sona ermesi, adamın yekpare bir varlık olmayışını son kez bize aktarır; bir kâğıt
parçası her zaman bir kâğıt parçasından fazlasıdır.
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Öz
Nostalji, yaşanan bir kaybın ardından hem kaybedilen şeyin temsiliyetini sürdürmenin hem de geçmişe dönüp o şeyi tekrar keşfetmenin vasıtasıdır. Bu nostalji duygusu, dağılmakta olan bir imparatorluğun son dönemlerinde çocukluk
ve ilk gençlik yıllarını yaşamış bir yazar olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın (19011962) eserlerine derinlemesine nüfuz etmiştir. Tanpınar’ın eserlerinde tarih ve
medeniyet şuuru, mazi telakkisi ve “kayıp” hissi, etkisini kaçınılmaz bir şekilde
hissettirmiştir. Bu makalede Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste, Sahnenin
Dışındakiler, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Aydaki Kadın romanlarında
nostaljinin etkisi ve işlenişinden hareketle yazarın nostalji telakkisi ele alınacaktır. Bu inceleme Tanpınar’da “şahsi nostalji”, “devir nostaljisi”, “medeniyet nostaljisi” ve “İstanbul nostaljisi” temaları üzerinden gerçekleştirilecektir.
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Nostalgia and Nostos in Tanpınar’s Novels
Abstract
Nostalgia is the means of maintaining the representation of a lost thing and of
rediscovering that thing in the past. This nostalgic sentiment has suffused the
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hood and early adolesence during the last years of a disintegrating empire. In
Tanpınar’s novels, the impact of his consciousness of history and civilization,
his understanding of the past, and his feeling of “loss” can be readily seen. In
this article, the author’s outlook on nostalgia will be considered with respect to
how this concept is taken up in his novels Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler,
Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, and Aydaki Kadın. This examination will be
carried out through the themes of “personal nostalgia”, “nostalgia for an epoch”,
“nostalgia for civilization”, and “nostalgia for Istanbul” in Tanpınar’s novels.
Key Words: nostalgia, Ahmet Hamdi Tanpınar, home, nostos, loss

Giriş
Nostalji, Yunanca “nostos” (eve dönüş) ve “algia” (özlem) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş, “artık var olmayan veya
hiç var olmamış bir eve duyulan özlem” manasına gelen bir terkiptir
(Boym, 2009, s.14). Bu kavram, önceleri bir kimsenin ana yurduna dönme arzusuyla ilintilendirildiği için mekânsal bir olgu olarak
anlaşılmıştır. Fakat 18. yüzyılda doktorların “nostalji hastalığı”nın,
şahsın, ana yurduna dönmesiyle tedavi edilebileceğini söylemelerine rağmen ana yurtlarına dönen hastaların yine de iyileşmemesi üzerine, nostaljinin sadece mekânla sınırlı bir kavram olmadığı
görülür. Immanuel Kant ise bu insanların, geriye döndüklerinde
geride/“ev”de bıraktıkları insan ve şeylerin zihinlerindeki hâllerine
uymadığını görüp mutsuz olduklarını ifade eder. Çocukluklarının
onlara geri verilemeyeceği, mazide kaldığı düşüncesi, nostaljinin zamansal bağlamına işaret eder. (Starobinski ve Kemp, 1966, s.87, 9495). Böylece nostalji hasret duyulan bir mekân ve zamanı, kesif bir
özlemi ifade eder hâle gelir.
Starobinski ve Kemp’e göre (1966), nostalji, medeni insanın
muayyen bir yere kök salma ve yetişkinler dünyasına intibak etmek
zarureti ile çocukluğun eşsizliğini muhafaza etme hevesi arasındaki
çatışmadan doğmaktadır. Bu yüzden sürgün edebiyatı da daha ziyade “çocukluğun kaybının edebiyatı”na dönmektedir (s.103) Fakat
Ahmet Hamdi Tanpınar’da bu kaybı çocukluğun kaybına bağlamak
doğru olmaz. Zira Tanpınar’da bir köksüzleşme söz konusu değildir. İmparatorluk, yerini bir cumhuriyet düzenine bırakmış olsa da
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bir kök ve tevarüs edilen bir miras hâlâ mevcuttur. Ev tahrip olmuş
olsa da Tanpınar’a göre evin temeli olduğu gibi durmaktadır. Ancak
Tanpınar’ın, eserlerini bu Osmanlı nostaljisine neredeyse vakfetmiş
olması, esasen bir köksüzleşme korkusuna işaret ediyor olmalıdır;
romanlarına da bu kök ve mirası irdeleme gayesi ile bu nostaljinin
bayraktarlığı yansımıştır.
Tanpınar meselenin “nostos”unda mıdır, “algia”sında mı? Peki
ya dönülecek bir ev var mıdır? Makalede bu sorulardan hareketle
Tanpınar’ın romanlarının işlendikleri döneme göre, yazarın nostalji
algısındaki değişimin seyri incelenecektir.

Tanpınar’da Nostalji
Nostalji, genellikle kayıp bir ev, yer veya zaman için duyulan
hasret ve arzuyla ilişkilendirilir. İnsanları tarihsel, millî ve şahsi sınırlarla birbirine bağlar. Yıkılmış bir imparatorluk sonrasında kendi
hatıralarını gerek tasvir etmek gerek de keşfetmek için önemli bir
işlev sağlar (Walder, 2010, s.1-4). Nurdan Gürbilek’e göre (2007) gücünü, kaybı çok iyi anlatmasından alan Tanpınar (s.137) nostalji unsurundan da kaybı vurgulamak için yararlanmıştır. Devam etmesini
arzu ettiği birtakım değer ve telakkiler için bu unsuru romanlarında
kullanmış, romanlarını nostalji aynasında bir miras olarak görmüştür. Tanpınar’ın romanlarında nostalji “şahsi nostalji” ve “imparatorluk nostaljisi” olmak üzere iki temel veçheden işlenir. Ancak bunlar
da birbirlerinden tamamen bağımsız bir şekilde ele alınmaz; şahsi
nostaljiyle imparatorluk nostaljisi iç içedir. Zira imparatorluğun dağılmasının şahıslar üzerinde çeşitli etkiler bırakması kaçınılmazdır.
Nostaljiyi bir yitirme ve yer değiştirme duygusuyla tanımlayan
Svetlana Boym (2009), bunun insanın fantezisiyle arasındaki aşk
ilişkisi olduğunu söylerken (s.14) âdeta Tanpınar’ın (1992) “Hayır,
muhakkak ki biz bu eski şeyleri kendileri için sevmiyoruz. Bizi onlara doğru çeken bıraktıkları boşluğun kendisidir. Ortada izi bulunsun
veya bulunmasın, içimizdeki didişmede kayıp olduğunu sandığımız
bir tarafımızı onlarda arıyoruz” (s.111) sözlerine atıfta bulunmaktadır. Tanpınar, yaşayan nostaljisiyle daima bu kaybın arayışındadır.
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Tanpınar’ın Zamanı ve Nostalji
Tanpınar’ın zaman algısı ile nostaljiyi işleyişini etkileyen iki
temel figür Henri Bergson ve Yahya Kemal Beyatlı’dır. Tanpınar,
Bergson’un, zamanı “geçmişten şimdiye ve şimdiden geleceğe devam
eden kesintisiz bir akış” telakki eden yaklaşımını benimsemiştir.
Hakkında “Yalnız millet ve tarih hakkındaki fikirlerimde bu büyük
adamın mutlak denecek tesiri vardır” (Tanpınar, 2000, s.350) dediği
Yahya Kemal’in ise tarih, medeniyet ve şehir şuurundan etkilenmiştir. Tanpınar’ın eserlerinde görülen “tarihi ön plana çıkararak içinde
yaşadığı zamanı aşma” duygusu Bergson’dan, ama özellikle Yahya
Kemal’den ona tevarüs etmiştir (Uçman, 2006, s.481). Tanpınar geçmişi algılayıp tanımlarken ve yorumlarken daima Yahya Kemal’in
izinden gitmiştir.
Eserlerinde de buna riayet eden Tanpınar “kültürün bütünleyiciliğinden yola çıkarak, şimdiyi geçmişin anımsanması aracılığıyla
zenginleştirmek ve geleceğe yönelik, sürekliliği olan bir yaşam kurmak” gayesindedir (Köroğlu, 1996, s.60). Tanpınar, Bergson’un zaman telakkisinden; hem romanlarının kurgusunda hem de Osmanlı
Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne evrilişinde tecrübe ettiği medeniyet krizi ve onun getirdiği yabancılaşmayı vurgularken yararlanmıştır
(İlkılıç, 2018, s.135). Tanpınar’a göre, şimdi geçmişin anımsanmasından, geçmişten bugüne biriken kültürel ögelerden ve bunların anda
yaşanmasından mürekkeptir. Nostalji, Tanpınar’da tüm zamanları
bir araya getiren, bir arada yaşamayı sağlayan teçhizattır. Tanpınar’ın
kahramanları aynı anda birçok ânı birlikte yaşarlar; sadece geçmişlerine dair düşünüp durmakla kalmaz, geçmişlerini her anlamıyla yaşar ve âna taşırlar. Bundan, gelecek de nasibini alır.
Toplum hayatının en büyük sırrının millî benlikteki devamlılık
olduğunu düşünen Tanpınar’a (1977, s.90) göre, değişim de kesintisiz olmalıdır. Bergson’un (2017) “Süre, geleceği kemiren ve ilerledikçe büyüyen geçmişin daimî bir ilerlemesidir. Geçmiş hiç durmadan
büyüdükçe kendisini de hiç durmadan hıfzeder” (s.78) görüşünden
hareketle Tanpınar anda nostaljiyi muhafaza ederken geleceği de
içeren bir yol benimser. Erol Köroğlu (1996) Tanpınar’da geçmişin
bütünlük içinde değerlendirilmesinin gerekliliğini vurgular: Geç128
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mişin olumlu anımsanması parçalanmış toplumsal belleği onarmayı sağlayacak, uyumlu ve bütüncül Doğu-Batı sentezi gerçekleşecek
ve toplumsal hayatın sürekliliği tekrar mümkün kılınacaktır (s.92).
Tanpınar, devam düşüncesinin neticesi olan “bize ait bir dünya”nın
teşekkülü için, başta mazi olmak üzere, bu toprakların unsurlarından yararlanır (Alver, 2002, s.117). Tanpınar için maziden kopuş,
kişiliksizlikle eşdeğer bir durumdur:
Mazi vardır ve hatta hali, onun arasından geleceği o idare eder. Cemiyet için mazi yani tarih, fert için hafıza gibidir. Asıl şahsiyetin kendisidir. Hafızasını kaybeden adam nasıl artık kendisi değilse, cemiyet de
mazisini unutursa veya bu mazi fikrini vuzuhundan mahrum ederse,
öylece kendisi olmaktan çıkar (Tanpınar, 2002, s. 239).

Bergson’a göre, hafızadan bağımsız bir algı söz konusu olamaz;
algı daima hafızanın etkisinde çalışır. Dünya hafızadaki kayıtların
arasından ve bu kayıtlarla birlikte algılanır (Dellaloğlu, 2012, s.82).
Tanpınar’ın romanlarında da bu Bergsoncu perspektif ile iç içe geçiş
hâli görülür. Görüntü daima geçmişle gelir. Tanpınar, romanlarında
şimdi ile geçmişi, rüya ile günlük hayatı mezceder. Bergsoncu anlayışın etkisiyle benimsediği bu yöntemle Tanpınar nostaljiye vurguda
bulunur. Tanpınar, geçmişi yaşayan bir unsur olarak ele alır; nostalji
aracılığıyla da onu yaşatmaya devam eder. Nostalji anda mahfuz, yaşayan, süren bir şeydir.
Nostaljiyi “yeniden kurucu nostalji” ve “düşünsel nostalji” şeklinde tasnif eden Svetlana Boym (2009) yeniden kurucu nostaljinin
“nostos”u öncelerken bir “yeniden inşa” teşebbüsünde bulunduğunu,
ulusal ve milliyetçi çizgiler taşıdığını belirtir. Bu türden bir nostalji
hissi, ulusal manada geçmiş ve geleceğe hitap eder. Geçmişle şimdi
arasındaki zamansal uyumsuzluklara dikkat çeker ve yeniden kurulmuş geleneğin bütünlüğünü ve sürekliliğini sorgular. Zamanı fethedip mekânsallaştırmak için ev ve sıla tasavvurlarını yeniden kurar.
Düşünsel nostalji ise “algia”yı vurgular, eve dönüşü erteler ve
onda özlem baskındır. Bu nostalji çeşidinde ayrıntı ve hatırlatıcıların
olduğu bireysel anlatı tercih edilir; tek bir olay örgüsü yoktur, aynı
anda birçok mekân ve zamanı bir araya getirmenin yolları aranır.
Düşünsel nostaljide tarihsel ve bireysel zaman, geçmişin geri çevrile-
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mez yapısı ve insan sınırlılığı mevzubahistir. Hafızanın parçalanmış
fragmanları kullanılır; mekân zamansallaştırılır. Bireysel ve kültürel
hafıza önemsenir. Düşünsel nostalji, özlem ile eleştirel düşüncenin
bir arada bulunabileceğini ifade edercesine mizahi ve ironik olabilir;
burada göndergenin kendisine değil, mesafeye aşk söz konusudur.
Kaybın farkında olan düşünsel nostalji; yadırgama ve mesafe hissine gark olmuş nostaljikleri kendi hikâyelerini anlatmaya teşvik eder.
Yaşadıkları özlem, onlara, Bergsoncu bir zaviyeden, var olmayan
geçmişi şimdide yaşama imkânına sahip olabileceklerini keşfettirir. Böylece, geçmiş birçok imkân sunmaktadır (Boym, 2009, s.20,
77, 81, 87-89). Bundan sonraki kısımda romanlardan yola çıkarak
Tanpınar’ın zaman ve nostalji anlayışı incelenecektir.

Romanlarda Nostalji Mefhumu ve
Ele Alınış Şekilleri
Seval Şahin (2013) Tanpınar’ın karakterlerinin güçlü hafızaları
olduğunu ve özellikle geçmiş zamanları yaşamış karakterlerin, orada, hafızalarında kalmayı tercih ettiklerini söyler (s.104). Hafızalarında yaşayan, andan ziyade özledikleri zamanlarda yaşamayı tercih
eden karakterler Tanpınar’ın eserlerinde farklı nostalji biçimlerini
tecrübe ederler. Bu nostalji biçimleri “şahsi nostalji” ve “imparatorluk nostaljisi” şeklinde iki ana başlık altında değerlendirilecektir.
“İmparatorluk nostaljisi”nin alt başlıkları ise “devir nostaljisi”, “medeniyet nostaljisi” ve “İstanbul nostaljisi”dir. Bu romanlarda nostaljinin sunuluş, algılanış ve yorumlanışında doğrusal bir anlatım
mevcut değildir; dönemin ruhuna uygun bir şekilde nostalji algı ve
tecrübesinin değişimi söz konusudur.

Şahsi Nostalji
Tanpınar’ın, romanlarındaki baskın nostalji havasını teneffüs
eden kahramanlarının şahsi nostaljiyi farklı şekillerde tecrübe etmesi de kaçınılmazdır. Nostaljinin şahsi hâli, insanın doğrudan özüne
dair ipuçları vermesi hasebiyle önemlidir. “Nostaljinin gündelik bir
tecrübe olması, dolayısıyla yansımalarının hayatın her yerinde görü130
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nüyor olması” ise (Walder, 2010, s.4) nostaljinin en temelde şahsi bir
mahiyet arz ettiğine işaret eder.
Romanlarında “ötede ve vaktiyle” yaşanmış bir tamlığı canlandıran Tanpınar’ın (Gürbilek, 2007, s.114) geçmişe çakılı kalmış,
andan ziyade geçmişi yaşayan kahramanı Behçet Bey, güçlü bir hafızaya sahip karakterlerinin hiç şüphesiz başında gelir. Mahur Beste
onunla birlikte adeta bir ayaklı nostalji romanı hâline gelir. Geçmiş
onun hem idealize ettiği hem de kaçtığı bir mıntıkadır. Eskinin uzak
ve efsanevî âlemini düşünürken sanki temelde devir nostaljisi yapıyor gibi görünse de onu bu âleme çeken aslında bu dünyanın, kendisine ait olmayan bir nostalji imkânı sunmasıdır. Çünkü o efsanevî
âlemin “her şeyi değiştiren ve güzelleştiren büyülü ışığı altında kendisini istediği gibi tahayyül edebilir” (Tanpınar, 2007, s.10). Behçet
Bey yaşa(ya)madığı bir dünyayı hafızasında yaşatır.
Behçet Bey’de kendisi dışında bir mazi algısı vardır. Bu nostalji, geçmişten izler taşıyan ve bu izleri taşıdıkça değer kazanan bir
muhtevaya sahiptir. Behçet Bey eski şeyleri ve o eski şeyler arasında
zaman geçirmeyi sever. Antikacılar, müzayedeler, bedesten ve ahbaplarının hususi koleksiyonları onu mest eder; buradaki eşyalar
vasıtasıyla geçmişe gider, bilmediği insanlarla temas imkânı bulur.
Kendisini ilgilendirmeyen, kendi geçmişini çağrıştırmayan bir nostalji arayışındadır. “Onu oldukları yerden alsınlar, kendi yaşanmamış hayatından başka yere, ya eskiye, yahut uzağa götürsünler” (Tanpınar, 2007, s.15-17) derken de yaşamadığı bir hayatın nostaljisinin
peşindedir Behçet Bey.
“Mahur Beste” hikâyesinin ortak olduğu Sahnenin Dışındakiler ve Huzur’da da zuhur eden Behçet Bey, yanında yine nostaljisini
getirmiştir. Tanpınar, Behçet Bey’e yer verdiği romanlarıyla birlikte
bu romanlar arasında katmanlı bir nostaljik yapı inşa eder. Behçet
Bey bu katmanlı yapının içinde nostaljik hüviyetini pekiştirmektedir. “Zamanın dışına fırlatılmış” (Gürbilek, 2007, s.125) Behçet Bey
aslında ne ânı yaşayabilmektedir ne de geçmişe dönebilmektedir.
Onda zamanın dışında, zamanlar-üstü bir nostalji hüküm sürmektedir. Behçet Bey sanki eve dönüşü ertelemektedir.
Sahnenin Dışındakiler’de altı sene sonunda eve dönen, “değerleri olan büyülü bir dünyanın yitirilmesi için tutulan yas”ı (Boym,

monograf

2020/14

131

Ayşe Nur Öğüt

2009, s.33) tevarüs eden Cemal hakiki bir nostaljinin içindedir. Mahalleye girdiğinde kendisini “hiçbir tarafından henüz kopmadığı
geçmiş zaman” içinde hisseder (Tanpınar, 2005, s.209). İhsan’la bir
araya geldiğinde ise “geriye dönmüş zaman vehmi” kaybolur, yerini
keskin bir realiteye bırakır. İhsan, Cemal’in geçmişini şimdiye bağlayan başat karakterlerden olsa da Cemal’e yüklediği misyonlar, onu
anda kalmaya zorlamaktadır. İhsan’ın yanında Cemal nostaljilerden,
mazinin her türlü vehminden arınır; şimdiyi kotarmak zorundadır.
Cemal, Mütareke İstanbul’unun hararetli ortamında, olayların
göbeğinde olsa da kendisini, çocukluğunu ve Sabiha’yı yanında taşır. Ancak İhsan’ın yanında olmadığı yahut bir misyonu olmadığı
zamanlarda, Sabiha’yı düşünür ve “Behçet Bey gibi” “ebediyen kaybedilmiş şeylerin arkasından ağlayacağını”; hayata bir “mazi aynasından” baktığını söyler.
“Ben garpla başladım işe. Fakat bizim eski şairleri ve eski musikiyi tanımadan kendimi bulamadım. Onların nostaljisini tadınca, kendimi kendi içimde daha yerleşmiş buldum” diyen Tanpınar
(2001, s.259) gibi, Cemal de zamanla alaturka musikiyi sevmeye başlamasıyla, çocukluğunu, kendisi için aziz olan bir yığın şeyi bulduğunu söyler. Esasen Cemal, Behçet Bey’inki kadar kesif bir nostalji
duygusu içinde değildir; zira onun için Mütareke’nin getirdiği gerçekler ve vazifeler mevzubahistir. Behçet Bey’in İstibdat’ta sığındığı
nostalji dehlizinin bu ortamda sürmesi mümkün değildir.
Hafızanın parçalanmış fragmanlarından oluşan Huzur’un
Mümtaz’ı ise daima geriye dönük yaşar. Anılara gömülmüş bir hâlde
şimdiyi yaşamaz. Daima bir sene öncesine dönmek istemekte; daima bir sene evvelinde, “hazin hatırlamalar” içerisindedir. Nuran,
Mümtaz’ın nostaljisidir; “dönmesi imkânsız olan günler”idir. Mümtaz yaşarken daimi bir nostalji içindedir. Nostaljinin verdiği “özgün
bir şeylerin kaybedilmiş olduğu hissi” (Megill’den aktaran Bora &
Onaran, 2003, s.236) onda daima etkisini gösterir.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Hayri İrdal hikâyesini anlatırken rüyalı ve ümitli geçen çocukluğundan ve çevresindeki insanlardan, yer yer nostaljik bir tonla, sıkça bahseder. Ancak bu anımsamalar nostaljik bir hüviyetten ziyade, kâh realist değerlendirmeler
içermekte kâh Hayri İrdal’ın ironik bir çerçeve çizmesini sağlamak132
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tadır. Roman ilerleyip Halit Ayarcı vasıtasıyla değişen hayatını anlattıkça şunları söyler:
Evet o bana yeni bir hayat buldu. Bu eski şeylerden şimdi çok uzaktayım. İçimde, kendi mazim olsa bile o günlere karşı katılaşmış bir taraf
var. Ne yazık ki, bu mazi dönüşünü yapmadan kendimi anlatamam.
[...] Belki de şahsiyet dediğimiz şey bu, yani hâfızanın ambarındaki
maskelerin zenginliği ve tesadüfü, onların birbiriyle yaptığı terkiplerin
bizi benimsemesidir. [...] Her ne olursa olsun mazim bugünkü vaziyetimden bana bütün bir mesele gibi geliyor. Ne ondan kurtulabiliyorum, ne de tamamiyle onun emrinde olabiliyorum (Tanpınar, 2015,
s.54-55).

Cumhuriyet girişimcisi, uyanık aydın Halit Ayarcı vesilesiyle
gözleri açılan Hayri İrdal geçmişiyle bağlarını koparma noktasına
gelir, ama hâlâ araftadır. Geçmişinden tam mânâsıyla azat olmamıştır; ancak nostalji unsuru da gitgide yitmektedir, zira yüzünü bugüne
çevirme gerekliliğiyle yüzleşmiştir. Hayri İrdal’ın ârafta kalan hâline
nispetle Nuri Efendi, romanda eskiyi temsil eden, eskiyle irtibatı sürdüren ve ölümüyle eskide kalan; fakat Şeyh Ahmet Zamanî Efendi
ismiyle modern zamanlara -ancak modern bir kisvede- angaje edilen karakterdir. Hayri İrdal hassaten “hurda” denebilecek saatlerle
ilgilenir; bizzat kendisi nostaljidir. Farklı bir zaman diliminden gelir,
farklı bir zaman dilimine hitap eder. Romandaki ilk kırılma noktası
da ölümüyle gerçekleşir. Bir devir onunla kapanır.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü ilk üç romandan ayıran yapısı
belki de “Mahur Beste” leitmotif ’inin eksikliğidir. Köroğlu’na göre
(1996),
Bu leitmotif, bütün bu romanlarda tamamlanmamışlığın ve parçalanmış zamanın göstergesidir. Mahur Beste, parçalanmış zamanın yol
açtığı “devam zincirinin kaybedilmesi” durumuna yakılmış bir ağıttır.
Mahur Beste’nin etkisi altındaki roman kahramanları, bir zamanlar
varolduğunu düşündükleri bütünlüklü yaşamdan ayrı kalmanın acısını çekerler. Fakat yaşadıkları dönemlerin krizli yapısı nedeniyle, bu
acıyı iyileştirecek eylemi, yani “hayatın yumağını çözme”yi bir türlü
başaramazlar. Onlara kalan tek çare uzaktan ağlayarak hatırlamaktır.
Ne özlemle andıkları geçmişi muhafaza edebilirler ne de içinde bulundukları hayata karışabilirler (s.96-97).
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Bu leitmotif ortadan kalkınca, Mahur Beste’nin bendiyle elleri
kolları bağlanan, eyleme geçmekten nasibini alamayan karakterlerin
yerini, Cumhuriyet’in -maziyle bağlarını koparmış- girişimci tiplemesi alır ve kaçınılmaz bir şekilde “hayatın yumağını çözme” becerileri edinir.
Kahramanların kıyafetlerini de bir mazi hasretine işaret edercesine kullanan Tanpınar’ın (Koç, 2014, s.164) Aydaki Kadın romanında Selim’in büyükbabası Hayrettin Paşa’nın, 1905’te irade-i şahane
ile giydiği elbiseleri 1908 sonrasında çıkartmamak için yıllarca bir
odaya kapandığı görülür. Âdeta kendi kendini yaşatmak isteyen bir
nostalji gibi, “her lahza mazinin içine gömülü”, kendisinden başka
birinin göreceği korkusuyla kaleme döktüğü hatıralarıyla o odada
yaşar. İnsan bir başkasının görmesinden korktuğu hatıraları neden
yazar ki? Sadece nostalji olsun diye... Geçmişi hatırlama ve yazma
fiilinin içinde onu yeniden keşfedip tekrar yaratma imkânının (Walder, 2010, s.141) mevcut olduğunu bilen Hayrettin Paşa, 1908’in
kendisinden almasından korktuğu elbiseleri ve irade-i şahaneyi
inkâr için kendi zamanını ve gerçeklerini inşa etmektedir.
“Ne varsa kendi hafızasında, kendi kafasının içinde, o acayip
tavan arasında” olan Selim de sık sık geçmişle an arasında mekik
dokur. Tıpkı Mümtaz gibi, o da Leyla’dan ötürü hep geriye dönmek
istemektedir. Ancak hayatın olağan temposu içerisinde ona maziyi
hatırlatan bir ses onda her ne kadar maziye hasret hissi oluştursa
da o, bunun genel bir itiyat olduğuna hükmeder. Mümtaz’ın nostaljide yaşamaktan hoşlanan hüviyeti, yerini daha rasyonel bakan ve
yorumlayan Selim’e bırakmıştır. Nostalji orada bir yerdedir; kendini
hatırlatır ama eski nostalji değildir.
Gürbilek bu durumu şöyle izah eder (1995): “Huzur bir rüyanın
romanıysa, Aydaki Kadın bir uyanışın romanıdır: [...] Artık hiçbir zaman ‘yekpare’ olunamayacağının anlaşıldığı, dış dünyanın,
bugünün ağır bastığı, parçalanmış bir dünyadır uyanılan. Özne kendi kapısındadır; dış dünyayla yalnız kalmıştır artık” (s.17-18). Bir
postmodern roman örneği olan Aydaki Kadın’da, bulunduğu dünyanın koşullarına göre güncellenen bir mazi tasavvuru ve algısı vardır.
Anda toplanan geçmiş izleri “artık”tır; nostaljinin romantik havası
artık söz konusu değildir.
134
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İmparatorluk Nostaljisi
I. Devir Nostaljisi
Dennis Walder (2010) nostaljiyi keşfetmenin an ile geçmiş arasında bir müzakere tesis etme ve bunun, geçmişi ve geçmişin şimdiyi -iyi ya da kötü- nasıl şekillendirdiğini anlama imkânı sunduğunu belirtir. Bu da acı yahut zevki beraberinde getirmektedir (s.9).
Tanpınar’ın romanlarında devir nostaljisi geçmişle bugünü müzakere ve mukayese imkânı bağlamında önemli neticeler verir.
Mahur Beste’de Tanzimat sonrası düşüşe geçen ilmiye sınıfının
temsilcisi olan Ata Molla revaçta olduğu günlerden hareketle geçmişin ihtişamlı anlarıyla dolu bir İstanbul tasviri yapar: İstanbul
eski canlı ve güzel hâlinden eser taşımamaktadır. “Ata Molla Bey,
bu yeniçerisiz, sipahisiz, kazansız, ihtilâlsiz İstanbul’u” beğenmez;
“‘ulema’ sınıfını fetvahane kedisi hâline getiren ve sarayında tek başına memleketi idare eden bu hükümdardan” hoşlanmaz (Tanpınar,
2005, s.42-43).
Ata Molla’nın tavrında Tanıl Bora ve Burak Onaran’ın (2003)
“mutedil” diye tanımladıkları bir nostaljinin izleri görülür. Bu nostalji geleceğin müphemliğindense “mazinin sınanmışlığı”ndan
medet umar (s.248). Bu tavır saf bir dönem nostaljisinden kaynaklanmaz. Bu muhafazakar nostalji andan memnun olmamasından,
gününün kendi çıkarlarıyla örtüşmemesinden de kaynaklanır. Ata
Molla dönem nostaljisini -çıkarında mündemiç- şahsi nostaljisiyle
iç içe geçmiş hâlde özlemektedir.
Sahnenin Dışındakiler’de İstanbul’a altı yıl aradan sonra dönen
Cemal’de de dönem nostaljisi mevzubahistir (Tanpınar, 2005):
Artık ne Abdülaziz devri paşalarının, kapısı herkese açık konakları, ne
bir ucu israfa varan, fakat şehirli halkını pek kıskandırmayan debdebe
ve kalabalığı, ne de ağızlardan düşmeyen şöhretleri kalmıştı. Onların
yerini, daha ziyade bir mabeyn kedisini andıran iki Abdülhamit paşası
almıştı (s.18).

Geriye bakmak sıkıntılı zamanlarda bir zevk olduğundan (Walder, 2010, s.5) muhasara altındaki şehir gibi, Cemal de özlem muhasarası altında, eskiye güzelleme yapmaktadır. Köroğlu (2003) geçmişin müspet bir şekilde yâd edilmesinin, Osmanlı hayatı ve kültürünün
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parçalanmışlığı ile şahısların toplumsal birliktelikten uzaklaşma
hâlini onarıp şahsi ve içtimai düzlemde tekrar süreklilik sağlamaya
destek olacağını düşünür (s.92). Cemal her ne kadar yaşı elvermese
de bir kültür nostaljisi bağlamında, otuz kırk sene önceki iman duygusunu ve o dönemin insanlarının ibadetini mevcut durumla mukayese eder. Dönem sadece maddi refah zaviyesinden tenkit edilmez;
eskiden “şanlı bir istilâ devrinin destanı içinde” yaşandığı, hayat koşullarının daha rahat olduğu Abdülmecit devrinin hassas ama haşmetli oluşu da “müdafaasız, kolları bağlı İstanbul” nazarından tenkit
edilir. Zira burada hayat ancak müsaade edildiği nispette özgürdür.
Bu bir inkıraz devridir ve bu dönemde nostalji elbet makuldür.
“Devletin yokolan bütünlüklü ve dönüştürücü gücünün” karikatürü (Köroğlu, 1996, s.91) olan Nâsır Paşa’nın geçmişe dair güzel
his ve anıları yakması, nostaljiyi geride bırakmak arzusu ise dönemin ruhunu özetler niteliktedir. “Nesillerin ömrüne meydan okuması lâzım gelen şeyler” çökmüştür. Ancak geçmişten, devrin getirdiği iyi-kötü hiçbir şeyden kaçış yoktur. Bu inkıraz kaçınılmazdır ve
insanın (devletin) kendinden kaçışı mümkün değildir.
Mehmet Aydın’ın da dikkat çektiği üzere (2010), Tanpınar Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Huzur’da yitik zamanı ele alırken
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde ise yeni zamanı anlatır (s.143). Bununla birlikte, devir nostaljisi Saatleri Ayarlama Enstitüsü’yle farklı
bir veçhe kazanır. Bu romanda önceki devirler kıymetli veya güzel
addedilmemekte, hatta onlarla mevcut bağ ironik bir üslupla koparılmaktadır. Hayri İrdal Abdülhamit Devri’nde toplumun neşesiz olduğunu ve bu neşesizliğin eşyaya, hayata sirayet ettiğini, oysa mevcut dönemde neşenin hâkim olduğunu söyleyerek o dönemin önceki
dönemlerden evlâ olduğunu belirtir.
Anakronik Ahmet Zamanî Efendi ile de bu devirde nostaljiye
yer olmadığı görülür. Devir, uydurma, çarpıtma devridir. Tarih bu
şekilde kırparak oluşturulur; geçmiş sadece çıkar sağlamaya yarıyorsa kullanılır. Öyle ki Hayri İrdal’ın halası da çıkar sağlayacağını
anladığında geçmişi adeta baştan yazarak hatırlamayı seçer; geçmişi
insanlara başka türlü sunar. Köksüzlük, yerini uydurma bir geçmişe
bırakır. İrdal bu durumu maziyi düzeltmek, güzelleştirmek şeklinde
izah eder. Dönemin temsilcisi konumundaki Halit Ayarcı ise Hayri İrdal’ın halasının “Sadece bugüne ait bir hissi maziye taşıdığını”
136
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söyler (Tanpınar, 2015, s.311, 315). Bu dönemde artık bir nostalji
kalmamıştır. Mazi, işe yaradığı ölçüde tahrif edilmektedir. Oysa nostalji tecrübeye dayalı olduğu için Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde bir
nostalji mevzubahis değildir çünkü tecrübe edilen bir geçmiş yoktur; geçmiş tamamen inşa edilmiştir.

II. Medeniyet Nostaljisi
İmparatorluk nostaljisinin bir diğer unsuru olarak değerlendirilecek medeniyet nostaljisi, devir nostaljisinin mütemmim cüzü
olarak romanlarda kendini gösterir. Tıpkı değişen İstanbul ve devir
gibi, medeniyet de yâd edilen, izi sürülen bir mevzu teşkil eder.
Medeniyet nostaljisi, Mahur Beste’de şahsi nostaljisinin dehlizlerinden çıkamayan Behçet Bey’de, ancak -eserin yenilikçi kanadını temsil eden- Sabri Hoca’nın Şark’ın öldüğünü söylemesiyle belirir: Behçet Bey’in “kalbi o zamana kadar duymadığı garip bir ocak
duygusuyla, garip bir izzetinefis acısıyla” burkulur (Tanpınar, 2007,
s.89). Bu ölümü kabullenmek ağır gelir. Bu, daha ölmemiş, ancak
can çekişmekte olan imparatorluğa, ayaklı nostalji Behçet Bey tarafından duyulan bir özlem, bir nostaljidir. Daha ocağı kaybetmeden
ocağın özlemi onu sarar.
Muhafazakâr bir çerçeveden bakıldığında nostalji, “salt bir ‘koleksiyon öğesi’ olarak değil, kurumsal ve kültürel devamlılığı vurgulayacak bir geçmiş kurgusu oluşturmak için de işlevseldir. Geçmişin
kalıntılarıyla değil, daha çok bugünün geçmişteki kökleriyle ilgilenmek ya da geçmişe referansları bu retorik içerisinde ifade etmek
esastır” (Bora ve Onaran, 2003, s.236).
Bu bağlamda İsmail Molla da henüz imparatorluğu kaybetmemişken dahi imparatorluk nostaljisinin kendi şahsında veya cemiyette devam edecek bir şey olduğunu belirtir:
Fakat ne kadar değişirsek değişelim, yapacağımız her yeni şeyde bu
memleketin kendisinden gelen bir damga olacaktır. Onu doğuracak
olan bu anadır.
[...] Benden yüz sene sonra şartlar o kadar değiştiği, unsurlar o kadar
tanınmaz şekle girdiği halde bu memleketin hayatını yine bugünün
devamı yapacak olan bu damgadır. Ne şarka, ne garba, ne falana,
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feşmekâna bağlıyım; bize bağlıyım. Hayata, yani ölmeyen bir şeye
bağlıyım, ikimiz de ihtiyarız. [...] Bir cami, bir kahve, bir pazar yeri,
köprü başı, bir düğün alayı, hele, her cinsinden musikî beni ölümden
kurtarıyor gibi geliyor bana... (Tanpınar, 2007, s.94).

İsmail Molla, âdeta Tanpınar’ın sürmesini istediği türküler gibi,
yaşayan kültürü sürdüren ve “biz”le yaşayan bir medeniyetin nostaljisini arzulamaktadır.
Huzur’da medeniyet nostaljisi yine romantik bir perspektiften
sunulur. Mümtaz ve Nuran’ın Dördüncü Murat’ın gözdesine yaptırdığı köşkü gezdikleri esnada “her şeyde garip bir mazi kokusu”
olduğu ve bunun “tarih içinde kendi kokumuz” olduğu, “ne kadar
biz” olduğu söylenir (Tanpınar, 2009a, s.127). Medeniyeti “her şeyden evvel derin maziden gelen bir kültür yığılması, bir kültür toplanması” olarak tanımlayan Tanpınar’a göre bu yığılmanın kaynağında,
“nesilleri asıl terbiye eden” şehir ve mimari eserler yer alır. “Onların
kalabalığı ruhumuzda öyle bir konser yapar ki, ömrümüzde bir kere
olsun onu dinlemek fırsatını bulursak, bir daha kaybetmemek şartıyla kendimizi bulmuş oluruz” (Tanpınar, 2000, s.198) diyen Tanpınar, Mümtaz aracılığıyla medeniyetin an içindeki mevcudiyetine ve
sürekliliğine dikkat çeker.
Ancak mevzubahis medeniyet “henüz kendi şartlarını bulamamış bir imparatorluk artığı” olarak anılmaktadır. Yine de bu ıstırap
maziyi reddetmeye sevk eden bir duygu olmamalıdır. Zira “Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaşayabilmek için, onunla her ân
hesaplaşmaya ve anlaşmaya mecburuz.” (Tanpınar, 1992, s.8). Bunun
için, mazi inkâr edilmemeli, ölü kökler atılıp yeni bir istihsale girilmelidir (Tanpınar, 2009a, s.44, 92). “Ufuk değiştirmek için”, bir hüviyet kazanabilmek için maziden destek alınmalıdır. Öyleyse mazi,
sadece geçmişte yaşayan nostaljik bir unsur değildir; bugünü ıslah
etmek için de ondan yararlanılmalıdır. Mümtaz bu yüzden, çöküşte,
yaşayan şeyler aradığını söyler.
Huzur’da medeniyet nostaljisinin sürmesi için Mahur Beste’deki
gibi bir çıkış yolu sunulur: Nostalji, yaşatılması gereken ve bunun
için geçmişin duygularının günümüze aktarılmasının icap ettiği bir
unsurdur. Huzur ise Mümtaz’ın geçmişe gidip âna dönmeleriyle bu
unsuru aktarmak için elverişli bir düzlem sunmaktadır.
138

monograf

2020/14

Tanpınar’da Nostalji ve Eve Dönüş

Medeniyet nostaljisinin ironik ve tahrif edilmiş bir perspektiften ele alındığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Hayri İrdal evlerine
“eski bir hanedan çeşnisi vermek için bin bir müşkülatla” Arap bir
kalfa bulduklarını; çocukluğunda “zencisi o kadar bol İstanbul’a şimdi siyahî insan[ların] ithalât malı gibi” (Tanpınar, 2015, s.10) girdiğini söyler. Abdüsselâm Bey, vaktiyle imparatorluğun bir cüzü olan
konağının dağılmasından sonra eski jurnalci Ferhat Bey’in hatıralarını dinlerken konağın o günlerdeki debdebeli ve insanla dolu hâlini
özler, o anları yeniden yaşar. Bu konak nostaljisinde hiç şüphesiz
eski ihtişamını kaybetmiş olan imparatorluğun nostaljisi hâkimdir.
Hayri İrdal musikiden bahsederken “Sizin bahsettiğiniz ölçüler
geçmiş zamanda kaldı. [...] Şimdi artık o klasik devirde değiliz. İsfahanla Acemaşiranı birbirinden ayırmak kimsenin aklından geçmez”
(Tanpınar, 2015, s.231) diyerek nostalji imkânını yekten ortadan kaldırır. Ona göre, yeninin bulunduğu yerde başka herhangi bir meziyete gerek yoktur ve bu yeni, inkâr edilmemelidir. Nuri Efendi’nin
sözlerinden slogan yapıldığı sırada eski, yeninin ölçütleriyle kırpılır,
yontulur.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde medeniyet nostaljisi daha realist, ironik ve yer yer mizahi bir nostaljiyle ikame edilir; daha hakiki
bir hüviyete sahiptir. Bu dönemde geçmişe istenen şekil verilerek
yeni bir medeniyet dairesi teşekkül ettirilmeye çalışılır. Ancak hâlâ
bir nostalji vardır: Etkisinden kaçılamayan, çarpıtılmak için bile olsa
mevcut olan, günün koşullarına daha uygun bir nostalji.

III. İstanbul Nostaljisi
Hatırlamanın mekânla ilişkisi ve hatırlama vasıtasıyla istediğimiz yere taşınma, geçmişe atılma (Casey, 2000, s.201) imkânı elde
etmek Tanpınar’ın romanlarında imparatorluğun başkentinde zamanlar arası bir seyahati mümkün kılmıştır.
Tarihî bir görünüşün yok oluşu iki seviyeli bir tesirde bulunur: Eğer
kişi değişimin, geçmiş tahayyülün ve onun aslî şeklinin farkındaysa bu
kişi aynı zamanda bu tahayyülün kayboluşunun da farkındadır ve an
itibariyle şunu bilir: Geçmişteki havayı devam ettirebilmenin tek yolu
kişinin hafızasından ve kitaplardan geçmektedir. Bir mekânın veya
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mahallenin tarihinden haberdar olmak ve buraların -restorasyon namına- yitip gidişini müşahede etmek hem o mekânın bir zamanlar ne
olduğunu, tarihini takdir etmek hem de bütün bu tarihin yitip gidişini
bilmek demektir. Şehre dair bir anlatı sunan bu düşünceler edebiyatta
ziyadesiyle yer etmiştir (Çopuroğlu, 2017, s.38).

“İstanbul’un bugün bizde yaşayan asıl çehresini bu dâüssıla verir, diyebiliriz. Onu bizde, en basit hususiyetleriyle şehrin kendisi
besler” diyen Tanpınar’da (1992, s.15) hâkim olan “kayıp estetiği”
(Gürbilek, 2007, s.130) özellikle İstanbul tasvirlerinde kendisini gösterir. Ancak bu kayıp estetiği her dönemde değişikliğe uğramaktadır; tıpkı değişen İstanbul gibi.
Mahur Beste’de, kendi zamanının cazibesine kapılmış Behçet
Bey’de şehrin eski hâline dair bir nostalji emâresi görülmez. Romanda İstanbul nostaljisi sadece Ata Molla’da görülür: Ata Molla, devrine
olan düşmanlığıyla bir tarih merakına kapılır ve bunun neticesinde
de eski İstanbul’u özlemeye başlar. Ancak onunki bir şehir nostaljisinden ziyade devir nostaljisidir. Mahur Beste Hakkında Behçet Bey’e
Mektup’tan anlaşıldığı üzere Behçet Bey, anlatıcıyı eski devir İstanbul’unda gezdirir ve zihninde yaşayan nostaljik İstanbul’u hikâye
eder. Behçet Bey’in nostaljik havası öyle baskındır ki anlatıcıya da
bu nostaljik hava sirayet eder ve hikâye ettiği dünya, muhayyilesinde
var olmaya devam eder.
Bir “Mütareke İstanbul’u” romanı olan Sahnenin Dışındakiler’de,
altı sene aradan sonra mahallesine dönen Cemal, bu uzun ayrılık
sonrasında şehri bıraktığı gibi bulamaz. Altı sene aradan sonra temaşa ettiği şehir ve bu şehrin insanları değişmiş, yıpranmıştır. Cemal, evlerinin karşısındaki 17. yüzyıldan kalma Elâgöz Mehmetefendi Camii’nin yol olmasından müteessir olduğunu ifade eder.
Ancak ayakta kalması, yıkılmaması için herhangi bir gayret sarf
etmediği için teessüründen bahsetmeye hakkı olmadığını belirtir.
Zira ona göre, kendisi, kaybetmemek için bir çaba sarf etmediği bir
şeyin nostaljisine hak kazanamaz; nostalji ancak bir çaba mukabilinde elde edilir.
Şüphesiz bu nostaljik bakışta İstanbul’da mütareke döneminin
sürüyor olmasının etkisi vardır. Cemal’e göre, “İstanbul sokaklarının cazibesini” teşkil eden satıcı sesleri bile değişmiştir. Onun tas140
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virlerinde geçmiş özleminin yansıdığı nostaljik izlerle şekillenen bir
mukayese hâkimdir. İstanbul bu hâliyle eski nostaljik hüviyetini, hususiyetlerini kaybetmektedir.
Mümtaz’ın şahsi nostaljisinin serencâmını anlatan Huzur,
Mümtaz’ın Sahaflar’ı, Çadırcılar’ı, Bitpazarı’nı gezmesiyle birlikte
sadece Mümtaz’ın nostaljisinin romanı olmaktan çıkar; İstanbul’un
da romanı olur. Nuran’la Mümtaz “eski İstanbul” nostaljisi yaparken
o günlerin içinde yaşıyor gibi hissederler. Ancak önceki romanlara
kıyasla, Huzur’da İstanbul’un yavaş yavaş parlaklığını kaybettiği görülür: Sahaflariçi tenhadır; burada, “ölmüş medeniyetlere çıkan bir
yığın geleneğin […] küçük ve sefil hulâsa”ları teşhir edilir (Tanpınar,
2009a, s.46).
İstanbul, andaki güzelliğini yitirmektedir fakat nostaljik muhayyilede hükümranlığı sürmektedir. Mümtaz, İstanbul’u gezdikçe
bir “mazi daüssılası”na yakalanır. Tanpınar’da hâkim olan bu mazi
daüssılası kendini öyle derinden gösterir ki Birol Emil (2008) bu durumu şöyle yorumlar: “Tanpınar mektebinden geçen tek bir kimse
düşünülemez ki mâzi dâüssılası denen, bizi bazen bir eski bestede,
bazen bir mısra’da, kâh bir kitâbe ve bir türbe karşısında, kâh bir
ecdat yadigârı şehirde birdenbire zapteden bu hasret duygusunu hissetmemiş olsun” (s.125).
Bu mazi daüssılasının tesirindeki Huzur’un İstanbul’uyla İstanbul zamanlar arası bir mekân hüviyeti kazanır. İstanbul’un andaki
“imparatorluk artığı” hâliyle eski şaşaalı günlerin mukayesesi arasında şimdiki zamanla geçmiş arasında salınırız. Bugünün İstanbul’u,
mukayeseyi vurgulamak istercesine derbederdir. İstanbul’un, eski
ışıltısını yitirmiş ve an itibariyle bir “artık” hüviyetinde olması sebebiyle iyice kendini hissettiren İstanbul nostaljisi, eski bir imparatorluktan kalma hâliyle oradadır ve sokaklarda yaşamaya devam
etmektedir. Bu nostalji, her an kendini göstererek İstanbul’un eski
hâlleriyle keskin bir kontrast oluşturur. İstanbul, bu hâliyle ancak
geçmişte yaşanabilecek, hayallerde hüküm süren bir yerdir. Yıkılmış
ev hayallerde inşa edilir. “Algia”, “nostos”a galebe çalmış, hasret kaybın yerini almıştır.
Bilinç akışının hüküm sürdüğü ve geçmişe gidiş gelişlerde olaylara ve hislere yoğunlaşılan Aydaki Kadın’da şehir diğer romanlarda-
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ki kadar kendini göstermez. İstanbul; Selim ancak kendine dair bir
şeyler hatırlamaya çalıştığı, İstanbul’daki çeşitli kütüphaneler aklına
geldiği zamanlarda onun zihninde belirir. Bu nostaljik çağrışım diğer Tanpınar romanlarındaki İstanbul tasvirlerinin romantik ve nostaljik hâline kıyasla gerçekçi tasvirler arz eder. Bu durum, Selim’in,
çocukluğunda babasıyla gittiği Süleymaniye’yi hatırlarken sadece
mihrabın yan taraflarındaki renkli camlardan bahsetmesinde de görülür (Tanpınar, 2009b, s.51, 126-127). Aynı şekilde, Aydaki Kadın’da
da İstanbul’un güncel hâline kıyasla mazideki hâline daha gerçekçi
bir perspektiften bakılır.

An ve Nostalji
Tanpınar’ın, romanlarında baskın olan nostalji havasına mukabil, şimdiki zamanı vurgulayan ve nostaljik karakteri şimdiye
çağıran bir karakter de olduğu gözlenir. Zira “Tanpınar’da bazı zamanların, eşyaların, duyguların, enstantanelerin, en güzel ve mânâlı
zamanlarında donmasını, kristalleşmesini, billurlaşmasını, yani
‘öyle kalması’nı” isteme eğilimi mevcuttur (Samsakçı, 2017, s.102).
“Mahur Beste Hakkında Behçet Bey’e Mektup”un anlatıcısı (Tanpınar, 2007) Behçet Bey’e şöyle söyler:
Sizin için hâl, hatırlama ânınızdan ibaret. Gerisi için tam bir kayıtsızlık içindesiniz. O zaman kapısı kapanmış ev hayali kendiliğinden ortadan çekildi. Gerçekte ev baştan aşağı yanmış, siz dışarda kalmıştınız.
Benim sizde bulduğum zihnî çeşni de buradan geliyordu. Bildiğiniz
gibi hâl diye bir şey yoktur. Emerson olacak galiba, “hâl”i iki musikî
notası arasındaki fasıla diye tarif eder. Daha basiti hâl, geleceği geçmişi
görmeye yarayan bir rasat kulesidir. İsterseniz bentlerde olduğu gibi
daima dönen bir su için yapılmış bir teraziye de benzetebilirsiniz. Siz
bu rasat kulesinden mahrumdunuz, o kadar (s.149).

“İklimini değiştirmiş zamansız hayat”ın (Tanpınar, 2009a, s.42)
hüküm sürdüğü Huzur’da ise Sahaflar’da mecmua karıştırırken dalıp
giden Mümtaz “peşinden koşmağa hiç lüzum görmediği bir zamanın eşiğinde” elinden defteri bırakır. Âna döner. Nuran da daima
Mümtaz’ı âna çağırmaktadır: “Niçin bugünü yaşamıyorsun Mümtaz? Neden ya mazidesin, ya istikbaldesin. Bu saat de var” (Tanpınar,
142
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2009a, s.180). Mümtaz Dördüncü Murat’ın gözdesinin köşküne gittiklerinde Nuran’ı, Dördüncü Murat devrinin nostaljisiyle muhayyilesinde giydirir. Ancak Nuran onu yine âna (ve gerçeğe) döndürür:
“Ben Nuran’ım. Kandilli’de otururum. 1937 senesinde yaşıyor, aşağı
yukarı zamanımın elbisesini giyiyorum. Hiçbir elbise ve hüviyet değiştirmeğe hevesim yok” (Tanpınar, 2009a, s.127). Tanpınar, bir nostaljinin izinde giden Mümtaz’ı Nuran karakteriyle ve onun zamana
galebe çalan hâliyle dengelemek istemiş gibidir: “‘Çünkü hâdiselerle
beraber biz de değişiriz; ve biz değişince mazimizi de yeni baştan
kurarız.’ İnsan kafası böyleydi. Zaman, onda daima yeniden teşekkül
ederdi. Hâl, bu bıçak sırtı, hem mazinin yükünü taşır, hem de onu
çizgi çizgi değiştirirdi” (Tanpınar, 2009a, s.347) diyen Nuran’ın dilinde an, geçmişi yeniden kuran bir unsur olarak karşımıza çıkar.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde kendisini Nuri Efendi ile
Halit Ayarcı’nın terkibi addeden Hayri İrdal da devamlı bugünün
derdindedir. Onda hep şartlar ağır basar. Halit Ayarcı da “mazi ve
istikbalini hâlin arasından” görür (Tanpınar, 2015, s.219). Hayri
İrdal’ı “Siz hayata değil, Acem aşirana inanıyordunuz…” (Tanpınar,
2015, s.235) diyerek âna, hayata davet eder. İlerleyen sayfalarda ise
“Acemaşiran’dan bıkmadınız mı? İçinizde hiç başka şeylerin daüssılası yok mu?” der (Tanpınar, 2015, s.294). Eski musikiden hareketle
âna çağrılır Hayri İrdal. Makam, usul bilmeyen baldızının gazinoda
alaturka halk türküleri söylemesine dönemin ruhu gereği ikna olması da zamana yenildiğini gösterir.
Sahnenin Dışındakiler’de anda olmanın, ânın işini görmenin
öneminden bahseden karakter İhsan’dır ve zamanın baskınlığı şöyle ifade edilir: “Evin hemen her tarafından zaman kendini ilân ediyordu. Beyhudedir, diyordu, bütün bu ıstıraplar, unutmalar ve hatırlamalar, ben varken hepsi beyhudedir!” (Tanpınar, 2005, s.110).
Aydaki Kadın’a gelinceye değin hep bir geçmişle alışveriş söz konusuyken Aydaki Kadın’da geçmiş sadece “flash back” unsuru olarak
kullanılır. Geçmişle an arasında hızlı ve yoğun gelgitler cereyan eder
ve bu gelgitler öyle iç içe geçmiştir ki adeta nostalji yapmaya imkân
ve vakit yoktur. Romanda, aynı zamanda, güncel siyaset, Selim’i hep
âna döndüren bir unsur olarak tebarüz etmektedir. Bunun yanı sıra,
“İnsan hayatından memnun olmayınca mazisini adeta inkâr ediyor”
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(Tanpınar, 2009, s.17) diyen Selim bizzat kendisi hep âna dönmek,
geçmişin onu çağıran mahiyetinden âzad olmak ister. Ânın postmodern zamanlardaki baskın karakteristiği Aydaki Kadın’la öne çıkar.

Nostaljinin Geleceği
“Kökü mazide olan âtiyim”
Yahya Kemal

James Walvin (1987) nostaljinin geçmişin tahayyül edilen ve
mitik özelliklerinin temsili olarak ânı ıslah edici bir rol oynadığını
ifade eder (s.162). Linda Hutcheon (2008) ise nostaljinin gücünün,
“yetersiz bir şimdiki zaman ve idealleştirilmiş bir geçmişi” bir arada
barındırmasından kaynaklandığını belirtir (s.218). Nostalji, bu bağlamda, Tanpınar’da sadece andan geriye dönük olarak gerçekleşen
bir şey değildir; aynı zamanda geçmişten bugüne de dönüktür. Ancak Walvin ve Hutcheon’a ek olarak, nostalji sadece bugünü ıslah etmekle kalmaz; geleceğe de sirayet eder ve dolayısıyla geleceği de ihtiva eder. Aynı şekilde Tanpınar, romanlarında nostalji unsurundan
geçmişte geleceği kurmak adına da yararlanır. Tanpınar’da nostalji
adeta vaktinde ve yerinde bir ikaz işlevi görür; geçmişten geleceğe
seslenir.
Sahnenin Dışındakiler’deki nostaljik hava, Cemal’in geleceğe
dair bir nostalji mizanseni kurmasında da kendini gösterir (Tanpınar, 2005):
Kim bilir belki de böyle yapmakla, bu sokakların bütün dünyaya kapalı yalnızlığında bizi zaman içinde devam ettirerek, bizden sonra, yaptığımız şeyleri yapacak, bu camiin bahçesine girecek, macunculara şarkı
okutacak, keten helva ile konuşacak, çamaşır sepeti satan Yahudiye takılacak, yeni çıkan şehirli türkülerini ağızdan öğrenerek gelecek yaşlarının “psychose”unu, o hüzün ve daüssıla kompleksini kendi içinde
hazırlayacak yeni yolcuya, hulâsa bizden sonra biz olacak mahalleliye
bir nevi kolaylık ve dostluk gösterdiğimizi sanıyorduk (s.22).

Mümtaz, Hekimoğlu Ali Paşa Konağı’nın bulunduğu mahallenin döküntü evlerine bakarken şöyle söyler:
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Devam etmesi lâzım gelen, işte bu türküdür. Çocuklarımızın bu türküyü söyleyerek, bu oyunu oynayarak büyümesi; ne Hekimoğlu Ali
Paşa’nın kendisi, ne konağı, hattâ ne de mahallesi. Her şey değişebilir,
hattâ kendi irademizle değiştiririz. Değişmeyecek olan, hayata şekil veren, ona bizim damgamızı basan şeylerdir (Tanpınar, 2009a, s.20-21).

Bu noktada saf nostalji hâlinden ziyade, Mümtaz üzerinden,
geleceğe asıl nakledilecek şey olan kültürün üretimine devam edilmesi gerektiği mesajı verilir. İlerleyen sayfalarda Mümtaz “İstanbul
ve vatanın her köşesi bir istihsal programı istiyor. Fakat bu realiteler içine maziyle bağlarımız da girer. Çünkü o, hayatımızın, bugün
olduğu gibi gelecek zamanda da şekillerinden biridir” (Tanpınar,
2009a, s.172) der. Mazi, Huzur’da da görüldüğü gibi, şimdiye dair
salt bir nostalji unsuru değildir; aynı zamanda şimdiyi ve geleceği
de belirleyen bir yapı arz eder. Ertuğrul Aydın (2002), Tanpınar için
mazinin sürekli değişip genişleyen, sırt dönülmemesi gereken bir yarın olduğunu ve mazinin bu şekilde yeniden keşfinin Mümtaz’ı düne
bağladığını belirtir (s.254).
Saatleri Ayarlama Enstitüsü modern zamanlardaki durumu en
sarih bir biçimde ortaya koyan romanlardandır. Nuri Efendi, geçmişi; Halit Ayarcı, girişimciliğiyle modernliği temsil eder. Hayri İrdal
bu iki kişinin “bütün zaman ayrılıklarının üstünden” onun hayatında
birleştiklerini söyler; o onların muhassalası, terkibidir. Enstitü geçmişi yerle yeksan etmiş, bağları koparmıştır. Hayri İrdal, nostaljisi
kalmayan kimsenin artık hiçbir bağı olmadığı; enstitüye tutunmadığı takdirde de hiçbir şeyi kalmayacağı hakikati ile karşı karşıya kalır.
Bu noktada enstitünün artık bir hakikat meselesi değil, ölüm kalım
meselesi olduğuna kanaat getirir. Geçmişi geride bıraktığı böylesi bir
noktada enstitüyü kaybetmenin “yarınsız ve hiçbir şeysiz” olmak anlamına geldiğini düşünür. Yeni hakikat budur.
“Mâzi nihayet geçmiş bir zamandır; bizde, ancak, kendisine içimizden bir şeyler katarsak hakkıyla yaşayabilir. Biz ise ‘Bugün bile’
değiliz; yarınız. Her neslin asıl vazifesi kendi ötesinde gelecek için
olanı hazırlarken başlar” diyen Tanpınar’a göre (2000, s.42) hayatın
sürekliliği, geçmişten beslenerek geleceği şekillendirmeli, geliştirmelidir. Daima süreklilik vurgusu yapan Tanpınar, geleceğin maziden ve bu nostalji ruhundan besleneceğini düşünür ve bu ruhu da
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eserlerinde işler. Nostalji onun için sadece geçmişe duyulan bir özlem, onun tabiriyle “daüssıla” değildir; geleceği -şimdide ve yenideninşa etme imkânıdır.

Nostalji’nin “Nostos”u
Ev, somut olmak zorunda olmayan; oluşturduğu simgesel çağrışımlarla da inşa edebileceğimiz, aidiyeti vurgulayan bir mefhumdur.
“Evimiz mekânsal, varoluşsal ve kültürel olarak ait olduğumuz, parçası olduğumuz topluluğun, ailemizin ve sevdiklerimizin yaşadığı,
kendi kökenlerimizi bulacağımız, dünyanın başka bir yerindeyken
geri dönmeyi özlediğimiz yerdir” (Hedetoft ve Hjort’tan aktaran Suner, 2006, s.16-17). Tanpınar da “kayıp imparatorluğa” duyduğu bağlılığı (Gürbilek, 2007, s.124), nostaljiyi, “ev özlemi”ni çeşitli metaforların yanı sıra ev sembolünden yararlanarak anlatmıştır. Nostalji,
Tanpınar’da bir aidiyete, bir “evde olma” hissine işaret eder.
Tanpınar romanlarının ekseriyetinde bir ev mefhumu söz konusudur. Mahur Beste’de Sabri Hoca, medeniyeti bir konağa benzetir
(Tanpınar, 2007):
İşte medeniyet dediğin bu konağa benzer. Evvelâ o sandığın mucizesi
vardı. Yani rahmetli büyük annenin hoşuna gidecek şeyleri sen farkına
varmadan hazırlayan sevgisi.. Bu, o medeniyetin yaratıcı tarafıdır ve
hakikaten bir mucizeye benzerdi. [...] Sonra günün birinde bu, yaratıcı
taraf ölür. Büyükanne artık yoktur. Konsol, sandık hepsi mucizesini
keser. Fakat ev sağlamdır; hayat eskisi gibi devam eder. Sen o hâtıralar
için yaşarsın. Mucizenin kendisi değilse bile, ondan her yana sinen sır
vardır, emniyet vardır. Aradığını bulmasan bile aramanın zevkini duyarsın. Sonra bir an gelir, konağın kendisi yanar. Şimdi enkaz arasında
gördüğümüz insanlara benziyoruz. Bir yığın kül, kararmış direk, paslı
demir, yer yer tüten duman, is ve çamur içinde işte bulduğumuz şey...
Şimdi sen istediğin kadar bu artıklarla yeni bir şey yapmaya çalış; istediğin kadar şarkı, eski dünyamızı sev, ona bağlı yaşa; sihirli nefes ortadan kaybolduktan sonra elindeki çerçöp yığınından ne çıkar? Hattâ
hâtıranda kalan şey bile bir işe yaramaz (s.90-91).

Ancak konak yandıktan sonra Sabri Hoca’ya göre nostalji işlevsizdir; medeniyeti çöken “evsiz”lerin geçmişle olan bağlarının bir
anlamı kalmaz (Anar, 2004, s.42). “Mahur Beste Hakkında Behçet
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Bey’e Mektup”ta da anlatıcı “Gerçekte ev baştan aşağı yanmış, siz dışarda kalmıştınız” (Tanpınar, 2007, s.149) der.1
Mazinin mevcudiyetinden ziyade yokluğunu, açtığı gediği öne
çıkaran Tanpınar (Gürbilek, 1995, s.10), bir medeniyet ve kültür tasavvuru inşa ederken simgesel evi de daima ortadan kaldırır. Ortada
bir ev kalmayınca belki “nostos”u, belki de onun özlemiyle “algia”yı
vurgulamak istemektedir. Cemal de Anadolu’dan döndükten sonra
evini eskisi gibi bulmaz. Kiracısı olan kadın ise “Evimiz durulacak
yer değil! Hiçbir yer durulacak gibi değil. Bir cehennemde yaşıyoruz” (Tanpınar, 2005, s.128) der. Ev, gitgide hüviyetini kaybetmektedir. Mütareke İstanbul’undaki evler ne terk edilebilecek ne de kalınabilecek durumdadır.
Mümtaz da çocukluk evlerini kaybetmiş “evsiz” biridir. Huzur,
Nuran’ın gidişiyle ebediyen evsiz kalan Mümtaz’ın “nostos”unun
hikâyesidir. Bu evin özlemiyle an ile geçmiş arasında salınarak
dolaştığı İstanbul anlatılır. Suat’ın Mümtaz’ın evinde intihar edişi de bu noktada anlam kazanmaktadır. Nuran; eski evinin peşinde kendi hafızasında gezinen Mümtaz için İstanbul’dur, Boğaz’dır,
eski musıkîdir. Bütün “eski ve güzel şeylerin” simgesidir Nuran.
Mümtaz’ın “nostos”udur. Nuran’a “Artık zihnimde değil senin vücudunda düşünüyorum. Şimdi vücudun düşüncemin evidir” (Tanpınar, 2009a, s.180) diyen de Mümtaz’dır. Buna mukabil Nuran “Başka
bir kadınla sevişirsin... Düşüncen başka evlerde oturur. Tıpkı çocukluğumuzda sık sık ev değiştirmemiz gibi... O kadar garip olurdu ki.
Evvela yadırgardık. Hep eskisini düşünürdük. Ne akşamlarımızı,
ne sabahlarımızı bu yeni odalara ve sofralara sığdıramazdık. Sonra
alışırdık” diyerek (Tanpınar, 2009a, s.184) onu yine âna, hakikate,
devam etmeye davet eder. Realitenin sözcüsü konumundan “nostos
yitse bile alışılır, devam edilir” demek istemektedir.
Nuran’ın gidişinden sonraki durum da bunu doğrulamaktadır:
“Nuran’ın gitmesiyle zihni hayatı durmuş gibiydi. Sanki genç kadın bu mazi rüyasının bütün canlı ve güzel taraflarını beraberinde
1 Behçet Bey’in konağı hakikaten yanmıştır. Eniştesi Arif Bey onu “Bu kadar serveti böyle
kav gibi binada, bu kibrit kutusunda saklıyorsun; maazallah bir yangın, bir şey oluverir,
mahvolursun!” diye defaatle uyarmış ve bu nasihat onu konağa daha çok bağlamıştır. Nihayetinde bu “servet”le dolu konak, dört bin ciltlik kitap ve fermanlarla birlikte kül olur.
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götürmüş, yerinde tıpkı Mümtaz’ın hayatı gibi bir kül yığını kalmıştı” (Tanpınar, 2009a, s.332). Tıpkı Sabri Hoca’nın tasvirindeki gibi,
mazi rüyasının canlı ve güzel tarafları gidince geriye bir yığın kül,
renksiz bir nostalji kalır.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Hayri İrdal Halit Ayarcı’yla
gazinoda geçirdiği ilk gecede eve gitmek istediğini; kendisinin olmayan bu hayat ve eğlenceden yorulduğunu hissederek şöyle der:
“Evime, bana ve benim olan şeylerin arasına, ıstıraplarıma, yoksulluğuma dönmek istiyordum” (Tanpınar, 2015, s.227). Roman boyunca
hakikat ile yalandan mürekkep hayat arasında bocalayan Hayri İrdal
da eve dönüş özlemi duymaktadır.
Aydaki Kadın’da konağın eski çalışanlarından Ali Efendi ile karşılaşan Selim, Ali Efendi’nin nostaljik havasına mukabil, onları bir
araya getiren evin yitişini şöyle açıklar: “Nereye geleceksin Ali Efendi? O zaman içinden bu cevabı vermişti. Köşk yok ki artık. [...] Ne de
çocuklar. Ne Süleyman’ın horozu ne de atlar. Şimdi hiç gelemezsin
Ali Efendi” (Tanpınar, 2009b, s.50).
Leyla da imparatorluğa benzetilir. Kadın daima nostos’a tekabül eder Tanpınar’da: Kaybedilen, yası tutulan... Nurdan Gürbilek
(2007), “ölü anne sembolü” olarak yorumladığı bu kadınlar için şöyle söyler:
Yalnızca Nuran ve Leylâ da değil. Mahur Beste’nin Atiye’si de “insanın içinde aşk, sonsuzluk duygusu, bilinmez daüssılalar uyandırdıktan
sonra ortadan çekilip giden” ama “bir türlü unutulamayan mahlûk”tur.
Ya da şöyle söyleyelim: Çekilip giden, tam da bu yüzden unutulamayan bir mahlûktur (s.119).

Nostalgia, ancak “eve dönüş”le mi dinecektir? Ev kimi zaman
metruk, kimi zaman yanmış ve eve dönüş imkânı somut olarak kalmamış olsa da evin hayali ve özlemi sürmekte, “sılanın kendisinden
çok sıla özleminden yapılmış bir kültürel coğrafya” inşa eden (Gürbilek, 2020, s.12) Tanpınar’ın romanlarında mânen yaşatılmaktadır.
Gürbilek’in ifadesiyle (2011) Tanpınar “geç kalmışlık duygusuyla vakit tam dolmadan eve dönmüş olma hissi” içindedir, ancak “ne olursa olsun, kaçış nereye doğru olursa olsun, çoğu denemesinde evden
kaçmanın değil, eve dönmenin cümlelerini kurar” (s.133). Kim bilir,
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belki de yasını bir nostaljide tuttuğu gibi, “devam etmesi lâzım gelen”
türküler de romanlarında yaşamaya devam etmektedir.

Sonuç
Andreas Huyssen bir “geçmişi bugünle eşzamanlı kılma yöntemi” olan veri bankalarına hatıra depolamanın, geçmişe ait şeyleri
şimdiki zamanın yörüngesine çekmek olduğunu ve istediğimizde
bunları çabucak çağırabileceğimizi belirtir (aktaran Hutcheon, 2008,
s.217). Bugüne ait her şeyin kendisi için bir dava olduğunu söyleyen
Tanpınar da bugünü anlamlandırma çabasını geçmiş üzerinden gerçekleştirmeyi tercih etmiştir. Geçmişin hafızasını günümüze taşıma
imkânı sunduğu romanlarıyla geçmişten günümüze ulaşmakta ve
bugünü şekillendirme imkânını kullanmaktadır. Şimdiyi geçmişin
nazarıyla donatmakta, kıymetlendirmektedir. Geçmişe bugünde ve
bugünün perspektifinden sahip çıkarak şunu gösterir: Tanpınar sadece nostaljisi olan insan değildir; âna da geleceğin geçmişi olarak
bakar ve kıymet verir.
İki Tanpınar olduğunu; birinin maziye, tamlık hayaline sıkı sıkıya bağlıyken; diğerinin eski evin enkazdan ibaret olduğunu, yeni
evde kiracı olmaya mahkûm olduğumuzu söylediğini belirten Gürbilek (2007) Tanpınar’da nostaljinin durumunu şöyle özetler:
Evet, bir mazi hasreti, kişinin ya da ulusun çocukluğuyla ilişkilendirilmiş bir tamlık hayali; bir eve dönme, kendine dönme ısrarı var
Tanpınar’da. Ama diğer yanda “kendi” denen yerin başından bu yana
kayıpla şekillendiğini, sanatın aynasının o kadim ayna kırıldığı için
onun yerine geçtiğini, bütün bu içeriklerin çoktan kaybedildikleri
için yazıya dökülebildiğini söyleyen de odur. Kurumuş pınar, kayıp
Şark ya da ölü anne: Kaybedilen bundan böyle ancak “hasretin kuvvetiyle”, “sözün kudretiyle”, bu kez bir iç dünya olarak kurulabilecektir.
Tanpınar’ı siyasi muhafazakârlıktan olduğu kadar mazinin sahiden
diriltilebileceği yanılsamasından uzak tutan, edebiyatı toplumsal seferberliğin dışında özerk bir şey olarak düşünmesini sağlayan da özerk
kendiliğin ancak kayıpla kazanılabileceği sezgisidir (s.133-134).

Tanpınar’ın nostalji anlayışının farklılığı, kaybın yarasını yer yer
nostaljiyle sarmaya çalışırken yer yer de kaybın kendisini vurgula-
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masında yatmaktadır. İlaveten, Tanpınar’ın nostaljisi, romanlarında
doğrusal bir çizgide ilerlemez. Tanpınar için nostalji, bazen kaybın
ancak ironi yoluyla ifade edilebilmesi demekken bazen de Aydaki
Kadın’da olduğu üzere “zamanın ruhu” olan postmodern telakkiye
uyması ve belki de kendisinin de bu iki uç arasında savrulması demektir.
Ancak şu söylenebilir ki Tanpınar, kuru bir özlem içerisinde
değildir. İçine doğduğu toplum ve değerleri kaybetme korkusuyla yaşadığı travmayı aşmak için nostalji duygusundan yararlanmış,
“yeniden kurucu nostalji” ile “düşünsel nostalji” arasında bir yerde
konumlanmıştır. Faşizan veya ulusçu bir çizgide değildir; yıkılmış
bir evi inşa etmek arzusundadır. Düşünsel nostaljinin özlemi onu
besler, motive eder. Svetlana Boym’un düşünsel nostalji için ifade ettiği gibi (2009), bu evin inşası için “yıkıntılarla, zamanın ve tarihin
pasıyla uğraşır” (s.77). Tanpınar, nostaljiyle sırf “özlem”inden ötürü
iştigal etmez; hakiki mânâsıyla yıkıntıların arasına dalar ve onları
dönüştürmeye, onlarla yeni bir terkip kurmaya çalışır.
Tanpınar’ın nostaljisi tek katmanlı değildir; mazi farklı veçheleriyle eserlerinde yaşar ve ele alınır. Fakat yazarın nostalji idraki
sadece fikrî değil, aynı zamanda aksiyoner bir mahiyete de sahiptir.
Zira “Yazarlar bir yeri anlatmakla kalmaz, daima yeniden yaratırlar”
da (Gürbilek, 2020, s.11). Nostalji, “Şurası var ki tıpkı kendimiz gibi
geçmiş zaman da, bizdeki aksiyle tekevvün hâlindedir. Kâinatımızı
nasıl kendi akislerimizle yaratırsak; maziyi de, düşüncelerimize,
duygularımıza ve değer hükümlerimize göre yaratır, değiştiririz”
(Tanpınar, 1992, s.100) diyen Tanpınar için tam da bir “yeniden yaratma” imkânıdır; şimdiye ve geleceğe bir istikamet belirleme işlevi
görür. Romanları aracılığıyla sadece kendisine değil, okurlarına da
bir “nostaljik vatan” inşa eden Tanpınar, nostalji aracılığıyla kolektif
hafızayı güçlendirmektedir. Yazar bu iki nostalji tipini zaman bağlamında da mezceder ve hatta aşar; onun eve dönüş özlemi aynı zamanda geleceğe dair bakışının bir vesikasıdır. Tarih, mazi, geçmiş,
Tanpınar’da yaşayan ve günümüze -ve hâttâ geleceğe- tevarüs eden
unsurlardır. Tanpınar’ın dinmeyen nostaljisi, evi mamur kılmak
içindir.
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Kritik Manzara: 21. Yüzyılda Değişen
Tiyatro (ve) Eleştirisi
Eylem Ejder*1
21. yüzyılda tiyatronun “değişen manzarası” üzerine yayımlanmış çok sayıda araştırma, makale, kitap bulmak mümkün: “Değişen
tiyatro”, “tiyatro ve performansın yeni biçimleri”, “yeni dramaturgiler”, “sahnelemede yeni yaklaşımlar” gibi başlıklar en sık karşılaştıklarımız. Ancak nedense bu “değişen tiyatro”nun eleştirisi ya da 21.
yüzyılda tiyatro eleştirisi için aynı bolluktan pek söz edemiyoruz.
Hele de Türkiye’de neredeyse hiç. Postdramatik (ve sonrası) tiyatro
çağında sayısız yeni deneme ve biçimsel arayışlar söz konusuyken,
eleştiri yerinde mi sayıyor? Sürekli değişen tiyatro formlarına alışageldiğimiz eleştiri modelleriyle mi cevap veriyoruz, yoksa eleştiri de
değişiyor mu? Değişmeli mi yahut çoktan değişti mi? Öyleyse nasıl?

Eleştirel Denemeler, Kritik Sesler
Benim gibi eleştiride yeni modeller, değişen anlayışlar, bugünün eleştirisinin tarihsel, siyasal, toplumsal boyutlarının neler olduğu/olabileceği ya da tiyatro hakkında düşünürken aslında neyi
düşündüğümüzü, tiyatro hakkında yazarken neyi icra ettiğimizi
merak eden biri için Duska Radosavljevic’in derlediği Theatre Cri* Ankara Üniversitesi, Tiyatro Bölümü Doktora Öğrencisi, eylemejder@gmail.com
Yazının gönderim tarihi: 17.06.2020. Yazının kabul tarihi: 06.08.2020.
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ticism: Changing Landscapes (Tiyatro Eleştirisi: Değişen Manzaralar) bulunmaz bir nimet. 2016’da Bloomsbury Publishing tarafından
yayımlanan kitapta “21. yüzyılda tiyatro eleştirisi” adına yaraşır bir
şekilde Batı ülkelerinden 21 farklı eleştirmen/akademisyen/ araştırmacı tarafından tartışılıyor. Kitabın içeriği oldukça zengin. Kimi
akademisyen ve eleştirmenlerin kişisel deneyimlerini ve yaşadığı
toplumun eleştirel pratiklerini tanımlama, kimilerinin eleştiri kavramını yeniden tartışarak onu kolektif ve politik bir pratik olarak
kuramsallaştırma çabasını bulabildiğimiz gibi kimi blogger’ların da
oldukça yenilikçi, yaratıcı eleştirel modelleriyle karşılaşabiliyoruz.
Örneğin Margherita Laera’nın “militan eleştirisi”, Natasa Govedic’in
sanat (art) ve eleştiriyi (criticism) birleştirerek eleştiriyi sanatsal bir
pratik olarak tartıştığı “artisizm” kavramı, Jill Dolan’ın Feminist
Spectator adlı feminist eleştiri blogu ve tiyatro akademisindeki feminist çabasını “eril bir toplumun kodlarını değiştirme eylemi” olarak sunduğu yazısı, Diana Damian Martin’in Ranciere’den hareketle
geliştirdiği “politik olay olarak eleştiri” kavramsallaştırması, Maddy
Costa’nın bir tiyatro ekibinin provalarına katılarak tüm süreci değerlendirdiği feminist “gömülü eleştiri”si (embedded criticism), Megan Vaughan’ın sadece emojiler kullanarak iki arkadaş arasındaki
mizahi bir whatsapp yazışması olarak tasarladığı performans eleştiri
modeli, NOTA eleştiri grubunun “açık diyalog”u, Alice Saville’nin
çocuk oyunları için resimli kitap formundaki eleştiri modeli, Alison
Croggon’un “bir tiyatro eleştirmeni gibi düşünmek” konulu düz yazı
şiiri ve William McEvoy’un “performatif eleştiri”si kitapta öne çıkan
yaratıcı eleştiri uygulamalarından bazıları.
“Eleştiri nedir, nasıl yazılır?”, “eleştirmen kimdir, nasıl eleştirmen olunur?” gibi hazır cevap soruların peşinde değil Theatre Criticism. Daha çok şu sorularla ilgileniyor: Dijital medya bize farklı ve
yeni biçimler, anlatımlar, yazın teknikleri ve formları keşfetme özgürlüğü mü tanıyor? Ekonomik koşullar, neoliberalizm ve internetin
hız kazanması bilinen haliyle eleştiri pratiğini nasıl etkiliyor? Eleştiri
yaratıcı bir yazın ve sanatsal bir faaliyet mi? Kültür üzerine yapılmış
geniş bir sohbet ve diyalogun bir parçası mı? Günümüzde eleştirinin
konumu nedir? Yaşadığımız kültürde eleştirmen tahayyülleri nelerdir? Bunlar çeşitli popüler medya organlarında nasıl temsil ediliyor?

monograf

2020/14

155

Eylem Ejder

Eleştiriyi kolektif bir çaba, geniş bir diyalog imkânı ve siyasal bir etkinlik alanı olarak düşünmenin olanakları ve fırsatları neler olabilir?
Bu çağın eleştirel pratiği önceki dönemlerinkiyle bir süreklilik ilişkisi içinde mi düşünülmeli yoksa kamusal alanın değişen doğası ve
dijital çağdaki entelektüel ortaklıklar bağlamında daha etkileyici bir
biçimde mi ele alınmalı?
Bu ve benzer sorularla ilgilenen Theatre Criticism: Changing
Landscapes, dijital çağ olarak tanımlanan 21.yüzyılda tiyatro eleştirisinin değişen manzarasını, bu manzaradaki ana güzergâhlar kadar
ilk bakışta fark edilmeyen ara yolları anlama çabasında. İnternetin
giderek hız kazanması, neoliberal ekonominin krizleriyle “(profesyonel) eleştirmenin öldüğü”, eleştirel yazın ve yayıncılığın topyekûn
değiştiği iddia edilen bir çağda eleştirinin işlevi ve amacına; toplumsal, estetik ve siyasal boyutlarına; farklı ve yenilikçi formlarına radikal bir perspektiften yeniden yaklaşma derdinde. Radosavljevic’in
öncülük ettiği bu çaba bireysel, sosyal ve tarihsel perspektiflerden
farklı biçimlerde yazılmış eleştirel denemelerin bir toplamını ve
2000’li yılların eleştirel pratiğinin uçsuz bucaksız değişken manzarasını sunmaya niyetleniyor. Kitap, bu çoğulluğu anlama ve sergilemeye çalışırken kendisi de benzer bir yöntemi uyguluyor. Derlemenin
yazarları -akademisyen, eleştirmen, blogger, bağımsız araştırmacı,
aktivist, sanatçılar- aralarında hiçbir hiyerarşi gözetilmeksizin bu
çoğulluğun bir parçası olarak yer alıyor. Yazarlar akademik makalelerden denemelere, yaratıcı uygulamalardan performatif yazın örneklerine dek geniş bir eleştirel çeşitliliği sergiliyorlar.

Değişen Manzara, Değişen Eleştiri
Theatre Criticism editör Radosavljevic’e ait “Değişen Manzaralar” adlı giriş bölümüyle birlikte sırasıyla şu dört ana bölümden oluşuyor: “Tiyatro Eleştirisinin Bağlam ve Tarihçeleri”, “Eleştirmenlerin
Sesleri”, “Eleştirinin Değişen İşlev ve Biçimleri” ve “Eleştirel Uygulama Örnekleri”. Giriş yazısında Radosavljevic, kitapta yer alan yazı ve
tartışmalara yönelik bir zemin oluşturabilmek için tartışmasını yöntemsel olarak birbiriyle bağlantılı iki düzlemde kuruyor. İlk olarak
kitaba da adını veren, 21. yüzyıl başında tiyatro ve performans ça156
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lışmalarının sıklıkla kullandığı “manzara” (landscape) kavramı üzerinde duruyor. 2000’ler başında tiyatrodaki “uzamsal dönüş”e (spatial turn) ve ekolojik duyarlılığa dikkat çeken Radosavljevic tiyatro
eleştirisindeki değişimi okuyabilmek için coğrafi bir metafor olarak
manzaradan yararlanıyor. Bakanı bir gözlemci durumuna sokan, nerede başlayıp bittiğini kestiremediğimiz, içindeki değişen manzaraları, sözgelimi yüzeydeki genel görünüme karşın derindeki volkanları,
patlamaları, renk kontrastlarını görmeye çalıştığımız bir çeşitlilik ve
bir değişim alanı olarak manzaradan söz ediyor. Benzer şekilde eleştiriyi de “manzaralanmış” bir etkinlik alanı olarak tarifliyor. Coğrafi bir
manzarayı genelde görece durgun bir şey olarak kavrarız. Sanki onda
hiç değişim yoktur, hep aynı şeye bakıyoruzdur. Buna karşıt olarak
aynı kökenden gelen kriz ve eleştiri (criticism) sözcükleri ise bir o
kadar “değişim” imasını içerir. Bu yüzden “değişim” anlamsal olarak
eleştirinin tam kalbinde yatar. Dolayısıyla eleştirinin manzarası donuk, sabit bir görünüm sunmaz. Her zaman hareket eden bir imgedir;
zamansal ve mekânsal bir değişimdir. (Radosavljevic, 2016, s.29)
Kitabın temel araştırma sorusu da bu noktada ortaya çıkıyor:
“Çağımızın sanat eleştirisi pratiklerini etkileyen farklı değişim düzeylerini en iyi nasıl kavrayabilir ve bunlardan faydalanabiliriz?”
(s.4) Ekonomik, siyasal, toplumsal değişim ve krizlerden bağımsız
değerlendirilemeyen ve ilk çıktığında özellikle akademide ve dergicilikte kuşkuyla yaklaşılan (websitelerinden kişisel bloglara, 140
karakterlik twittlere dek) online eleştirinin yükselişi bu değişimin
odağında yer alıyor. Bunu eleştiride yaratıcılık ve özgürleşme arayışları, yeni form ve denemelerin artışı takip ediyor.
Radosavljevic, ikinci olarak kitaptaki yazıların çoğunun ortak
noktası olan 21. yüzyılda online eleştirinin yükselişe geçmesini ve
bunun akademik eleştiri ile gazete, dergi gibi basılı yayın eleştirisiyle olan ilişkisini tartışıyor. Her birinin geçmiş, şimdi ve geleceğine
yönelik kısa ama kapsamlı bir inceleme sunuyor. Online eleştiri ve
akademik eleştiri arasında kategorik bir ayrım yapmış olsa da Radosavljevic bugünün online eleştiri formunun akademik yazın ile daha
kendine özgü dijital formlar arasında bir tür çapraz döllenme yaptığını da belirtiyor. Yani 21. yüzyıl eleştirisinde kategorik ayrımlar ve
formlar arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmeye başlıyor.
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Kitabın Bölümlenişi
Kitabın “Tiyatro Eleştirisinin Bağlam ve Tarihçeleri” adlı birinci bölümünde Amerika, Litvanya, Rusya, İtalya, Almanya ve
Yunanistan’dan deneyimli eleştirmenler kendi ülkelerinde eleştirinin yüz yıllık tarihçesini sunuyor. Yazıların hemen hepsi Batı ülkelerine ait olduğu için deneyimlerin ortaklığından söz etmek ve
yerleşik bir eleştirel kültürün güçlü izlerini görebilmek mümkün.
Yaşanılan siyasi olaylar, devrimler, rejim değişikliklerinin sanatı ve
dolayısıyla sanat eleştirisinden beklentileri nasıl değiştirdiğini de.
Örneğin Yunanistan’dan Savas Patsalidis, ülkesinin tiyatro eleştirisi
tarihini “modernizmin kesinliklerinin eleştirel olmayan eleştirisinden postmodernizmin belirsizliklerine eleştirel bir geçiş” olarak tarifliyor. Yunanistan’da sık karşılaştıkları ekonomik ve siyasi krizlere
atıfta bulunarak tiyatronun krizine de değiniyor, kriz dönemlerinde
bunu tiyatroya ve dramın olanaklarına tercüme edecek, bir bakıma
krizi fırsata çevirecek birilerinin her zaman çıkacağına da. İşte bu
noktada karşımıza aktivizm kavramına yeniden can verecek, eleştiriyi, yaşamı ve dünyayı yeniden aktifleştirmesi beklenen eleştirmenin “postmodern” kritik rolü çıkıyor. Rus toplumunda sanat ve
sanatçının her zaman çok önemli bir figür olarak konumlandığını
hatırlatan Kristina Matvienko, Çarlık döneminden Sovyetler’e, Sovyetlerin çöküşünden bugünün Rus tiyatrosuna uzanarak eleştirinin
her zaman oldukça “ciddi”, “ağırbaşlı” ve bu siyasal değişimler altında biraz da kutuplaşmış doğasını resmediyor. Margherita Laera
ise 1960 civarında İtalya’da ortaya çıkan ve kendilerini “militanlar”
olarak tanımlayan avangard bir eleştirmenler grubundan söz ediyor.
“Ellerinizi Kirletin” (Get Your Hands Dirty) adlı aktivist eleştiri grubunun “militan eleştiri” modelini ele alan Laera, bu “postmodern
hareket”in 21. yüzyılda online tiyatro eleştirisinde nasıl tekrar ve
değişik formlarda ortaya çıktığı ve bunun olumlu-olumsuz etkilerini tartışıyor. (Küçük bir not; Dario Fo ve Barba gibi sanatçıların
bu harekete nasıl tereddüt ve endişeyle yaklaştıklarını da.) Alman
eleştirmen Vasco Boenisch ise doktora tezinden hareketle ele aldığı yazısında Almanya’da tiyatro eleştirisinin ortaya çıktığı 18. yüzyıl
ortalarından günümüze dek değişen sahneleme ve yayın faaliyetleri
üzerinden tiyatro eleştirisinin değişimini tartışıyor. Bugün eleştiri158
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nin (review) ne olduğunu, ne anlama geldiğini ve ne ya da nasıl olması gerektiğini tarihî referanslara başvurarak irdeleyen Boenisch
temel olarak iki şeyi sorguluyor: Eleştirmenler yaptıkları/yazdıkları şey hakkında ne düşünüyor? Peki okurları? Okurlar onlardan ne
bekliyor? Okurlar, eleştirmenin yazıları hakkında ne düşünüyor?
Her yazarın kitaba nasıl bir katkı sunduğunu, yürüttüğü tartışmaları burada sırasıyla ve detaylı aktarmak pek mümkün değil.
Ancak derlemenin yazılarında şu rahatlıkla görülebiliyor: Farklı
coğrafyalarda da olsa eleştirinin aşağı yukarı nasıl bir ortak serüvenden geçtiği, hangi zorluklarla karşılaştığı, kendini yeniden nasıl
biçimlendirip yarattığı ve tiyatro yapma biçimi değiştikçe eleştirinin
de nasıl değiştiği fark edilebiliyor. Benim dikkatimi çeken bir diğer
şey ise kitabın birinci bölümünde yer alan çoğu yazarın, tartışma
2000’li yılların tiyatrosuna gelince “yeni tiyatro”, “yeni oyun yazarları”, “yeni anlatılar”, “yeni dramaturgi” gibi yazıya da coşkusunu, heyecanını veren hareketlerden söz etmeleri. Yani milenyum tiyatrosu
öyle görünüyor ki her coğrafyada ayrı bir dönüm noktasını tarifliyor. Eleştirmenlerin çoğu kendi ülkeleri payına çoktan bu değişim
momentini eleştirel perspektiften tanımlamaya başlamışlar bile. Bununla kalmayıp eleştirinin değişiminin tiyatroya sunduğu imkân ve
sınırlılıkları da kaydetmişler. (Darısı Türkiye tiyatrosunun başına!)
Bu bölümün düşündürdüğü bir şey daha var. Her ne kadar gür bir
sesle dile getirmese de kitabın peşinde olduğu bir soru daha: Online
platformlarda türlü eleştirel biçimlerin artışı, yaygınlaşması ve popülerleşmesini, eleştirmen sayısının artışını “bastırılanın geri dönüşü” diye okumak mümkün mü? Manzaranın bize sunduğu “eleştirel
patlama” eskinin sınır, kural ve tarifi belli eleştirel oyun alanının infilak etmesinden mi kaynaklanıyor?
Kitabın, “Eleştirmenin Sesi” adlı ikinci bölümünde dört tiyatro
eleştirmeni kendi deneyimlerini ve/veya bu çağın eleştirel manzarasına yönelik gözlemlerini paylaşıyorlar. Mark Fisher filmlerden
edebiyata dek çeşitli popüler medya organlarındaki kurmaca “eleştirmen” karakterleri ve figürleri grupluyor. Geçmişten bugüne kurmaca evrene sızan “eleştirmen” imgelerini irdeliyor. 21. Yüzyılda
eleştirinin konumunu tartışan Mark Brown ise “profesyonel eleştirmenin ölümü”nü odağına alarak, bugünün eleştirisini eski dergicilik

monograf

2020/14

159

Eylem Ejder

faaliyetiyle bugünün yeni sanatsal pratikleri arasında “bir ara yer”de
konumlandırıyor. Kitapta en ilgimi çeken denemelerden olan Jill
Dolan’ın feminist eleştiri tartışması sadece yazarın feminist eleştiri
uygulamalarına ve akademik hayatı boyunca sürdürdüğü feminist
bakışa dair bilgi vermekle kalmıyor, tiyatro eleştirisinin de tıpkı tiyatro yapmak ve oyun izlemek gibi dünyayı görme biçimimize dair
nasıl bir değiştirici potansiyele sahip olduğunu, tiyatro eleştirisinin
umut ve ütopya yaratma potansiyelini vurguluyor. Maddy Costa’nın
“gömülü eleştiri”si ise oldukça ilginç. Adını gazetecilerin savaş alanında askerlerin arasına saklanarak haber yapma tekniğinden alan
“gömülü eleştiri”de Costa, İngiltere’de bir tiyatro topluluğunun çıkaracağı oyunun tüm provalarına sessiz bir gözlemci olarak katılıyor
ve ilk anından son provaya dek oyun çıkana kadar tüm süreci not
ediyor. “İçerinin deneyimiyle” eleştiri yazıları yazıyor.
“Eleştirinin Değişen Biçim ve İşlevleri” adlı üçüncü bölümde,
Diana Damian Martin’in eleştirel pratiğe dair radikal bir perspektif
değişimi önerisi ve onu siyasal ve kolektif bir pratik olarak “geri kazanma” çabası öne çıkıyor. Eleştirinin kültürel yaşamda Ranciere’in
tanımladığı bir “uzlaşma” (dissensus) ve Erika Fischer - Lichte’nin
öne sürdüğü şekliyle de “dönüştürücü” potansiyelini ortaya koymaya çalışan Martin, izlediğimiz oyuna yönelik “temsil düzeni”
ile “mevcudiyet düzeni” arasındaki algısal değişimlere dikkat çekiyor. Bu aradalık ya da ikisi arasındaki kaymada hem eleştirmen
olarak seyircinin hem de eleştirinin dönüştürücü “anlam üretme
kapasitesi”ni irdeliyor. Matthew Reason ise seyirci alımlamasına,
oyun sonrası seyirciyle yapılan eleştirel sohbetlere odaklanıyor ve bu
pratiği “bitimsiz, sonsuz bir eleştirel düşünme biçimi” olarak kuramsallaştırmaya çalışıyor. Bölüm ağırlıklı olarak çağın eleştirisinde boy
gösteren katılımcı, kolektif ve dayanışmacı eleştiri modellerini tartışarak devam ediyor. Bu tartışmayı yazının girişinde sözünü ettiğim
ilginç ve yaratıcı eleştiri formları takip ediyor.

Kritik Eylem: Eleştirel Manzaranın Daveti
Bitirirken kitabın düşündürdükleri üzerine son birkaç not daha.
Kitabın bir metafor olarak manzara kavramından hareketle eleştiri,
160

monograf

2020/14

Kritik Manzara: 21. Yüzyılda Değişen Tiyatro (ve) Eleştirisi

değişim ve manzara arasındaki kan bağına dikkat çektiğini ve eleştiriyi “manzaralanmış bir alan” olarak sunduğunu, dahası kendisinin
de perspektife göre sürekli değişen bir manzara gibi örgütlendiğini
ifade etmeye çalışmıştım. Kitapta yer alan yazılar oldukça zengin
bir kaynakça sunuyor. Özellikle burada kayda geçilmese belki yeterince duyulmayacak, dikkat çekmeyecek çok sayıda kritik sesi ve
çabayı (bloglar, ilginç denemeler, radikal, alternatif eleştiri siteleri,
platformları) görünür kılıyor ki, bu da Theatre Criticism’i okumanın
en keyifli tarafı. Her eleştirel denemeyi bir manzara gibi düşündüğümüzde dipnotlardaki çevrimiçi kaynaklar okuru manzaradaki sayısız detaya, ilk bakışta fark edilemeyen alternatif güzergâhlara götürüyor. Kitabı okumaya ayırdığımızdan çok daha fazla bir zamanı
kaynakçalarda adı geçen blog ve sitelerde gezinerek harcıyoruz.
Ancak Theatre Criticism: Changing Lansdcape’ı okuyunca insan şunu sormadan da edemiyor. Tartışma sadece Batı ülkelerinden örneklerle yol almasa nasıl olurdu? Ortadoğu, Asya, Afrika’dan
en azından birer örnek olması belki ekonomik, siyasal ve toplumsal
farklılıklar, kısıtlılıklar göz önünde bulundurulunca eleştirinin bu
coğrafyalarda ne gibi farklı bir “değişen manzarası” olduğunu gösterebilir, böylece genel manzara daha çeşitlenebilirdi. Belki eleştiriye
“söz söyleme cesareti”, sansür, otosansür perspektifinden daha çok
yaklaşılabilir; herkesin her şeyi kolaylıkla söyleme imkânına sahip
olduğu dijital çağda sansür, eleştirinin eleştirisi, karşı eleştiri gibi
konular da tartışılabilirdi. Dahası siyasal ve toplumsal baskıların,
ekonomik imkânsızlıkların yoğun hissedildiği coğrafyalarda bu durumun özellikle eleştiride ne gibi yeni özgürleştirici ve yaratıcı formlar yarattığını görmek şüphesiz derlemeye katkı sunan Batılı yazarlar
açısından da ilginç, ilham verici olacağı gibi aramızda daha çoğulcu,
katılımcı projeler, fikir ortaklıkları ve deneyim alışverişinin gerçekleşmesine de yol açabilecekti. Bu noktada Duska Radosavljevic’in
derlemesinin, yani “Değişen Manzaralar”ın bitimsiz bir proje olmasını ve yeni coğrafyalar, yeni fikirler, görmediğimiz deneyimler,
henüz duymadığımız eleştirel seslerle çoğalmasını umut ediyorum.
Radosavljevic’in dediği gibi “belki birkaç tekil çaba bu manzaradaki
dağları, denizleri yerinden oynatmayacak. Ama daha katılımcı, kolektif bir çaba bunu yapabilecektir” (s.29). Böylesi kolektif bir eleştirel
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çaba Savas Patsalidis’ten esinle, “ancak yaşamın yoğunluğu ve açıklığına hep birlikte dalmaya hazır olduğumuz takdirde etkili olabilir.
Çünkü bu sadece izlediğimiz oyunla değil, dünyanın kendisiyle yaptığımız bir iş, bir konuşma ve uğraş olacaktır” (s.82). Bugünün eleştirmenini bekleyen en kritik eylem belki de budur. Radosavljevic’in ve
diğer katılımcılarının kritik çabası ise -yukarıda hissettiğim eksikliğe
karşın- dünyayı kavramanın sadece radikal ve eleştirel bir perspektif
değişimi olduğunu icra etmesiyle bile söz konusu kritik eyleme yönelik oldukça öncü bir hareket.

KAYNAKÇA
Radosavljevic, D. (2016). Theatre Criticism: Changing Landscapes.
London: Bloomsbury.
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ERKEKLİKLER
2021 Sayı: 15
Monograf, 15. sayısında erkeklikler meselesini merkeze alıyor. Edebiyat tarihi bir bakıma erkeklik(lerin) tarihidir ancak tüm ideolojik kurgularda olduğu
gibi iktidarını görünmezliği ile inşa etmiştir. Erkeklik kurgularının da metinsel
bir inşa olduğu düşünüldüğünde, her metinsel inşa gibi ancak yapıbozuma uğratıldığında ve eleştirel bir perspektiften ele alındığında erkeklik kurgularının
ve algılarının yeniden görünür hale geleceği muhakkaktır. Monograf, bu sayıyla
edebiyatta erkekler ve erkeklikler sorununu ele almayı ve erkekliğin metinselliğini ve metinlerin erilliğini tartışmayı amaçlıyor.
Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında (ama bu başlıklarla sınırlı
olmamak kaydıyla) edebiyat ve erkeklik ilişkisine yönelik başka yaklaşımları
içeren özgün fikirlere dayalı makaleleri en geç 1 Aralık 2020 tarihine kadar
info@monografjournal.com adresine bekliyor.
• Erkekliğin edebi metinlerdeki yazınsal/anlatısal rolü, yazar ve anlatıcı olarak erkekler
• Dilin cinsiyeti, eril dilin doğası ve sınırlılıkları
• Metnin cinsiyeti, yapısal bir inşa olarak metnin ve anlatının erilliği
• Erkeklikler ve kaçış anlatıları
• Erkekliğin poetikası; erkeklikler ve şiir
• Erkeklik, erkeklikler ve psikanaliz
• Edebiyatta erkeklikler ve sınıf sorunları
• Edebiyatta erkek bedeni, bedensizleşmiş erkeklikler
• Edebiyatta erkeklikler ve mekân
• Edebiyatta göç ve erkekler, yersiz yurtsuz erkeklikler
• Hafıza ve erkeklikler, unutan ve hatırlayan erkekler
• Sömürge ve sömürge sonrası edebiyatta erkekler; edebiyatta etnisite, ırk
ve erkeklik
• Doğa ve erkeklik ilişkisi; erkeklik temsillerine eko-eleştirel yaklaşımlar
• İnsan sonrası çağda erkeklikler ve edebiyat
• Travma ve erkeklikler
• Edebiyatta babalar ve babalık
• Bilimkurgu ve fantastik edebiyatta erkekler ve erkeklikler
• Çocuk edebiyatında erkekler ve erkeklikler
• Otobiyografi ve erkekler
• Kuir erkeklikler ve edebiyat
• Edebiyatta şiddet ve erkeklikler
• Edebiyatta militarizm ve erkeklikler
• Kendilerini eşya ile var eden erkekler, prostetik erkeklikler
• Mitoloji, masallarda ve geleneksel anlatılarda erkeklikler
• Dışlanmış erkekler, ötekileştirilmiş erkeklikler
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MASCULINITIES
2021 Issue: 15
Monograf focuses on masculinities and literature in the 15th issue. History
of literature, in a sense, is the history of men (and masculinities) but it is enshrouded with a cloak of invisibility like many other ideological constructions.
Given that masculinities are also a textual construction, the masculine mystique could only be unveiled through a desconstruction of masculinities from a
critical perspective. Monograf, in this issue, proposes to discuss men and masculinities in literature in order to explore the textuality of masculinities and
masculinities of the text.
Monograf cordially invites scholars and researchers to send their articles to
info@monografjournal.com until December 1, 2020. Topics of interest may
include but not limited to:
• Men as writers and story tellers, the aspects of masculinities in textual/narrative construction.
• The gender of language, the nature and limitations of ecriture masculine
• The gender of text, masculinity of text and narration as a structural body
• Masculinities and narrations of escape,
• Poetics of masculinity; masculinities and poetry
• Men, masculinities and psychoanalysis in literature
• Masculinities and class issues in literature
• Male body in literature, disembodied masculinities
• Masculinities and space in literature
• Masculinities and migration in literature, deterritorialized masculinities
• Masculinities and memory in literature, men who remember and men who
forget
• Ethnicity, race, and masculitinities in colonial and postcolonial literature
• Masculinities and natüre; ecocritical readings of masculinities.
• Posthuman masculinities in literature
• Trauma and masculinities
• Fathers and fatherhood in literature
• Men and masculinities in science fiction and fantastic fiction.
• Men and masculinities in juvenile literature
• Autobiography and masculinities
• Queer masculinities in literature
• Masculinities and violence in literature
• Prosthetic masculinities in literature
• Masculinities and militarism in literature
• Masculinities in mythology, fairy tales, and traditional narrative forms
• Marginalized masculinities, men as the other in literature
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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 değerlendirme türündeki metinler için 1000-3000 arasıdır. Makalelerin dili Türkçe
ya da İngilizce olmalıdır.
Dergide yayımlanan yazılar, referans gösterme sistemi olarak APA (American Psychological Association) stilinin 6. Baskısına göre hazırlanmalıdır.
Yazım Kuralları
Başlık: Makalenin temel kavramlarını, savını ve tartışmalarını yansıtacak
şekilde içerikle uyumlu olmalı, mümkünse 10-12 kelimeyi aşmamalı ve koyu
harflerle yazılmalıdır. Başlık, 14 puntoyla koyu olarak yazılmalı ve içerdiği sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.
Yazar adı: Başlığın altına yazılmalı, yazarın görev yaptığı kurum ve e-posta
adresi bir yıldız işaretiyle başlığa eklenerek ilk sayfanın altında dipnot olarak
belirtilmelidir.
Öz: Makaledeki bilginin ana hatlarıyla tanıtılmasıdır. Türkçe ve İngilizce
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 düzenlenerek 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: Cemaat-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 modern 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 supporting 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: Türkiye 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.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf
Film:
Erdem, R. (Yönetmen). (2010). Kosmos [Film]. TR: Atlantik.
-Metinde yapılan referanslarda: (Kosmos, 2010)
Metin İçinde Alıntı ve Referans Kuralları
• Tek yazarlı kaynaklar:
Metin içinde tek yazarlı bir kaynağa yapılan atıflarda sırasıyla yazar soyadı,
yıl ve sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir.
Örnek: (Eagleton, 2014, s.203)
• İki yazarlı kaynaklar:
İki yazarlı kaynaklara yapılan atıflarda yazarların soyadları verilmelidir.
Örnek: (Gilbert ve Gubar, 2000, s.37)
• Yazar sayısı ikinden fazla olan kaynaklar:
Yazar sayısı ikiden fazla olan kaynaklara atıfta bulunulurken alfabetik sıraya
göre ilk yazarın soyadı verilerek diğer yazarlar için “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.
Örnek: (Brooker vd., 2005, s.126)
İlk yazarı aynı olan kaynakları ayırt edebilmek için ikinci ve diğer yazarların soyadları yazılarak devam edilmelidir.
• Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar:
Alıntı yapılan kaynağın yazarı belli değilse, italik harflerle kaynağın adındaki ilk iki ya da üç sözcük yazılır ve tarih eklenir.
Örnek: Diğer bir kaynakta (College Cost Book, 1983) belirtildiği gibi...
College Cost Book’ta (1983) belirtildiği gibi...
• Aynı yazara ait kaynaklar:
Yazarları aynı olan eserler eskiden yeniye doğru tarihsel olarak sıralanır.
Örnek: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Dipnotlar:
Metinde dipnotlar, sayfa sonunda yer almalı, metin sonuna ekleme yapılmamalıdır.
• Kaynakların isimleri:
Metin içinde geçen kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, film, video gibi kaynakların 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 yazılmamalıdır.
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 yazıları 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 bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s.36) diyerek “gerçekçilik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.
• İkincil Kaynaktan Alıntılar
Yararlanılan kaynaktaki bilgi başka bir metinden alıntıysa aktarılan kaynak belirtilir.
Örnek: Çocukluk dönemindeki kişiler-arası ilişkiler komplekslerin temelini oluşturabilir ve ruhun; duygu, tavır, davranış gibi bütün düzeylerinin yapılanmasında rol oynayabilirler (Laplanche ve Pontalis’den aktaran Koçak, 1996).
• Alıntı kullanmadan yapılan referanslar:
Alıntı yapılmadan, başka bir kaynağa bütün olarak göndermede bulunuluyorsa, referans (yazarın soyadı, yıl) şeklinde yazılmalıdır.
Örnek: Ancak, kolektif hafıza, bireysel hafızaların toplamı değil, birbirlerini besleyen ve belirleyen hafıza biçimleridir (Halbwachs, 1994).
Örnek: Rudolf Arnheim’a (1974) göre fotoğraf, insana kendini izlemesine
yardımcı olma, kendi deneyimlerini koruma ve genişletme ve yaşamsal önem
taşıyan iletişimin mübadelesi konusunda imtiyaz sağlamıştır.
Referans gösterilen kaynağın yazarının adı cümle içinde geçiyorsa, adın
ardından parantez içinde yıl ve cümle sonunda sayfa numarası yazılır.
Örnek: Douwe Draaisma’ya (2007) göre belleğin ölümlülüğünde zımnen var
olan geçiciliğe karşı yapay bellekler geliştirerek kendimizi sağlama alırız (s.19).
• Aynı Soyadını Taşıyan Yazarların Çalışmalarına Referans:
Aynı soyadına sahip yazarların metinlerine yapılan atıflarda mutlaka soyadla 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 Turkish 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 corresponding 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 Kalpaklı (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 modern 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 supporting 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 Sosyal 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. Interview with Benjamin C. Fortna. Monograf. January 2014. Link http://www.monografjournal.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 foremost 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 (bourgeois) 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 middleclass protagonists Susan Fraiman (1993) observes that they “tend to insist that
personal destiny evolves in dialectical relation to historical events, social structures, and other people.” (p.10)
• Quotations from secondary sources
When using information from a source cited in another source, the secondary 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 another (Halbwachs, 1994).
If the name of the author is integrated into the sentence, date of publication
is given in parentheses after the name, and the page number is given at the end.
Example: According to Rudolf Arnheim (1974) photography helps humans view themselves, maintain and expand their experiences, and exchange
important messages (p. 160).
Example: According to Douwe Draaisma (2007) against the impermanence 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 names must be given as well.
Example: Tanıl Bora (2011), Aksu Bora (2014).
• In-text citation of two or more sources
Authors’ last names and dates of publication are enclosed in the same parentheses.
Example: (Armağan 2011; Esen 2006).
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