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 Monograf, üçüncü sayısında edebiyat ve birey ilişki-
sini yazar, metin, eleştiri boyutlarıyla tartışmayı amaçlıyor. 
Edebiyat metinlerini bireyselliğin inşa süreçleriyle birlikte 
düşünerek bireysel olan ile kurgusal olan arasındaki bağlantı 
noktalarını araştırmak istiyor. 
 Monograf, aşağıdakilere eklenebilecek diğer sorularla 
edebiyat ve birey ilişkisine ayırdığı üçüncü sayısı için özgür ve 
özgün fikirlere dayalı metinleri en geç 1 Kasım 2014 tarihine 
kadar info@monografjournal.com adresine bekliyor.

• Edebiyatta karakterin doğuşu ve bireyin tarihi eş zamanlı bi-
çimde nasıl okunabilir?
• Osmanlı toplum yapısında birey-cemaat ilişkileri Osmanlı 
Divan Şiiri’ne nasıl yansımıştır? 
• Türkçe roman ve öyküde varoluşçuluk-birey ilişkisinin öncü 
etkisinin disiplinlerarası okumaları nasıl yapılabilir?
• Osmanlı Divan Şiiri’nde birey ekseninde anonimlik ve 
özerklik gerilimi hangi biçimlerde sorunsallaştırılabilir?
• Modern Türkçe şiirde bireyleşmiş karakterler ve kahraman-
ların / anti-kahramanların Garip ve II. Yeni’deki temsilleri 
hangi poetik açılımlara yol açmıştır?
• Edebiyatta mektup, günlük ve anı gibi türlerde muktedir ya-
zar - somut birey ikiliği hangi bağlamlarda okunabilir?
• Mikro tarih açısından edebiyat-birey ilişkisi hangi biçimler-
de konumlandırılabilir?
• Modern Türkçe romanda bireyin nesne ve mekân karşısında-
ki durumu roman kuramı açısından nasıl yorumlanabilir?
• Popüler edebiyatta, postmodern cemaat-modern birey para-
doksu edebiyat bilimi açısından hangi düşünümsellikle ilgili-
dir?
• Mitten özgürleşme ve bireyin icadı ile yeni mitlerin yaratılışı 
edebiyatı nasıl etkilemiştir?
• Etnik, dinsel ve cinsel kimliklerle verili toplumsal aidiyet-
lerin çatışmasının ürettiği sorun alanlarının edebiyattaki izdü-
şümleri nasıl incelenebilir?
• Türkçe edebiyatta bireyi tanımlayan “parrhesia (doğruyu 
söylemek, hakikati dile getirmek)” kavramı ne şekilde yer alır?
• Öznel eleştiride birey olarak eleştirmenin edebiyatı etkile-
mesi, nasıl bir yöntem sorununa neden olmaktadır?
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SUNUŞ

 Monograf’ın ikinci sayısı yayında! 

 Monograf, insanın edebiyatla her tür ilişkisini anlamlı ve 

değerli görmektedir. Akademik ilgi ve yayıncılık, bağlamı ne 
olursa olsun, ona ait her tür çabanın nitelikli olmasını gerektirir. 
Bir edebiyat eleştirisi dergisi olarak Monograf eleştiride nitelik 
sorununu öncelemeyi sürdürecektir.

 İlk sayımızın odak konusu olan “Edebiyat ve İktidar”, 
içeriğiyle konunun farklı açılardan yeniden tartışılmasına katkı 
sundu. Monograf, bir edebiyat eleştirisi dergisi olarak seçtiği 
mecraya uygun, başlangıçta öngörülen ilke ve hedeflere bağlı 
kalarak yayınına devam edecek.

 İkinci sayımızın odağı: “Edebiyatta Görsellik Temsil-
leri”. Edebiyat ve görsellik arasındaki ilişkiyi hem estetik hem 
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de toplumsal yönleriyle tartışmayı hedefledik. Osmanlı modern 
şiirinde görsel temsil arayışı; değişen iletişim çağında yazı ve 
görsel araçların etkileşimleri; masal uyarlaması çizgi romanlar; 
görsel, sesli ve tipografik araçlarla donatılmış karma bir anlatı-
nın eleştirisi; kamusal anıt planlarından yola çıkarak Rönesans 
döneminde tür ve tarihsel deneyim ilişkisini tartışan teorik bir 
inceleme, ikinci sayının dosya içeriğini oluşturuyor. 

 Monograf’ın üçüncü sayısının odağı: “Edebiyatta Bire-
yin Hikâyesi”. Edebiyatta birey; yazar, okur, metin, dönemle 
ilişki ve etkileşimleri açısından temel izleklerden biridir. Mo-
dern dönemde bireyin hikâyesi ile edebiyattaki dönüşümler 
arasında eşzamanlı ya da artzamanlı ilişkiler söz konusudur. 
Gelecek sayıda, edebiyat-birey sorunsalı edebi türler ve fark-
lı disiplinler açısından inceleme, açıklama ve yorumlamalara 
konu olacak.

 Monograf’ın EBSCO’da taranmak için yapmış olduğu 
başvuru olumlu sonuçlanmış ve EBSCO ile dergimiz arasın-
da sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmayla, Monograf, 
EBSCO’nun İnsani Bilimler Veritabanı’nın yükseltilmiş ver-
siyonunda taranmaya başlayacaktır. Böylece, Monograf ku-
rumsal abonelik ve atıflı indeks sistemine girmiştir.

 Monograf’ın “Edebiyatta Görsellik Temsilleri” dosya-
sını hazırlarken içerik önerisi/tartışması sürecinde bize destek 
olan Oktay Özel’e ve Ahmet Gürata’ya; 2. sayıdan itibaren Da-
nışma Kurulumuzda olmayı kabul eden Erol Köroğlu’na; Step-

hen Greenblatt’in “Murdering Peasants: Status, Genre, and the 
Representation of Rebellion” makalesine dikkatimizi çeken Jale 
Parla’ya; çeviri sürecindeki yardımı ve makalesini bizimle pay-
laşmaktaki alçakgönüllülüğü için Stephen Greenblatt’e teşekkür 
borçluyuz. Gelen yazıların değerlendirilmesinde Yalçın Arma-
ğan, Murat Cankara, Tülün Değirmenci, Bahar Dervişcemaloğ-
lu, Jale Özata Dirlikyapan, Evrim Ölçer Özünel, Seval Şahin, 
Mehmet Fatih Uslu ve Seda Uyanık, yazarlara önerileriyle kat-
kıda bulundular; teşekkür ederiz. 8 Mart 2014’te Özyeğin Üni-
versitesi’nde düzenlenen “Osmanlı’dan Günümüze Kadınların 
Edebiyatı” konferansının yuvarlak masa toplantısının konuş-
malarını yayımlamamıza olanak sağlayan Senem Timuroğlu ve 
akademide şiir eleştirisinin konuşulduğu açık oturumun düzen-
lenmesinde cömertçe yardımda bulunan Yalçın Armağan bize 
güç verdiler, teşekkür ederiz. Monograf’ın internet sitesinin 
Ermenice içeriğini hazırlayan Maral Aktokmakyan’a; Kürtçe 
içeriğini hazırlayan Süleyman Sertkaya’ya da teşekkürlerimizi 
sunarız.

           Melek Aydoğan
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On Dokuzuncu Yüzyıl Görsel Çağı ve 
Osmanlı Yeni Şiiri

Veysel Öztürk*
Giriş

Gazete, musavver mecmua ve kitaplar sayesinde resim 
ve illüstrasyon gibi her türden görsel malzemeye erişi-

lebilirliğin artması ve fotoğraf teknolojisi, tiyatro gibi görsel 
dünya ile karşı karşıya gelişi katlayan tür, aygıt veya eğlence 
biçimleri sayesinde on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı toplum ve 
gündelik hayatında görselliğin etkisi giderek artar1.  Bunun bir 
yansımasını, yüzyılın ikinci yarısından itibaren yenileşme ta-
leplerinin güçlü biçimde dillendirildiği Osmanlı edebiyatında 
görüyoruz2.  Bu bize edebî modernleşmenin –“modernleşme” 
ile belli bir tarihsel dönemle sınırlı (bu durumda on dokuzun-
cu yüzyılla) bir gelişme veya ilerlemeyi değil, yeni toplumsal 
ihtiyaçların, yeni üretim ve tüketimin sürekli yaratım sürecini 
kast ediyorum- bir düzine aydının Batılılaşma sevdasına veya 

yalnız Batılı metinsel kaynaklara dayanmadığını, toplumda ar-
tık doğrudan deneyimlenen ve gündelik yaşantıya sirayet etmiş 
araçların yeni estetik ihtiyaçlar doğurduğunu gösterir. Daha 
da önemlisi, gelenekle aralarındaki ilişkiyi yeniden tanım-
lamaya çalışan Osmanlı edebî modernleşmesinin faillerinin, 
söylemlerinden edebî üretim süreçlerine kadar çağın belli bir 
görsellik kavrayışına sırtlarını dayamış oldukları söylenebilir. 
 Hal Foster ve Richard Nelson’ın vurguladığı gibi ‘gör-
me’ edimi yalnız bedensel ve bilişsel bir süreç değildir; görsel-
lik olarak tanımlanan bir zorunlu tarihsel-toplumsal bir vaziyet 
alışı içerir. Görsellik tarihsel olarak üretilen, geçmişe ve bugüne 
ait bilgi, inanç, ideoloji, teknoloji gibi her türden toplumsal di-
namikle şekillenen “toplumsal bir olgu”dur (Foster, ix.) ve gö-
zün fizyolojik olarak algıladığı şey(ler)in belli tarihsel ve kültü-
rel şartlarda yorumlanması demektir (Nelson, 2). Elbette farklı 
inanç ve kimliklerin getirdiği çeşitliliğin göz ardı edilemeyeceği 
Osmanlı İmparatorluğu gibi bir toplumsal yapıda, uzun tarihsel 
sürecin doğal neticesi olarak pek çok şeyde olduğu gibi görsel-
likte de zamanla bir değişim ve dönüşümün söz konusu olduğu-
nu, bu yüzden “geleneksel görsellik” kategorisinin sınırları ve 
içeriği ile ilgili yargıların kesin olmayacağını akılda tutmak ge-
rekir. Buna rağmen, Osmanlı toplumunun toplumsal dinamik-
leri etrafında şekillenen geleneksel bir görsellikten bahsetmek 
yanlış olmayacaktır. Aynı şekilde, on dokuzuncu yüzyıl Batı 
Avrupa’sı özellikle teknolojik gelişmelerdeki patlama ile birlik-

*Misafir Akademisyen, University of Washington, Seattle
veyselozturk@gmail.com
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te kendi dinamikleri içerisinden belirli bir görsellik paradigması 
üretir. Peki bu yeni görsel çağın on dokuzuncu yüzyılın ikinci 
yarısındaki Osmanlı edebi modernleşmesine etkileri nelerdir? 
Gelenekteki görsel estetiğin karşısına Osmanlı edebî modern-
leşmesi nasıl bir temsil çıkarır? Geleneğin hakikatten anladığı 
şeyin bir temsili olarak geleneksel görsellik yeni şiirde kolayca 
tasfiye edilmiş midir? Yoksa, bu süreçte edebî yenileşmenin fa-
illeri Osmanlı şiir kanonlarının görsel temsilleri karşısında va-
ziyet alma ve onlarla bir uzlaşma zorunluluğu hissettiler mi? 
Osmanlı-Türkçe şiirinde görselliğin dönüşümünü gösterecek bu 
soruların cevapları için önce Osmanlı edebî modernleşmesinin 
edebiyat kavramsallaştırmasını görsellik bağlamında ele almak 
gerekiyor. Görsel estetiğin yeni şiirdeki izdüşümleri için ise 
Osmanlı yeni şiirinde en çok tercih edilen türlerden doğa şiiri 
(doğanın betimlenmesini konu edinen veya doğa betimlemele-
rinin şiirde geniş yer tuttuğu şiirler) önemli imkânlar sunuyor3. 

 “Edebiyât-ı Sahihâ”nın Tarifinde 

 Resimsel Gerçekçiliğin Rolü
 Osmanlı edebiyatının on dokuzuncu yüzyıl ikinci yarı-
sındaki serüvenine baktığımızda çağın ruhunu tiyatro, gazete 
ve ısrarlı bir gerçekçilik arayışı zemininde kendini açıklayan  
romanın temsil ettiğini görüyoruz. Görmenin özel bir önem 
kazandığı bu yeni çağda çağın görselliğe yüklediği anlamla-
rın taşıyıcısı olarak yeni tür ve aygıtların edebiyat kamusunda 
nispeten zorlanmadan kabul görüşü, sadece yeni edebî tür ve 

eğlence biçimlerine açık bir kamunun varlığından değil, gele-
nekte onları uzlaşmaya zorlayacak tür ve aygıtların olmamasın-
dandır. Bu yüzden de gazete, tiyatro ve roman gibi yeni türler 
Osmanlı edebî yenileşmesi açısından nispeten daha kolaylık-
la izlenebilir bir anlatılar tarihi sunarlar4.  Oysa şiirde durum 
büsbütün farklıdır. Yeni türlerin Batılı konvansiyonları temel-
lük edişine direnen, onları bir uzlaşmaya ve dönüşüme zorla-
yan geleneksel kanonların olmadığı diğer edebî türlerin aksine 
şiir, gelenekle bir kopma veya devamlılık ilişkisi üzerinden ele 
alınmayı gerekli kılan bir türdür5.  Osmanlı edebî yenileşme-
si Namık Kemal’in roman ve tiyatroyu anlatırken sık sık Ley-
la ile Mecnun’dan, Hüsn ü Aşk’tan örnekler verişinde görüle-
bileceği gibi kendisini edebî gelenekle bir çatışma üzerinden 
tanımlamakta en çok şiiri kullanırken böyle bir yenileşmenin 
gerekliliği yine büyük oranda on dokuzuncu yüzyıl görselliği 
ile ilintili olan yeni bir gerçekçi estetik kaygıya dayandırılır. 
 Osmanlı-Türkçe edebiyatında yenileşme çabalarını ge-
rekçelendiren ve örneklendiren yeni edebiyatın kurucu söyle-
mi, edebiyatta bir mesele olarak görselliği doğrudan ele almaz. 
Ancak, başta Osmanlı edebî modernleşmesinin en önemli ismi 
Namık Kemal olmak üzere yeni edebiyatçıların edebiyat ve ger-
çeklik arasında kurduğu ilişkide kendisini gösteren bu gerçekçi 
estetik kaygısı, zımni bir görsellik tartışması olarak okunmaya 
müsaittir. Namık Kemal’in edebiyatla ilgili yazılarında hayli ge-
niş yer tutan hakikat tartışmasının temelinde, Osmanlı edebiyatı-



O
DA

K

monograf 2014/2

On Dokuzuncu Yüzyıl Görsel Çağı ve Osmanlı Yeni Şiiri • 1716 • Veysel Öztürk

nın içinde yaşanılan gerçekliği temsil etmekten uzak, bu yüzden 
geleneksel anlatıların “kocakarı masalı gibi hayalâttan ibaret” 
olduğu sıklıkla vurgulanır. Buna karşılık “edebiyât-ı sahihâ” 
duyulara ve bilhassa görselliği temsil etmeye kendini adar. Na-
mık Kemal edebiyatta bir çeşit sekülerleşmeyi getirecek biçim-
de, algılanan basit gerçekliğin temsilini merkeze alarak ve bunu 
akılla destekleyip bu sayede geleneksel anlatılar karşısında yeni 
edebiyata ahlaki bir egemenlik sağlamaya çalışır. Bu egemen-
likten beklenen fayda ise maddi gerçeklik düzleminde Batıdan 
geri kalan imparatorlukta toplumsal ilerlemeyi sağlayabilmektir. 
 Beş duyuyla algılanabilir ve pratik akılla doğrulanabilir 
belli bir gerçekliğe karşılık gelen böylesi bir “hakikat” tanım ve 
talebinin yeni edebiyatın neredeyse kurucu prensibi olarak sunu-
şunda, yüzyılın pitoresk ve fotoğrafik gerçekçi temsil ve görsel-
leştirmeleri etkilidir. Gündelik hayatın her an tecrübe edilen bir 
parçası haline gelen görsellik, yeni bir perspektifin şiirde ikame-
sini ve geleneksel görselliğin sürekli bir çözülmeye uğrayışını 
kolaylaştırır. Gerçekten de 1865’ten Servet-i Fünûn’un sonuna 
kadar kendisini edebiyât-ı sahihâ’nın içerisinde kabul eden şa-
irlerin şiirlerinin kelime dağarcığı dökümü yapılmış olsa görme 
ediminin ne denli öne çıktığı hemen fark edilir6.  Yeni edebiya-
tın inşasında görsel estetiğin etkisini gösteren en bariz örnek ise 
yeni edebiyatçıların edebiyatı resim estetiği üzerinden açıklama-
ya çalışmalarıdır. Namık Kemal’in idealize ettiği edebiyatı belli 
görsel mecazlarla anlatışı, çağın Batılı görsel estetiğinin onun 

kafasında edebiyata uzak düşmediğini gösterir. Abdülhak Hâ-
mid’e yazdığı ve “ifadeperverlik” olarak gördüğü söyleyişi süs-
lemekten kendini alamadığından yakındığı bir mektubunda, süs-
leyişi süslemekten bütünüyle kaçınmayı da doğru bulmadığını 
söylerken bu söyleyişin sağlayacağı estetik hazzı şöyle açıklar:

Tezyin-i elfaza evvelâ şevkini söylüyorsun; bu ifa-
den bana vicdanımı tasvir demektir. O itiyadın Al-
lah belasını versin. Babama mektup yazarken bile, 
bir münasebetsiz kafiye yapmaktan kurtulamıyorum, 
fakat bütün bütün ifadeperverliği de sakil göremiyo-
rum. Gönlümce güzel lafız, Frenk gelinlerinin “tül” 
fistanı gibi gayet sade, gayet tabii olmalı. Hatta o 
tül fistanlar setrettiği vücudun pembe rengini nasıl 
hayâl meyâl gösterirse, lâfızın rikkati dehavi olduğu 
nükteleri, dikkatli bir nazar karşısında bütün bütüne 
ihfa edememeli. (Namık Kemal’in Mektupları, 431)   

 İfadenin güzelliği için kullandığı, tül fistanın içinden bel-
li belirsiz gözüken bu erotik temsilin Namık Kemal’in gördü-
ğü Frenk düğünlerinden kaynaklanmadığını, olsa olsa resim, 
fotoğraf veya tiyatroda görmüş olabileceğini tahmin etmek 
güç değil7.  Osmanlı edebî modernleşmesinin bu en önemli fa-
ilince güzelliğin standardı olarak sunulan kadın ve giysi me-
taforunun bir benzerini Recaizâde Mahmud Ekrem  de kulla-
nır: “Peri yüzlü şairane fikirler süsü sevmediklerinden sade, 
güzel giyinirler” (Takdir-i Elhan, 57). Bu dönemde özellikle 
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şiirin tarifinde resimsel görselliğin etkisini ise şairlerin şiirle 
resim arasında kurdukları doğrudan ilişkide görüyoruz. Batı 
edebiyatlarında antikiteden beri karşılığı olan ve Horace’ın 
ünlü deyişi “ut pictura poesis”te somutlaşan şiirle resim ara-
sındaki analoji, bütün göndermeleriyle ilk kez Recaizâde Ek-
rem’in sözlerinde karşılığını bulur: “Şiir resim gibidir” (14). 
Bunlar Odur’daki “Hindistan’daki Odam” şiirinde on sekiz 
mısra boyunca bakılan manzarayı betimleyen Hâmid, yaz-
dığı şiiri kağıt üzerine dökülen manzara resmine benzetir: 

 Gezinir hod-be-hod elimde kalem
 Anda bilmem ne eylerim hülyâ
 Resmi çıkmış gibi bu manzaranın
 Kağıt üstünde şi’r olur peydâ 
 (A. H. Tarhan, Bütün Şiirleri 1, 157).8 

 Recaizâde Ekrem ve Hâmid’in şiirle resim arasında kur-
dukları ilişki, Servet-i Fünûn’da bir özdeşliğe kadar varır9.  Mu-
savver (resimli) olarak yayımlanan bir dergi etrafında gelişen 
Servet-i Fünûn edebiyatı, görsel materyallerle başından itibaren 
haşır neşirdir. Dergiyi çıkarmaya başlamadan önce Avrupa’ya 
giden Ahmed İhsan, dönemin matbuatta kullanılan en yeni resim 
baskı teknolojisi olan çinkografiyi derginin basımında kullanır 
(Kübra Andı, 534). 1896’da Tevfik Fikret’in derginin başına geç-
mesiyle dergide tefrika edilen romanların bazı sahnelerin resim-
leştirilmesinde ve altında şiirin olduğu manzara kartpostallarının 
basımında hem bu teknoloji hem özenli çizimler sıkça kullanılır. 

Ekrem ve Hâmid’den farklı olarak Servet-i Fünûn şairleri Batı 
edebiyatlarındaki güncel şiir tartışmalarını yakından takip eder-
ler ve şiirdeki yeniliği sınırları belirli bir şiir estetiği ile tarif et-
meye çalışırlar. En önemli etki Parnasyenlerden gelmek üzere bu 
tarifte görselliğin rolü her zaman ön plandadır. Cenap Şahabed-
din’in “elfaz ile resmedilen bir levha” olarak şiir tanımı, Servet-i 
Fünûn şiirinin sonuna kadar sadık kaldığı bir anlayışı özetler. 
 Geleneğin Tahakkümünde Yeni Şiir 
  Yukarıda sözünü ettiğim hakikat tartışması ile klasik ede-
biyatın gerçeklik kavrayışını tersyüz eden yeni edebiyat söyle-
mi, resim-şiir arasında kurduğu ilişki ile “hakikat” olarak tarif 
ettiği duyularla algılanabilir gerçekliği temsil etmeye girişir. 
Bu çaba, dolaylı olarak, kendine özgü anlatı evreninde karşı-
lığını bulan klasik şiirin görselliğinin yerine gerçekçi bir tem-
sile dayalı görselliğin ikamesidir. Klasik şiir, zaman içerisinde 
birtakım dönüşümlere rağmen “poetik ve mistik kozmoloji-
nin sabit kaldığı” alegorik bir moda sahiptir (Walter Andrews, 
61). Örneğin bir gazelde şair, ilahi aşka gönderme yapma ni-
yeti taşımasa bile, şairin gelenekte hazır bulduğu mazmunlar 
sayesinde gazel alegorik olarak okumaya açıktır. Şiirde geçen 
imajlar, benzetmeler ve hikâyelerin oluşturduğu soyut bir anlatı 
evreninin etkisiyle klasik şiir, görünenden çok muhayyel olanı 
anlatmaya yönelir. Klasik şiirin aksine Osmanlı yeni şiiri ise 
orada ve o anda görsel olarak algılanan gerçeklik temsilini öne 
çıkarma derdindedir. Bunun için de neredeyse sadece doğa şiir-
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lerine güvenir çünkü şaire, görüneni kendi gördüğü perspektif-
ten gerçekçi biçimde temsil edebileceği en uygun tür doğa şiiri 
gözükür. Başka bir deyişle, Şinasi’nin ilk şiir denemelerinden 
Servet-i Fünûn’un sonuna kadar olan süreçte doğa şirinin yeni 
şiirdeki egemenliğinin nedenini pastoral görselliğin yeni edebi-
yata sağladığı pratik faydada, “hayal” olarak itibarsızlaştırılan 
gelenekteki alegorik anlatı evreninin yerine gerçekçi tasvir ve 
temsillerin ikame çabasında aramak gerekiyor. Ancak, modern-
leşme faillerinin kurucu edebiyat söyleminde kendini gösteren 
niyetlerinin aksine, Osmanlı edebî modernleşmesinde yeni şiir 
örnekleri veren şairlerin hepsinde pastoral görsellikten bekle-
nen resimsel gerçekçilik sekteye uğrar. Görsel bir uzam olarak 
doğanın temsili, araya giren geleneksel imgelem ile kesintiye 
uğrar. Recaizâde Mahmud Ekrem ve Abdülhak Hâmid gibi 
yeni şiirin ilk örneklerini veren şairlerden Servet-i Fünûn şii-
rine kadar, hatta kimi zaman onlarda bile, geleneksel temsil ve 
bu temsilin okurun zihninde canlandırdığı soyut görsel imajlar 
şiiri ya baştan sona tahakkümüne alır ya da gerçeklik vaadiy-
le başlayan şiir, devamında geleneksel görselliğe teslim olur. 
 Bunlardan ilkinin Osmanlı yeni şiirindeki en bariz örneği 
Recaizâde Mahmud Ekrem’in şiirleridir. Klasik edebiyatın kon-
vansiyonlarından pek ayrılmadığı ilk kitapları Nağme-i Seher ve 
Yadigar-ı Şebab, Namık Kemal’in arzu ettiği manada gerçekçi 
temsili öne çıkaran bir yeni şiire uzak oldukları için şair daha 
sonra bu kitaplardaki şiirleri ile arasına mesafe koyar. Abdül-

hak Hâmid’in 1875’te Sahra’sını yayımlanmasından sonra ise 
Ekrem’in geleneksel konvansiyonları yavaş yavaş terk ettiğini, 
gazel ve kasidelere Zemzeme ve Pejmürde gibi kitaplarında çok 
daha az yer verdiğini ve yeni biçimsel formlar denediği daha sade 
bir söyleyişi öne çıkardığını görüyoruz. Buna rağmen, şiirinin 
yeniliğe en yakın olduğu zamanda dahi Recaizâde’nin şiiri, yeni 
edebiyatın çok arzuladığı gerçekçi temsil ve görselleştirmenin 
yerine klasik şiirin soyut anlatı evreninin unsurları ile doludur. 

Gül hazîn… sünbül perîşan… Bâğzârın şevki yok.. 
Derdnâk olmuş hezâr-ı nağmekârın şevki yok.. 
Başka bir hâletle çağlar cûybârın şevki yok.. 
Âh eder, inler nesîm-i bî-karârın şevki yok.. 
Geldi ammâ n’eyleyim sensiz bahârın şevki yok!
Farkı yoktur giryeden rûy-ı çemende jâlenin. 
Hûn-ı hasretle dolar câm-ı safâsı lâlenin. 
Meh bile gayretle âğûşunda ağlar hâlenin! 
Gönlüme te’siri olmaz âteş-i seyyâlenin. 
Geldi ammâ n’eyleyim sensiz bahârın şevki yok! 
(R. Ekrem, Pejmürde, 95)

   “Şevki Yok”, yeni Türk şiirinin bir örneği olarak yeni 
edebiyat antolojilerinden orta öğretim ders kitaplarına kadar 
Recaizâde Ekrem’in en çok alıntılanan şiirlerindendir. Ölen bir 
arkadaşının arkasından yazdığı ve 1893 gibi oldukça geç tarihli 
Pejmürde’de yayımlanan şiirin biçimsel olarak yeniliği bir yana, 
şiir klasik mersiyenin aksine, ölen kişiyi değil ölümün kendisini 
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ve şairde bıraktığı etkiyi konu edinir. Pastoral şiirden sonra mo-
dern şiirde ikincil bir ağırlığa sahip lirizmin yerini, Recaizâde 
Ekrem’in şiirinde melankoli ve yas almıştır. Doğanın bu şiirler-
de tuttuğu yer ise Osmanlı yeni lirik şiiri ile aynıdır; doğa bir fon 
olarak melankolik duygulanımın yansıtıldığı bir mekândır. Di-
ğer taraftan şairin gerçekçi betimleme niyetine rağmen şiir kla-
sik şiirin anlatı evreninin gerçekliğiyle aynı evrenden konuşur. 
Osmanlı edebî modernleşmesinin yeni şiir estetiği üzerine döne-
minde herkesten çok düşünen ve yazan Recaizâde Ekrem’de de 
diğer ediplerde gördüğümüz söylem ile pratiğin uyuşmazlığının 
sayısız örneğini buluruz. “Şairin niyetine rağmen” sözünü bile-
rek kullanıyorum çünkü Recaizâde’nin edebiyatla ilgili yazıla-
rında “Şevki Yok”taki gibi gelenekteki hayal dünyasına dayanan 
doğa betimlemelerine şiddetle karşı çıkar. 1886’da yayımlanan 
Takdir-i Elhan’da geleneksel bahar betimlemelerini “hakikâte 
mugayyir ve tabiâta nâ-çespan bir kaba hayal” bulduğunu, “ede-
biyât-ı sahihâ”yı sahih kılan şeyin görsel olarak şahit olunan 
gerçekliği şiirsel dille anlatan betimlemeler olduğunu söyler: 

Malumunuzdur ki edebiyât-ı sahihâ tesâvir-i 
hayâlât-ı insâniyye ve temsil-i meşhûdât-ı tabiiy-
yedir. Onun için erbâb-ı şiir ve inşâ -yazdıkları şey 
insâniyyete dair oldukça- tabiât-ı beşeriyeden hâriç 
şeylere mütehâkkimâne kâil olmamakla -meşhu-
dât-ı tabiiyeye ta’âllûk ettikçe- tabiâtta bulunmayan 
evzâ ve etvâr-ı irâeye hod-serâne kalkışmamak-

la mükelleftir. Bu halde bihâkkın edib olmak iste-
yenler için insân-ı mâneviyi tetebbudan hâli kal-
mamak ve mahiyât-ı eşyâya rast-binâna nazar 
etmek lazımdır. (R. M. Ekrem, Takdir-i Elhan, 64) 

 Recaizâde Ekrem, Namık Kemal gibi bir hakikat tartış-
ması açar ve hakikati yeniden tanımlar. Yeni edebiyat iki teme-
le dayanmaktadır; şairin hayalinin kelimelerle temsil edilmesi 
ve gözle görülen, şahit olunan (meşhudat) doğanın temsili. Şair 
gerçekliği çarpıtan şeylere kendini kaptırmamalı ve doğada gö-
rülemeyecek şeyleri temsil etmemelidir. Bunu yapmak için de 
dış gerçekliğe yönelmeli ve onu hakkıyla temsil etmelidir. Re-
caizâde bu sözlerini şairin sakınması gerektiğini söylediği ger-
çeğin düşmanı olan bir benzetmeden sonra söyler: Bir şair şiirde 
bahar rüzgârını betimlemek isterse onu klasik şiirde olduğu gibi 
rüzgârın hoş kokusu üzerinden Çin veya Hoten’den gelen bir 
ıtriyyat tacirine benzetmemelidir. Bu haliyle dış dünyada görül-
mesi imkânsız şeyle kastının klasik şiirde doğa unsurlarının ka-
lıplaşmış hayalleri olduğunu anlıyoruz. Oysa “Şevki Yok”ta söz 
konusu olan tam da budur: “Gül, “sünbül”, “bâğzâr”, “hezâr-ı 
nağmekâr”, “cûybâr”, “nesîm-i bî-karâr”, “rûy-ı çemen”, “jâle”, 
“câm-ı safâ”, “lâle”, “meh” ve “âteş-i seyyâle” gibi unsurların 
her birinin sembolik değerini klasik şiirde hazır bulduğu biçim-
de kullanarak (gülün hüznü, sünbülün perişanlığı, bülbülün in-
lemesi v.s.) hepsinin birlikte klasik bir gazeldeki gibi soyut bir 
anlam düzeyi kurmalarını sağlar. Klasik şiirin sembolik değerle-
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ri ile donanmış bu doğa unsurları ile şair sanki gerçek bir bahar 
manzarasını değil, baştan sona geleneksel görselliğin hüküm 
sürdüğü soyut bir mekânı anlatıyor gibidir. Geleneksel anlatı 
evreni, şiiri belli bir anda ve yerden konuşuyor olmaktan çıkarıp 
okuru mekâna yabancılaştırınca arkadaşının ölümünden gelen 
tecrübenin biricikliğini siler. Neticede okur şairin anlatmak is-
tediği duyguya, melankoli ve yasa yabancılaşır, gören olmaktan 
çıkıp dışsal gerçeklik ve deneyimlenen somut tecrübeden içsel 
muhayyel bir gerçekliğe geçmeye zorlanır. Şiir gerçeklik açısın-
dan ancak doğa unsurlarının aradan çekildiği ve şairin duygula-
nımı doğrudan anlattığı son mısrasındaki duygunun sade ifade-
sine bel bağlar: Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok. 
 Mekânın tekilliğini yitirmesine neden olan ve okuru 
mekâna yabancılaştıran imgelem Recaizâde Mahmud Ekrem’le 
birlikte dönemin en önemli şairi Abdülhak Hâmid’le şiirinde de 
izlenebilir. Batılı romantik edebiyatı on dokuzuncu yüzyıl ger-
çekçiliği ile harmanlayıp yeni şiiri bu gerçekçilik üzerine inşa 
eden Abdülhak Hâmid, Osmanlı şiirinde on dokuzuncu yüzyıl 
görselliğini merkeze alan şairlerin başında gelir.10  Klasik bir 
divan tertip etmiş Namık Kemal, onun gibi şiirlerindeki yeni-
liğin Şinasi’nin toplumsal fikirlerini aktarmaktan öteye geçme-
diği Ziya Paşa, Zemzeme’den önceki kitaplarında sadece gazel 
ve kasidelere yer veren Recaizâde Mahmut Ekrem’den farklı 
olarak Hâmid’in şiiri başından beri biçim ve içerik açısından 
klasik şiirden farklıdır. Etkisini en çok Servet-i Fünûn şairleri 

üzerinde göstermek üzere Hâmid’in bir doğa şiiri konvansiyo-
nu yarattığını görürüz. Abdülhak Hâmid’in Sahra ve Belde’deki 
şiirlerinin çoğunda yeni edebiyat projesinin arzuladığı anlamda 
bir gerçeklik temsili, araya giren geleneksel imgelemi ile ke-
sintiye uğrar. Görülenin betimlenmesiyle başlayan şiirler, görü-
lenin hayal gücü ile yeniden biçimlendirilişine sıra geldiğinde 
şairin gelenekte hazır bulduğu imgeleme yönelişiyle odağını 
kaybeder. Bu “odak kayışı” ile görsel perspektif giderek silinir 
ve okur mekâna yabancılaşır. Artık mekân şiirin başında anlatı-
lan mekândan çok geleneksel anlatı evrenindeki soyut mekân-
dır. Belde’deki şiirlerden adını Paris’in banliyölerinden birinden 
(Ville d’Avray) alan “Vil Davri” bunun iyi bir örneğini sunuyor:

Sanki Vil Davri’de etraf u civâr,
Saçların feyziyle olmuş hep bahar
Nefhini neşreyledikçe rüzgâr,
Hâsıl olmakta hevây-ı sünbüli.
Ya şu gülbünler peridir müstetir,
Anların envâr-ı aşkı münteşir.
İnliyor bîçâre hayvan muhtazır
Sen fakat ihyâ edersin bülbülü 
(A. H. Tarhan, Bütün Şiirleri 1, 92).

 “Vil Davri”, Gündüz Akıncı’nın Sahra için söylediği, bir 
çok yerinde “divan odaları’nın yaygıları serilidir” saptamasının 
Belde’deki şiirler için de geçerli olduğunu iyi örnekler (Akın-
cı, 97). Jean-Baptiste-Camille Corot gibi on dokuzuncu yüzyıl 
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ressamlarının pitoresk tablolarında konu edindikleri Ville d’Av-
ray’i Hâmid başka türlü görür. Bahar fonunda lirik bir şiir olarak 
kurgulanan “Vil Davri”de zaman ve mekânın gerçeklik vaadi 
uzun sürmez. Bahar, Ville d’Avray’nin göz ile görülen, hemen 
oracıkta olan baharı olmaktan yavaş yavaş çıkar; zamansız ve 
mekânsızlaşıp gazel ve kasidelerdeki soyut bahara dönüşür. Şair 
görsel olanı şiirsel olarak temsil edecek imgelem yerine klasik 
sembolleştirmedeki saç, sünbül ve bülbül gibi mazmunları kla-
sik şiirdeki çağrışımlarıyla kullanır. Klasik şiirdeki gibi baharın 
etrafa yaydığı koku sevgilinin saçına bağlanır. Sonuçta, görülen 
manzara kadının temsili için bir araca indirgenir ve iyice so-
yutlaşıp ve görünmez kılınır. Bülbül için de aynı şey geçerlidir: 
Hâmid’in şiirine “bülbül”, klasik şiirdeki mazmunda mazmuna 
içkin göndermelerden sıyrılarak giremez. Tıpkı klasik şiirdeki 
bülbül gibi ancak ağlayışı ve sadık aşkıyla girer. Ağlayıp inleyen 
bülbülün (aşığın) ihyası sevgilinin lütfuyla mümkün olabilir. Bu 
hiyerarşi, doğal manzaranın gerçekliğini alt üst eden bir niteliğe 
sahiptir: Gerçek bir doğa manzarasında, gölün kenarında yan 
yana oturan iki insan arasındaki “doğal” eşitlik, gelenekten ge-
len âşık ile maşuk arasındaki hiyerarşi ile silinip gider. Manza-
rada, başlangıçta yan yana oturan âşıklardan şiirde eser yoktur. 
 Toplam on yedi şiiri içeren Belde’deki on dört şiir, Pa-
ris’te belli bir mekânı anlatır ve “Vil Davri”de olduğu gibi 
hepsinde okur somut görselliğin hızlıca silinişine şahit olur.11  
Görülen perspektiften, görünenin tasvirini kıran bu durumun 

nedeni şairin lirik şiir ile doğa şiirini bir araya getirmeye ça-
lışmasıdır: Hâmid hem doğayı gördüğü gibi aktarmaya çalışır 
hem de bu doğa içerisinde bir kadını anlatır. Doğayı tasvir ede-
rek başladığı şiirde şair sıra kadına geldiğinde birden onu tas-
vir etmek için klasik şiirin alegorik anlatı düzlemindeki soyut 
sevgili tasvirine, yani gazel geleneğine döner.  Şairin görülen 
manzarada tutunamayışı ile ortaya, ancak “yer yer gözüken gü-
zel peyzajlar[ın] şekilsiz bir rüya hissini ver[diği]” (Tanpınar, 
257) şiir çıkar. İster geleneğin müdahalesi ile yeniliğin kesin-
tiye uğraması ister geleneğin yeni içinde devamlılığı olarak 
görelim, geleneksel lirizm şiirde baskın hale geldiğinde ise fi-
ziksel gerçekliği temsil edecek görselleştirme kesintiye uğrar. 
 Görsellik ve Doğa Şiiri
 Namık Kemal’le Hâmid’in yukarıda alıntıladığım mek-
tuplaşmalarında görülebileceği gibi, klasik edebiyat karşısında 
ortak bir konum benimseyen ve bunu hakikat tartışmasıyla ge-
rekçelendiren dönemin yenilikçi şairleri, geleneğin güçlü erimi-
nin etkisiyle onun söyleyiş biçimi, imge, metafor ve mikro an-
latılarını kullanmaktan memnunluk duymazlar. Servet-i Fünûn 
şiirinin sonuna kadar varlığını korusa da en belirgin olarak Re-
caizâde Ekrem ve Abdülhak Hâmid’in ilk dönem şiirlerinde 
dikkat çeken geleneksel imgelemin yeni şiirde bulduğu geniş 
kullanım alanının yavaş yavaş azaldığına şahit oluruz. Bu şiir-
ler, çağın görselliği ile şiir arasındaki kimi etkileşimlerle klasik 
şiirden farklı bir yeni görsel muhayyilenin yeni şiirde öne çıktı-
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ğını gösterir: Başlangıçta gelenekle sürekli karşı karşıya gelerek 
onun aynasında kendine çekidüzen vermeye zorlanan yeni şiirde 
giderek görsel temsil açısından gelenekten farklılaşır. Gelenek-
sel imgelemin tahakkümü azaldıkça, temel estetik ölçüt olarak 
benimsenen tecrübe edilen gerçekliği temsil için doğa unsurla-
rının peş peşe sıralanmaya başlandığı pastoral şiir yaygınlık ka-
zanır. Bu şiirde artık nesneler veya doğa unsurları klasik şiirdeki 
çağrışımları ile yer almaz veya bu çağrışımlar şiirin tamamına 
hükmedecek kadar çok değildir. Abdülhak Hâmid’den Recaizâ-
de Ekrem’e, Muallim Naci’den Şair Nigar’a, Menemenlizâde 
Mehmed Tahir’den Nabizâde Nazım’a kadar dönemin bütün 
şairleri çobanlarla, köylü kızlarla, kuzular ve çayırlarla dolu kır 
hayatını anlatan gerçekçi ve sade şiirler yazarlar. Diğer taraftan, 
klasik şiirin ıstılahlarından vaz geçilmesiyle dilde sadelik açı-
sından sağladığı büyük bir yeniliğe karşın, görülen gerçekliği 
oluşturan unsurların bir indeks gibi sıralanmaktan öteye geçme-
diği için bu şiirler klasik şiirin asırlar içerisinde incelmiş estetiz-
minin okura verdiği zevkin yerine okuru tatmin edecek bir es-
tetiği tam anlamıyla sağlamazlar. Hâlâ doğa hem fon hem başlı 
başına konu olarak en yaygın malzemedir ama şiir bu dönem-
de basit pastoral betimlemelere ve idilik manzumelere sıkışıp 
kalmıştır. Yeni görsel muhayyile ile klasik şiirin soyut mekânı, 
içinde bulunulan veya bakılan mekân ile yer değiştirmiştir ama 
hâlâ bu mekâna şair onu kapsayacak bir perspektiften bakmaz. 
Niyetim Osmanlı modernleşmesi bağlamında sıkça yapılan bir 

eksiklik söylemini görsellik bağlamında tekrar etmek değil. An-
cak, dönemin şiirinde Mehmet Kaplan’ın vurguladığı Servet-i 
Fünûn’a kadar “dış alem yahut pitoresk endişesinin yok[luğu]”-
nun arkasında (Tevfik Fikret, 79), yeni şiirin şairlerinin pitoresk 
için gerekli bir perspektiften dış gerçekliğe bakmamalarıdır.12

 On dokuzuncu yüzyıl Türk şiirinde pastoral betimle-
melere dayalı doğa şiirinin yaygınlığının bir nedeni de yerel 
doğa manzarasıdır. Her şeyden evvel başkentte yazılan şiirin 
şairinin doğa olarak gördüğü şey en fazla Belgrad ormanları, 
Boğazın sakin suları, sırtlarda uzanan fundalıklardan ibarettir. 
Şairlerin çoğu birkaç yüz kilometre uzaklıktaki Bolu dağları-
nı, Uludağ’ı ya da Yıldız Dağları’nı görmüş bile değildir. Ne-
ticede doğa onlar için Batılı şairlerin şiirleştirdikleri karanlık 
ormanların, Avrupa edebiyatlarının Romantik doğa kavramsal-
laştırmasında açık bir etkisi olan aşılması neredeyse imkânsız 
Alpler’in aksine hep güvenli, ehlileştirilmiş ve bir uzam olarak 
var olabilir.13  Bu yüzden, doğayı şiire kaynak yapmaya çalışan 
şairler sadece ehlileştirilmiş veya dingin manzaranın konu edil-
diği, pastoral betimlemelerin üzerinden kırılgan bir estetizmle 
şekillenen ve doğa betimlemelerinin art arda sıralandığı şiire 
tutunur. Bunun değişmeye başlayıp doğanın bütün ihtişamı-
nın betimlenmeye başlanması ve doğanın uyandırdığı coşkun 
ve ürpertici deneyimin şiirde karşılığını bulması Abdülhak Hâ-
mid’le mümkün olur. Şairin doğaya “şehirlerin penceresinden 
bak[tığı]” (Akıncı, 97) Sahra ve Belde’de pastoral olmaktan 
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öteye geçmeyen görsellik, yerini 1883’te Hindistan’a gidişin-
den sonra yazdığı, dönemin dergilerinde ve Bunlar Odur’da 
yayımlanan şiirlerinde canlı pitoresk bir temsile bırakır. Böy-
lesi bir değişimin nedenini Recâizâde Ekrem’e yazdığı ve bi-
rinde Hindistan’a doğru üç ay süren deniz seyahatini diğerin-
de Hindistan’ın doğasını anlattığı iki mektubunda görebiliriz: 

Gök bî-nihâyet, deniz bî-nihâyet, nihâyetsizlikten 
tecessüm etmiş bu nezâret ne kadar ulvî, ne derece-
lerde derin şey!.. Sanki ulviyyet ayağımın altında, 
umkiyyet ise fevkinde idi. Ah o tulû’ ile gurûblar ne 
kadar ilâhî idi!.. Emvâc içinde bir büyük cihân-ı nû-
run nâ-mütenâhîliğe urûcunu ve yine o âlemin birkaç 
saat sonra sükut eder gibi bir sür’atle lücce-i deryâya 
müteveccihen hübûtunu gördüm.
(Abdülhak Hâmid’in Mektupları I, 298-299.)
Dalgalar dâimâ müteheyyic, ağaçlar dâimâ mütemev-
vic, şeb-i mehtâbda bütün kâinatın zikir ve tevhid ile 
cûş u hurûşunu görüyorum ki târifi dâire-i imkândan 
hâricdir. Beht ü hayretle yâd-ı ebediyyet bir dakika 
gönlümden çıkmıyor. Hâtıra Allah geliyor, yine Al-
lah geliyor!.. Ah ben okyanusu ne kadar seviyorum 
Ekrem!.. 
(Abdülhak Hâmid’in Mektupları 1, 354.)

 Görsel algıları harekete geçiren bir uyaran olarak şairin 
sakin bir deniz yerine okyanusa, ya da, Boğaz’ın fundalıkları 

yerine Himalayalar’a bakıyor olması, gerçekliğin yorumlanışını 
ve temsilini belirler. Doğayı bütün haşmetiyle görüşüyle yaşa-
dığı ürperme, coşku ve dehşet hissinin şiirde canlı betimlemeler 
ve organik bir uzam olarak karşılığını, Hâmid’in yayımlanışıyla 
büyük bir ilgi gören şiirlerinden “Külbe-i İştiyak”ta görebiliriz:

Kenar-ı bahrde hoş bir mahaldir, nâzır-ı âlem,
Tahaccür eylemiş bir mevcdir, üstünde bir âdem
Hayâlettir, oturmuş, fikr ile meşguldür her dem.
Giyinmiştir beyaz amma bakarsın arz eder matem.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem.
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler daima hürrem 
(A. H. Tarhan, Bütün Şiirleri 3, 99)

 Mehmet Kaplan’ın, şiirlerini “renksiz kıl[an]” bir neden 
olarak Hâmid’in “daima görüleni aşma temayülü[ne]” sahip ol-
duğu tespiti, “Külbe-i İştiyak” için de geçerlidir (Kaplan, Tevfik 
Fikret, 23). Diğer taraftan şair zamanla, baktığı manzarayı aş-
kınlaştırma, manzaraya tinsel anlamlar yükleyip fiziksel olanın 
ötesine geçme eğiliminin karşısına, manzaranın görülen gerçek-
liğini çıkarmayı başarır. Bunu mümkün kılan şey şairin Türkçe şi-
ire getirdiği resimsel perspektiftir. Görselliğin referansı bakanın 
manzaraya hâkim bir perspektiften gördüğü gerçekliktir ve Os-
manlı şiirinde giderek daha fazla şair bu gerçekliği, gördüğü da-
ğınık ve kaotik manzarayı o manzarayı görmeyen okur tarafından 
görselleştirilebilecek biçimde betimleme iddiasıyla ortaya çıkar. 
 On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı-Türkçe şiirinde resimsel 



O
DA

K

monograf 2014/2

On Dokuzuncu Yüzyıl Görsel Çağı ve Osmanlı Yeni Şiiri • 3332 • Veysel Öztürk

perspektife dayanan görselleştirme, Servet-i Fünûn şairleri ile 
olgunluğa ulaşır. Ressam olarak anılacak kadar resimle ilgisi 
olan Fikret ve 1890-1894 arasında yaşadığı Paris’te çağın sem-
bolist ve özellikle Parnasyen şiirini tanıyan Cenap Şahabeddin’in 
doğa şiirindeki başarıları, Recaizâde ve özellikle Hâmid’in ilk 
kez Türkçe şiirde kullandığı perspektifi mükemmelleştirme-
lerindendir. Şiirlerindeki tabiat hâlâ “kendi gördükleri tabiat 
değil, kitaplardan ve resimlerden gelme bir tabiattır” (Kaplan, 
Tevfik Fikret, 55). Diğer taraftan, kendilerinden önceki yeni şi-
irde gerçekçi tasvir gibi önemli getirilerine rağmen, şair doğay-
la dolayımlı bir ilişki kurduğu için şiiri aksatan bu yön, Fikret 
ve Cenap Şahabeddin’de sentetik bir hava oluşturmaz. Şiirdeki 
sentetikliği dağıtan en önemli şey, dış gerçekliği diğer duyularla 
da hissedilir hale getirmeye çalışarak donmuş bir resim olmak-
tan çıkarma gayretleridir. Tevfik Fikret ve Cenap Şahabeddin, 
şiirin doğasında her zaman var olan ama Osmanlı yeni şiirinde 
Servet-i Fünûn’a kadar geri planda kalmış işitselliğe şiirde özel 
bir önem verirler.14   Hâmid’in “Külbe-i İştiyak” gibi birkaç şi-
irinde yakaladığı manzaranın heybetli niteliği ile uyumlu coş-
kulu sesin bir benzeri, bu kez, “Karlar” ve “Elhân-ı Şitâ”da gö-
rüleceği gibi, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabeddin’in şiirlerinin 
pek çoğunda manzara ile uyumlu bir ses olarak söz konusudur:

“Karlar”
Bir ıztırâb-ı serd ile titrer mükevvenât 
Altında karların; 

Bir dûd-ı müncemid gibi âfâk-ı bî-hayât, 
Pîşinde canlanır mütehâşî nazarların. 
(Tevfik Fikret, 347)
“Elhân-ı Şitâ”
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş; 
Eşini gâib eyleyen bir kuş 
gibi kar 
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar... 
Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı, 
Ey kebûterlerin neşîdeleri, 
O bahârın bu işte ferdâsı: 
Kapladı bir derin sükûta yeri 
karlar 
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar! 
(Cenap Şahabeddin, 79-81)

 Her iki şiirde de kış manzarasının uyandırdığı hüzünle 
uyumlu dingin ses, manzarayı donmuş bir resim olmaktan çı-
karıp organik bir doğa manzarasına ve akan bir görüntüye dö-
nüştürür. Şiirde yakalanan bu hareketle dış gerçeklik, genel ve 
zamansız olmaktan çıkıp belli bir anda ve yerde tezahür eden 
bir gerçeklik haline gelir. Servet-i Fünûn şiirinin bu başarısı, 
doğanın gerçekçi temsilinin ötesinde onun uyandırdığı kişisel 
izlenim ve etkiyi aktarmaya odaklanmasındandır. Cenap Şaha-
beddin’in “edebiyatımızın otuz seneden beri her gün biraz ka-
zandığı şey, kâinat-ı muhitanın daima değişen melâhat-ı gayr-ı 
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mahdudesine mir’at-ı in’ikâs olmaktır” (Alıntılayan, Kaplan. 
Tevfik Fikret, 55) sözleri, estetik güzelliğin kaynağı olarak do-
ğayı gören ve edebiyata bunu yansıtma görevi biçen Servet-i 
Fünûn şiirinin ortak edebiyat tahayyülünü gösterir. Ancak hem 
kendisi hem Fikret için şiirde gerçekliğin yorumlanması esas-
tır. İlk kez Süleyman Nazif’in dikkat çektiği gibi bu iki şairden 
özellikle Cenap Şahabeddin, dış gerçekliğin gerçekçi temsili ile 
yetinmeyip gerçekliğin kişisel yorumunu şiirin temel niteliği 
haline getirerek dönemin diğer şairlerini etkiler: “Bizi eşya-yı 
hariciyeden yalnız telakki-i meâl etmekle iktifa etmeyerek ona 
kendi ruhumuzun intibaatını da iâde ve iâre etmeğe sevkeden 
ve alıştıran Cenab üstaddır” (S.N. Ergun, Cenab Şahabeddin 
20). Servet-i Fünûn şiirinde gerçekliğin bu şekilde izlenimci 
bir merakla yorumlanışı, Türkçe şiire, Jonathan Crary’nin on 
dokuzuncu yüzyıl görselliğinin evriminde altını çizdiği bakan 
özneden “izleyen özne”ye geçişi getirir (Techniques of the Ob-
server 46). “Karlar” ve “Elhân-ı Şitâ”nın her birinde şair, ıs-
rarlı ve dikkatli biçimde manzaranın detaylarına bakarken bir 
yandan da manzaranın bütününden içsel bir anlam çıkarır. Bu 
şiirler bu açıdan, sadece nesneyi (dış dünyayı) değil, her bir 
şairin kendisine özgü perspektifi ile neyi dahil edeceği kadar 
neleri dışarıda bırakacağını da iyi hesap edilerek yazılmış şi-
irlerdir. Böylece sadece görülen değil, ondan daha da önemli 
olmak üzere gören göz olarak şair, yani öznenin altı çizilir. Dış 
gerçekliğin alımlanışında bakışa özerklik tanımanın ardından 

gelen bu yeni şiir inşa biçimi, gerçekliğin temsili açısından 
çağın öznel ruhuyla uyumlu bir Osmanlı yeni şiirini gösterir.  
 Dış gerçekliği temsilde şiirle resim arasında kurulan ör-
tüşürlüğü (ut pictura poesis) Servet-i Fünûn şairleri basit bir 
analojinin ötesine taşıyıp belli pratiklerle türler arası sınırların 
ötesine geçerler. Recaizâde Ekrem ve Hâmid’den başlayarak şi-
irle resim arasında kurulan ilişkinin temelinde, şiire (dolayısıyla 
dile) zımnen yüklenen bir iktidar yatar: Şiir dili, dış gerçekliği 
tam olarak temsil edebilir. Servet-i Fünûn şairleri, dilde görülen 
bu temsil kabiliyetini bir ilke haline getirirler. Resmin uyandır-
dığı görsel etkiye yaklaşmak için bir resimsel betimleme tarzı 
arayışları, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabeddin’i Parnasyenler-
den önce Romantiklerin de kullandığı ama Parnas şiirin alameti 
farikası haline gelen ekfrasise (ekphrasis) (Maria Rubins, 70) 
götürür. Ekfrastik şiir, dinleyenin/okurun zihninde gerçekte ol-
duğu gibi veya ona en yakın haliyle görselleştirilebilmesi için 
bir nesnenin veya özellikle görsel bir sanat yapıtının sözel ola-
rak betimlenmesidir (James A. W. Heffernan, Museum of Words 
191). Şiirde betimlenen şey bir resim ise, ekfrastik şiir aynı res-
me bakan bir kişinin aldığı estetik zevki ve duygulanımı okurda 
uyandırma iddiasını taşır. “Karlar” ve “Elhân-ı Şitâ” ile birlikte 
Tevfik Fikret’in “Bir Levha”, “Bir Yaz Levhası”, “Bir Tablo”; 
Cenap Şahabeddin’in “Temaşâ-yı Hazan”, “Terâne-i Mehtab”, 
“Elhân-ı Hazan” ve “Lika-yı Hazan” gibi pek çok şiiri, resimde-
ki renk ve kompozisyonun şiirdeki karşılığı olarak renkle ilin-
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tili bol miktarda sıfata ve alışılmamış bağdaştırmayı kullana-
rak okurun zihninde canlı bir görsel imaj uyandırmaya çalışır. 
 Son olarak, yeni şiirin estetiğinin görsellikle ilişkisi ile 
ilgili olarak, ilk kez Recaizâde Ekrem’in 1884´te Mir’at-i Âlem 
dergisinin dördüncü sayısında yayımlanan “Kelebek” şiiri ile 
giren ve esas popülerliğini Servet-i Fünûn döneminde kazanan 
resim altı şiirden söz etmek gerekir. Bir tablo veya kartpostalın 
detaylı biçimde betimlendiği ekfrastik şiirlerden farklı olarak 
resim altı şiirde görsel malzemenin şairde uyandırdığı izlenim 
daha kısa olmak üzere doğrudan resmin veya kartpostalın altı-
na düşülür.15   Buna rağmen, görsel malzeme ile sözel üretim 
arasındaki ilişki açısından benzer metinlerarası bağlama sahip 
resim altı şiir de ekfrastik bir şiirdir. Yüzyılın pitoresk ve pas-
toral resmi ile fotoğrafik görselliğinin Servet-i Fünûn şiirine 
doğrudan etkisinin ürünü olan bu şiirler, özellikle resim altı şiir 
bağlamında daha belirgin olmak üzere, şiirin alımlanışında oku-
ra bir telkini içerir. Okurun bakışının önce resme sonra metne, 
metinden çıkardığı anlamı doğrulamak için tekrar resme dön-
düğü, aynı sürecin şiirin üretiminde de söz konusu olduğu re-
sim altı şiirde görsel malzeme ile sözel malzeme metnin estetik 
üretim ve tüketim sürecinde eşit ortaklar olarak işlev gösterir. 

NOTLAR
1 Fotoğraf teknolojisinin Osmanlı’ya gelişi, dünya çağında ilk resimli gazete olan The 
Illustrated London News’un çıktığı yıla, 1842’ye kadar gider. İmparatorluktaki ilk resimli 
gazete ise 1866’da yayınlanmaya başlanan Ayine-i Vatan’dır. Teknik olarak başarısız gö-
züken bu girişimden sonra resimli gazeteciliği yaygınlaştıran ise Şinasi’nin ölümünden 
sonra kapanan Tasvir-i Efkar’ı çıkarmaya başlayan Ebuzziya Tevfik’dir. Ayine-i Vatan’ın 

sahibi Arif Bey tarafından 1874’te çıkarılmaya başlanan Musavver Medeniyet ilk resim-
li mecmuadır ve fotoğraf teknolojisinin görsel basında yaygınlık kazanışında büyük rol 
oynar. Osmanlı İmparatorluğunda fotoğrafçılığın gelişimi için bkz, Engin Özendes, Os-
manlı İmparatorluğun’da Fotoğrafçılık – 1839-1923, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi 
Yayınları, 2013. Hidayet Nuhoğlu ve Orhan Çolak, “Osmanlı’da Fotoğrafçılık”, Türkler, 
C. 14., 2002: 933-943. Suat Gezgin, Basında Fotoğrafcılık, İstanbul: Der Yayınları, 1994.
2 On sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllarda görsel teknolojilerdeki patlama ve yeni eğlence 
biçimleri arasındaki ilişki ve bunların Batı edebiyatlarına etkisini gösteren bir çalışma 
için bkz, Sophie Thomas, Romanticism and Visuality, Londra: Routledge, 2008.
3 Bu dönemde Batı edebiyatlarından yapılan ve yeni şiir için bir model olarak sunulan şiir 
tercümelerinin çoğu doğa şiirleridir. Alphonse de Lamartine’in “Le Lac”ında olduğu gibi 
bu şiirlerden bazıları Türkçeye defalarca çevrilir ve bu şiirlere nazireler yazılır. On doku-
zuncu yüzyılın ikinci yarısında Batı edebiyatlarından Türkçeye yapılan şiir çevirileri için 
bkz. Ali İhsan Kolcu, Türkçe’de Batı Şiiri : Tanzimat ve Servet-i Fünûn Devirlerinde Batı 
Edebiyatından Yapılan Şiir Tercümeleri Üzerinden Bir Araştırma, 1859-1901, Ankara: 
Gündoğan Yay., 1999.
4 Gerçi gazete ve romanın tümden yeniliğine karşı gelenekte tiyatroya karşılık gelebilecek 
gibi gözüken meddah ve orta oyunu vardır ama bunlar Şair Evlenmesi’nde olduğu gibi ti-
yatro ile sürtüşmeye girmeden doğrudan bu yeni türle harmanlanır. Kostüm, dekor, sahne, 
oyunun biçimsel zorunlulukları ve yeni temalar gibi doğrudan Batı tiyatrosunun etkisiyle 
de kısa zamanda geleneksel görsel anlatılar etkilerini kaybetmeye başlarlar.
5 Özellikle 1990 sonrası Türk edebiyatı araştırmalarında en çok tartışılan meselelerden 
birisi “kanon”dur. Türk edebiyatının bir ölçüler bütünü üretecek bir kanona sahip olup 
olmadığı (Orhan Koçak, “Kanon Mu? Siz İnanıyor Musunuz?”: 60-65), tekil kanon ye-
rine “çoğul” kanonlardan söz edilip edilemeyeceği (Orhan Tekelioğlu, 22) ve kanonun 
inşasında iktidar ve edebiyat arasındaki ilişki (Murat Belge, “Türkiye’de Kanon”: 54-59) 
gibi tartışmalar etrafında kanon meselesi bir “mesele” olarak güncelliğini koruyor. Edebi-
yatta kanonla ilgili Kitaplık ve Pasaj dergilerinin kanon dosyalarına bkz. Kitaplık, Dosya: 
Edebiyat Kanonu, Sayı 68, Ocak 2004; Pasaj, Dosya: Edebiyat ve Kanon, Sayı 6, 2008. 
Ayrıca bkz. Turgay Anar, “Türk Edebiyatında Edebiyat Kanonu: Kanon, Kanona Girmek 
ve Kanona Müdahale”, FSM İlmî Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, 2013: 40-78. Türk ede-
biyatında kanonla ilgili tartışmaların genel niteliği, bu tartışmalarda klasik edebiyatın bir 
kenara bırakılıp büyük oranda yeni edebiyat üzerinde yoğunlaşılmasıdır. Bu makalede 
“geleneksel kanon”u, Osmanlı klasik şiir geleneğinde “makbul” görülen temel metinler 
için kullanıyorum.
6 Abdülhak Hâmid’in “Briç Kendi” şiiri bunun uçta bir örneğidir. Yirmi beş mısralık şiir-
de “görmek”, “bakmak”, “nazar”, “temâşâ” gibi görme edimiyle ilgili kelimeleri on dört 
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kez geçer. Şiir için bkz., Tarhan, Bütün Şiirleri 1, 150-151.
7 Namık Kemal’in edebiyat söyleminde ifadenin içerdiği fikri güzelleştiren ve alımlı kılan 
bir mecaz olarak beden ve elbise mecazlarını kullanışı için bkz. Fatih Altuğ, “Namık Ke-
mal’in Edebiyat Eleştirisinde Modernlik ve Öznellik”, 70, 305-306.
8 “Hindistan’daki Odam”da şairin resimle şiir arasında kurduğu ilişkiye dikkat çeken İnci 
Enginün, şiirin Servet-i Fünûn şairleri üzerinde etki bıraktığını söyler: “Gördüklerini res-
metmek isteyen, fakat başaramadıklarına inanarak kırılan Servet-i Fünûn şairlerini etki-
lediği açık olan “Hindistan’daki Odam”da, çok sayıdaki penceresinden cennet benzeri 
manzaralar görünen evinde, kendisini yeşil karanlığı, semanın lacivert nuru içinde bulan 
şair bu manzarayı aynen yazmaya çalışır ve manzaranın resme benzer şiirini yazdığına 
inanır.” (Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan… 512).
9 “Bizden evvelki nesl-i edep, bir manzumenin elfaz ile resmedilen bir levha olduğundan 
gaflet göstermiştir. Bu cihetle eserlerini birer levha gibi çerçeveleyerek tahdit etmiyorlar-
dı” (Alıntılayan, M. Kaplan, “Cenab Şehabeddin’in Şiirlerinde Pitoresk”, 17)
10 Abdülhak Hâmid’in şiirinin romantik niteliği üzerine bir çalışma için bkz. Veysel Öz-
türk, “Türk Şiirinde Romantik Öznelliğin İnşası: Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirinde Ro-
mantik Öznellik”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2010.
11 Şiirlerden altı tanesi Paris’in semtlerinin veya banliyölerinin adını (Vil Davri [Ville 
d’Avray], Site Sante [Cité d’Antin], Otöy [Auteuil], Sen Jermen [Saint Germaine], Engen 
[Enghein], Monmoransi [Montmorency]), dört tanesi Paris’teki tiyatroların adını (Van-
tadur [Ventadour], Rönesans [Le Renaissance], Teatr Franse [Théâtre Francaise], Vodvil 
[La Vaudville]), bir tanesi Paris’teki bir mezarlığın adını (Perlaşez [Pére-Lachaise]), bir 
tanesi Paris’in ünlü bir caddesinin adını (Şanzelize [Champs-Elyssées]), iki tanesi de Pa-
ris’teki bir gezinti yerinin adını (Robenson [Robinson], Mezon Lafeyet [Maison Lafayet-
te]) taşır. Bkz. Öztürk, 91.
12 Pastoral ve pitoresk arasındaki farkı basitçe şöyle ifade edebiliriz: Pastoral geniş tarla-
ların, güzel bahçelerin, kır evlerinin ve evcil hayvanların betimlendiği huzur verici man-
zara resimleri ve şiirler için kullanılır. İnsanın doğaya hâkimiyetini, onu ehlileştirmesini 
yansıtan pastoralden farklı olarak pitoresk ilk kez William Gilpin tarafından ortaya atılan 
ve Romantiklere kadar yalnız resim için kullanılan, insanın hükmüne girmemiş doğanın 
keşfinin verdiği hazza ve bunun görsel estetik temsiline işaret eder. Gilpin, haşmetli dağ-
ların ardından batan güneş, kararan bir ormanda belli belirsiz bir geyik imajı gibi insan 
eliyle kirletilmemiş doğal manzaraları keşfe ve bunun sanatsal malzeme haline getirmeye 
davet eder (Three Essays: on Picturesque…, 26). On sekizinci yüzyılda pitoresk seyehat-
lerde yaşanan patlama bu seyhatlerin sanatsal duyarlılığının bir şartı gibi görülmesinin de 
bir neticesidir.

13 On dokuzuncu yüzyıl doğa şiirinde yücelik (sublime), pitoresk ve pastoralın yanında en 
az onlar kadar önemli bir nitelik olarak karşımıza çıkar. İlk kez Joseph Addison tarafından 
1712’de kullanılan yüce, esas popülerliğini Edmund Burke’ün 1757’de yayımlanan A 
Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of  the Sublime and Beautiful (Yüce 
ve Güzel Fikrimizin Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Araştırma) eseri ile sağlar. Pitoresk 
ve pastoral ile yüce arasındaki en önemli fark, yücenin ihtişam ve dehşetle ve bunların 
uyandırdığı estetik hazla ilgili oluşudur. İnsan zihni geniş, insan eli değmemiş, ehlileş-
tirilmemiş çöllere, büyük dağlara, uçurumlara, şelalelere, engin okyanuslara baktığında 
coşkunluk, şaşkınlık, çaresizlik hissi, endişe,  ürperti ve korkunun aynı anda hücumu-
na uğrar. Yücenin uyandırdığı estetik duygulanım bu hislerin bileşiminden hareket eder 
(Addison, 412). İngiltere’nin yerel doğa manzarası olan pitoresk, İngiliz romantizminde 
Wordsworth ve Coleridge’in doğa kavramsallaştırmalarını etkilemiş, bu büyük Romantik 
şairler pitoreski dönüştürüp yüceye ulaşan bir bakışı mümkün kılmıştır (J. R. Watson, 
21-22). Batılı edebiyatlardaki doğa şiirinin Avrupa’nın coğrafi niteliklerinden ayrı düşü-
nülemeyeceğini söyleyen Sophie Thomas da on dokuzuncu yüzyıl Batı edebiyatlarındaki 
doğa şiirinde özellikle Alpler’in etkisine dikkat çeker. “Alpler’i geçerek İtalyan ovalarına 
varmak” doğa şiiri yazan şairler için “yüce’nin en mükemmel örneğini” oluşturmuştur 
(Thomas, 23).
14 Tevfik Fikret ve Cenap Şahabeddin’in şiir estetiği ile resim arasında kurdukları ilişki 
için bkz. Cahit Kavcar, “Tevfik Fikret ve Güzel Sanatlar”, Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dergisi, , C.: 15, S.: 21, 1982: 131-150. Hasan Akay, Servet-i Fünûn 
Şiir Estetiği, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1998.
15 Resim altı şiir hakkında detaylı bir çalışma için bkz. M. Kayahan Özgül, Resmin Göl-
gesi Şiire Düştü, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.
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Çok-Modlu Eleştiri Yöntemi ile 
Bir Karma-Metin Okuması: 

“Bize Kuş Dili Öğretildi”

Şevket Tüfekçi*

Son yıllarda gelişen teknolojiler yaşamsal alanın her düze-
yinde çok farklı disiplinlerin birlikteliğini ve etkileşimini 

gerektiren yeniden yapılandırma çalışmalarını zorunlu kılmış-
tır. Karmaşık insan yaşantısının örüntülerini oluşturmada önem-
li bir bileşen olan iletişim işlevi bu yapılandırmanın en gözde 
çalışma alanlarından birini oluşturur. Gunther Kress, “Gains 
And Loses: New Forms Of Texts, Knowledge, and Learning” 
isimli çalışmasında “iletişimin her zaman ve kaçınılmaz bir şe-
kilde çok-modlu” (5) olduğunu söyler. Yaşadığımız çağ insan-
lığa çok-modlu bir iletişim şekli dayatır. Teknoloji gelişirken 
insanın içerisinde söylemini kurguladığı bağlama göre daha 
karmaşık iletişim biçimleri geliştirdiği açıktır. Signid Norris 
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alanda yeni bir gelecek öngörmektedir. Nitekim Carey Jewitt, 
“Mode as Technology of Representation: The Move from Page 
to Screen”  başlıklı çalışmasında “bugünkü dünyada görüntünün 
ve farklı modların geleneksel basılı kitapları ve yazılı formu aş-
tı[ğından]” (194) bahsetmektedir. Jewitt’e göre “yeni teknoloji-
lerin gelişimi insanlara iletişim ve temsilde çok farklı alanlar ve 
araçlar sunmaktadır” (194).
 1990’lı yıllardan itibaren okur hem dünyada hem de ülke-
mizde günden güne artan bir hızla yazın alanında içerisinde çok 
fazla görsel, sesli ve tipografik unsur barındıran yeni kurgusal 
tekniklerle üretilmiş yüzlerce kurmaca yapıtla karşılaşmaktadır. 
Geleneksel anlayışın yücelttiği, daha çok yazılı/basılı yazınsal 
türe önem veren tek-modlu yaklaşım artık elindeki gücü kay-
bediyor görünmektedir. İçerisinde farklı modların birlikteliğini 
barındırmayan yazınsal romanlar, akademik çalışmalar, rapor-
lar, resmi dokümanlar yeni nesil tarafından eskisi gibi onaylan-
mamaktadır. Günümüz genç nüfusu kâğıt ve mürekkep impara-
torluğunun tek-modlu meta söylemini kabul etmemektedir. 
 Tüm bu gelişmeler, yazınsal alanda bir taraftan tanım-
lanması gereken yeni kavramlar ortaya koyarken diğer taraf-
tan geleneksel uzlaşımların retoriğinde anlamını yitiren eski 
kavramların, çağımızın gerçekliği doğrultusunda yeniden yo-
rumlanmasını, tanımlanmasını ve kaybettiği değeri kazanması-
nı zorunlu kılmaktadır. Bu kavramların başında sırasıyla mod 
(mode), çok-modluluk (multimodality), karma-metin (hybrid-

“Multimodal Discourse Analysis: A Conceptual Framework” 
adlı makalesinde “iletişimin modlarının […] karmaşık ve iç içe 
olduklarını, kolay ayrılabilir olmadıklarını, birbirine bitişik ve 
bağımlı olduklarını” (102) belirtir. Bu yapıların açıklanması da 
yine çok disiplinli çalışmaları gerekli kılmaktadır. Ron Scollon 
ve Philip Levine Multimodal Discourse Analysis as the Conflu-
ence of Discourse and Technology başlıklı ortak çalışmaların-
da uyguladıkları “çok-modlu söylem analizini” açıklarken tüm 
söylemlerin çok-modlu olduğunu vurgularlar. İster sözlü olsun 
ister yazılı, kullanımdaki dilde söylem her zaman ve kaçınılmaz 
bir şekilde çoklu iletişim modlarının birlikte inşası ile gerçekle-
şir. Bu modlar, içerisinde sözlü dili, jestleri; bağlamsal tüm gö-
rüngüleri, içerisinde söylemimizi oluşturduğumuz fiziksel alan 
kullanımını; üzerinde metinlerimizin sunulduğu ortam ve dokü-
manların, tasarımını, kâğıt türünü ve tipografik özelliklerini vb. 
barındırır (1).
 Bunların yanında iletişimin farklı bir türü olarak göre-
bileceğimiz yazın çalışmalarının bu gelişmelerden uzak kal-
ması olanaklı görünmemektedir. Alison Gibbons, “Multimodal 
Literature ‘Moves’ Us: Dynamic Movement and Embodiment 
in VAS: An Opera in Flatland” isimli çalışmasında; “çağımız 
teknolojik olarak çok modlu bir dönemdedir. Teknoloji ilerler-
ken aynı zamanda yazınsal, şiirsel ve sanatsal ifade biçimleri 
de gelişir” (110) demektedir. Son zamanlarda internet ortamının 
içerisinde onun araçları aracılığıyla tasarlanan kurgular yazınsal 
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text), yeni tipografi (typography) ve çok-modlu inceleme yön-
temleri (multimodal analysis methods) gösterilebilir. 
 İletişimdeki gösterge sistemlerinin her birini işaret eden 
mod, Brian Street’in “Literacy and Multimodality” adlı çalış-
masında “içerisinde görsel, bakış, jest, mimik, hareket, müzik, 
konuşma, yazma vb. içerebilen anlam oluşturmak için düzen-
lenmiş ve örgütlenmiş bir dizi kaynak” (2) olarak tanımlanır. 
Konuyla ilgili bir diğer kaynak olan “What is Mode?” başlıklı 
makalesinde Gunther Kress, modu “anlam üretmek için toplum-
sal olarak şekillenen kültürel düzeyde verili kaynaklar” olarak 
tanımlamakta ve “[g]örüntü, yazı, müzik, jest, konuşma, hare-
ketli görüntü, sayfa düzeni, film müziği iletişimde ve temsilde 
kullanılan modların örnekleridir” demektedir (54). Değişik di-
siplinlerden alınan bu modlar yaşamda, iletişimde ve yazınsal 
alanda değişik işlevsellikler gösterirler. Kress’e göre “bir kültür 
içerisinde var olan temsil modlarının her birinin kendine özgü 
bir potansiyeli ve kısıtlılığı vardır” (“Gains And Loses...” 5).
 İçerisinde kurgunun gerçekleştirildiği bağlama ve ara 
yüze göre değişik disiplinlerden seçilen modların aynı bütün 
içerisinde etkileşim halinde işlevselleştiği metinler karma-me-
tin (hybridtext) olarak adlandırılır. Jarryd Luke, ‘Writing The 
Visible Page: A Multyimodal Approach To Graphic Devices In 
Literary Fiction” isimli doktora tezinde karma-metinlerin deği-
şik kuramcılar tarafından farklı şekillerde isimlendirildiğinden 
bahseder: “Imagetexts, technotexts, image and word-narrati-

ves, liberature, multimodal novels” (12). Dolayısıyla bu farklı 
isimlerin görece değişik tanımlamaları bulunmaktadır. Örneğin, 
Luke’un çalışmasında Peter de Voogd’dan alıntılanan ifadelerle 
karma metin “içerisinde sözel ve görsel unsurların çok sıkı bir 
şekilde birlikte örüldüğü bir bütün oluşturan metin[dir]” (12). 
Sadokierski ise “Visual Writing: A Critique Of Graphic Devi-
ces In Hybrid Novels, From A Visual Communication Design 
Perspective” başlıklı doktora tezinde “çok modlu yazınsal ro-
man” olarak adlandırdığı karma-metni, “sayfa üzerine özerk 
ve birbirinden bağımsız olmayan bir şekilde yerleştirilen bir 
dizi mod kullanılarak yapılandırılan anlatılar” olarak tanımlar 
ve “bu modların anlatının anlamının üretilmesi sürecinde sü-
rekli olarak birbiriyle etkileşen ayrı iletişim aygıtlarına sahip 
olduklarını” (3) belirtir. Ancak bu alanda yapılan çalışmalarda 
çok farklı isimlendirmelerle karşılaşılsa bile, ister karma-metin 
densin, ister-hiper metin ya da çok-modlu roman densin tüm 
isimlendirmeler bünyesinde aynı çok-modluluk yaklaşımını ve 
benzer özellikleri barındırırlar.
 Çok-modluluk (multimodality) değişik modların etkile-
şimli birlikteliği ile kurulan karma-metinler üzerine çalışma ya-
pılan alandır. Gibbons, “Gunther Kress ve Theo van Leeuwen’in 
geniş anlamda, içerisinde anlamlandırmanın birden çok mod 
aracılığıyla gerçekleştirildiği bir metin olarak tanımladıkları 
karma veya çok-modlu metinleri ele alan çok-modluluk kavra-
mını akademik dünyanın dikkatine sunduklarını” (109) ifade et-
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mektedir. Street, çok-modluluğu “metinsel modların içerisinde 
birbiriyle uyumlu ve birinin diğerine göre önceliği olmaksızın 
çalıştığı bir iletişim yaklaşımı” (“Literacy and Multimodality” 
2) olarak tanımlar. Gibbons, çok-modluluk konusunda çalışan-
lar arasında artık bir tanım birliğine varıldığını söyleyerek dar 
anlamda çok-modluluğu “verilen bağlam içerisinde birden çok 
göstergebilimsel modun birlikteliği” olarak tanımlarken “geniş 
anlamda onun bir yaşam tecrübesi” olduğunu söyler; “biz gün-
lük yaşamı görüş, ses hareket gibi çok modlu kavramlar içeri-
sinde tecrübe ederiz” (“Multimodal Literature ‘Moves’ Us 110) 
der.
 Çok-modlu yazınsal alanda önemli olan modlardan biri 
tipografidir. Nina Nørgaard, “The Semiotics of Typography in 
Literary Texts A Multimodal Approach” başlıklı makalesin-
de tipografi’nin daha çok baskı, kitap ve roman merkezli bir 
kavram olduğunu kabul ederken “yine de [geleneksel] yazınsal 
eleştiride tipografinin göstergebilimsel potansiyeli üzerine bir 
değersizleştirme bulunduğunu” (141) söylemektedir. Tipografi 
kullanımı konusunda eski anlayış ile yenisi arasında bir ayrım 
yapan Theo van Leeuwen “Towards a Semiotics of Typograp-
hy” başlıklı makalesinde “yeni tipogafi artık, yazılı sözcüğün 
mütevazı bir sanat dalı değil, grafik tasarımda başı çeken bir 
yenilik olarak görülür; tipografi bundan böyle soyut bir sanat 
olmanın ötesinde kendi içerisinde bir iletişim aracıdır” (142) 
demektedir.

 Yukarıda çizilen çerçevede incelemesini gerçekleşti-
ren Luke çalışmasında, çok-modluluk yaklaşımının geniş bir 
haritasını ortaya koyduktan sonra kendi çok-modlu inceleme 
yöntemini önerir. Diğer inceleme yöntemlerinin sınırlılıklarını 
ortadan kaldırmayı ve karma-metinler üzerinde daha kapsam-
lı bir inceleme yapmayı amaçlayan bu yöntem altı basamaktan 
oluşur. Luke bu yöntemle “karma-metinlerde, içerisinde tipog-
rafik, görsel ve dilsel modların anlamı iletmek için birbiri ile et-
kileşime girdiği göstergeler-arası ilişkileri” (58) inceleyeceğini 
belirtmektedir.
 Bu altı basamağın ilki olan “açıklayıcı özette” metin bir 
bütün olarak özetlenir; olay örgüsü, zaman ve mekân, karakter-
ler, bakış açısı, izlekler, imgeler, ton vb. açıklanarak her mo-
dun anlama bunlar üzerinden nasıl katkı sağlayacağına ilişkin 
bir bağlam ortaya konur. İkinci bölüm olan “modlar”da metne 
hangi tür görsel araçların ne şekilde kaç kez eklemlendiği ve 
bunların nasıl örgütlendikleri aktarılır. “Üst-işlevler” bölümün-
de anlatıya katılan bu modların nasıl işlevselleştiği kişilerara-
sı, deneyimsel ve metinsel bağlamda irdelenir. Dördüncü kısım 
olan “dizilim ve geçişlilik”te dilsel ve görsel araçlar arasında 
ve görsel araçların kendi aralarında ne tür bir ardışıklık ilişkisi 
ve geçişlilik olduğu ortaya konur. Görsel araçların anlatıdaki 
değişiklikleri ne şekilde yansıttıkları açıklanır. Beşinci bölüm 
“bakış açısı”nda öyküdeki görsel araçların yazar, anlatıcı ve 
öykü kişilerinin hangisi tarafından anlatıya katıldığına göre an-
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lam değiştirip değiştirmediği sorgulanır. Son bölüm “sentez”de 
ise önceki bölümlerde elde edilen çıktıların ortak kısa bir özeti 
verilir ve varılan sonuç aktarılır (61).
 Yukarıda çizilen çerçevede bu çalışmada Murat Gülsoy 
ve Sercan Şengün’ün ortak tasarımı olan “Bize Kuşdili Öğretil-
di” adlı anlatı ve onun farklı uyarlamaları üzerine bir inceleme 
gerçekleştirilecektir. Çalışmada, Jarryd Luke’un uluslararası 
alanda çok-modluluk yaklaşımında üretilmiş en güncel ve en 
kapsamlı yöntemlerinden biri olan çok-modlu inceleme yakla-
şımı kullanılacaktır. Uluslararası arenada çok yeni olan bu yön-
tem Türk yazınının kendi dili ve kendi renkleriyle üretilen bir 
eseri üzerinde uygulanacaktır. Bunun sonucunda bu çalışmayla 
Türkiye’de yazınsal eleştiri alanında yeni bir sayfanın açılması 
öngörülmektedir.
 1)Açılayıcı Özet
 Murat Gülsoy tarafından yazılan ve Sercan Şengün tara-
fından görsel tasarımı hazırlanarak çok-modlu yazınsal bir türe 
dönüştürülen “Bize Kuşdili Öğretildi” isimli öykü, görsel ve 
dilsel düzeydeki anlatıların çok yakın bir ilişkiye girdiği özgün 
bir karma-metindir. Öyküde dilsel düzlemde yazılan anlatılar 
birtakım görsel araçlar kullanılarak yeniden kurgulanmış, dil-
sel anlatının içerisindeki kişi, nesne ve olaylar görselleştirilmiş, 
iki farklı düzey arasındaki boşluklar bir diğeri ile doldurulmaya 
çalışılmış, anlatı içerisindeki izlekler diğer modlarla sembolleş-
tirilerek gösterilmiştir.

 “Bize Kuşdili Öğretildi” isimli öykünün internet üzerinde 
ve basılı yayın organlarında farklı uyarlamaları bulunmaktadır. 
Bunlardan bu çalışmada yararlanılacak ilk uyarlama Gülsoy’un 
Bu An’ı Daha Önce Yaşamıştım isimli öykü kitabına aldığı sa-
dece dilsel modu içeren anlatısıdır. İlk olarak Haziran 2004’te 
Can Yayınları’ndan çıkan bu uyarlama yüz doksan iki sayfalık 
kitabın on üç sayfasını kaplamaktadır. İncelemeye alınan ikin-
ci uyarlama yine Murat Gülsoy adıyla çıkmış olan Tanrı Beni 
Görüyor Mu? isimli öykü kitabında yer almaktadır. Baskısı yine 
Can Yayınları tarafından yapılan ve esere aynı isimle alınan 
öykü bu uyarlamada okurun karşısına görselliğin ve yazınsal-
lığın iç içe geçtiği yeni bir yazınsal tür olarak çıkar. Uyarlama, 
iki yüz doksan üç sayfalık bu eserde yirmi sekiz sayfalık bir 
yer kaplar. Farklı disiplinlerden seçilen çeşitli (fotoğraf, çizim, 
resim, grafik, figür vb.) görsellerle hacmi 15 sayfa artmış olan 
öykünün görsel yazarı/kurgulayıcısı/tasarımcısı hakkında bilgi 
kitabın son sayfasında, “tasarımı Sercan Şengün’e aittir” (292) 
ifadeleriyle verilir. Çalışmaya alınan öykünün üçüncü uyarla-
ması “1998-2008 yılları arasında Sercan Şengün tarafından gör-
sel yönetmenliği yapılan altKitap.net” (292) internet sitesinde 
dijital ortamda yayımlanan kopyasıdır. Bu uyarlama ilk bakışta 
Tanrı Beni Görüyor Mu? isimli eserdekiyle aynı görünse de, de-
rinlemesine bir incelemenin ardından biçemsel açıdan ve içerik 
olarak (dolayısıyla alımlamayı etkileyecek boyutlarda) farklı-
lıklar barındırdığı görülür. Bu konu çalışmanın ileriki bölümle-
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rinde etraflıca irdelenecektir. 
 “Bize Kuşdili Öğretildi” adlı öykü, eski kız arkadaşları 
tarafından tanıştırılan İlhan ve (isimsiz öykü kişisi) anlatıcının 
gelenekselleştirdikleri, İlhan’ın evinde yapılan haftalık (ya da 
iki haftada bir) beş çayı davetlerinin birinde, İlhan’ın dayısı Ali 
hakkında anlattığı hikâyenin ve bu anlatma sürecinde evde ger-
çekleştirdikleri (çay koyma, sigara içme) eylemlerin anlatıcının 
bakış açısıyla yorumlanarak verildiği bir anlatıdır. 
 Gülsoy’un Tanrı Beni Görüyor Mu? isimli eserine aldığı 
uyarlamada, İlhan’ın anlatıcıya “ [s]ana dayımın hikayesini an-
latmış mıydım” (133) sorusuyla başlayan öykü, birinci hikaye-
leme düzeyinde Ali’nin hikayesini aktarır. 1953 yılında doğan, 
üç kızlı kalabalık bir ailede otoriter bir dedenin kurallarıyla ya-
şayan Ali, içine kapanık durgun bir hayat yaşamaktadır. Bir gün 
eve elinde bir papağanla döner ve herkes onun değiştiğini sanır. 
Oysa sessizliği ve içine kapanıklığı devam etmektedir. Sonraki 
günlerden birinde dedesinin; “Bu hayvan burayı sevmedi. Hır-
sından kendini paralıyor. Bu hayvanı hemen aldığın yere iade 
et, burada ölmesin” (142) sözlerini emir olarak algılar ve hayva-
nı geri götürmeye karar verir. Papağanı ona satan seyyar satıcıyı 
bulamayan Ali, kuşu başka bir dükkânda satar. Ancak acısı geç-
memiştir. Kuşu ona satan kişinin “onunla insan gibi konuşursan 
bir süre sonra sana alışır, konuşmaya başlar” (143) diyerek onu 
kandırdığını düşünmektedir. Tam papağanı sattığı dükkândan 
çıkarken Ticani kılıklı birisi, Ali’ye derdini anladığını söyler ve 

onu kolundan tutarak bir şeyhin evine götürür. Bu evde kırk gün 
bir mahzende ekmek ve su ile beslenip kitap okuyan Ali daha 
sonra şeyh tarafından oradan çıkarılır, çırılçıplak soyundurulur, 
üzerine Kur’an-ı Kerim’den sureler yazılır ve sonra serbest bı-
rakılır. Bu büyünün ardından Ali kuşlarla ve türlü böceklerle 
konuşarak Beyazıt’a varır orada güvercinlerle konuştuktan son-
ra Eyüp sırtlarında kaybolur.
 Öykünün ikinci hikâyeleme düzeyi üst-kurmaca bir oyun 
mantığıyla yapılandırılır. Anlatıcı odada yaşanan olayları İh-
san’ın hikâyesine getirdiği yorumlarla birlikte aktarır. Bu arada 
yazarlık, hikâye anlatma ve okuma süreçleri masaya yatırılır. 
Böylelikle hem öykünün kurgusal bir zeminde seyretmesi hem 
de bu süreçten okurun farkında olması sağlanır. Öykünün so-
nuna doğru anlatıcı, İlhan’ın hikâyeleme ve yaratı sürecini ya-
pı-bozuma uğrattıktan sonra hikâyenin gerçek (ya da farklı) bir 
şeklini öğrenir. Böylelikle İlhan’ı gerçeklikle okuru ise kurguy-
la karşı karşıya getirir. 
 Öyküde iki farklı anlatıcıyla ve iki farklı hikâyeleme dü-
zeyiyle karşılaşılır. Anlatıcıların ikisi de hikâyelerini iç-anlatısal 
olarak aktarırlar; yani anlatıcılar hikâyenin içerisinden onun bir 
parçası olarak konuşurlar. Ancak iki anlatıcı arasında önemli bir 
seviye farkı göze çarpar. Birinci hikâyeleme düzeyinin anlatıcı-
sı İlhan, hikâyesini doğrudan ikinci hikâyeleme düzeyinin anla-
tıcısına (ve dolaylı olarak okura) aktarırken ikinci hikâyeleme 
düzeyinin anlatıcısı hikâyesini doğrudan okura aktarır. Yazarın 
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anlatıcı olarak öyküdeki kişi (kişilerden biri) olup olmadığı be-
lirsizdir. Öyküde her anlatıcı düzeyinde farklı zaman kiplerine 
başvurulur. Birinci tekilden ikinci tekile, birinci çoğuldan üçün-
cü çoğula vb. atlamalar öykünün birçok bölümünde göze çar-
par. 
 Öykü içerisinde gerçekleştirilen metinlerarası bağıntılar 
ve anlatıcının yorumsal üst-metinsellik bağlamında anlatıya ka-
tılması biçemsel olarak karmaşık bir metin kurgusu oluşturur. 
İki anlatıcı arasında bir söyleşi havasında geçen hikâyeleme sü-
recinde birinci düzeydeki hikâyede bir öykü kurulmaya çalışılır. 
Diğer düzeyde ise anlatıcı üst-metinsel bağlamda dolaylı ya da 
doğrudan yazım/anlatım süreci üzerine yorumlamalarda bulu-
nur. Böylelikle bir taraftan İlhan’ın anlatısı kurgu ve gerçeklik 
düzleminde sorgulanırken diğer taraftan da okurun yazım sü-
recine katılması; metni kendi birikimi doğrultusunda yeniden 
yazması sağlanır. Burada kurgunun biçemi ve anlatının tonu gibi 
unsurlarla, okurla kedinin fare ile oynadığı gibi oynanır. Oku-
run hem görsel hem de dilsel düzlemde alışageldiği geleneksel 
uzlaşımları yıkması için oyunsuluk çerçevesinde yönlendirildi-
ği gözlemlenir. Öyküde, okur anlatının giriş cümlesi olan “sana 
dayımın hikâyesini anlatmış mıydım” (133) ifadesinden, son 
cümlesi “keşke anlattığı hikâye doğru olsa ya da ikinci hikâye 
de İlhan’a yakışır bir oyun olsa…” (158) ifadesine kadar ger-
çeklik ve kurgu arasında kaygan bir zeminde tutunmaya çalışır.

 2) Modlar
 “Bize Kuşdili Öğretildi”  adlı öykünün geleneksel yazın-
sal uzlaşmaları bozan bir tutum sergilediği açıktır. Farklı disip-
linlerden eklemlenen görsel araçlarla yeniden kurgulanan öykü-
de, bu geleneksel uzlaşmalarla bazen oyunlar oynanırken bazen 
de bunlar abartılır ve değiştirilir. Bu tutum anlatının dilsel, gör-
sel ve tipogafik birçok modu aracılığıyla gerçekleştirilir. 
 Daha eserin 
başlığında, tipografik 
özelliklerle öykünün 
içerisinde ne kadar 
oyunsal ve karmaşık 
bir alan yaratılacağı-
nın işaretleri verilir. 
Üç kelimelik başlığın 
iki kelimesi aynı, bir 
kelimesi farklı punto-
larla (132) yazılıdır. 
Bu oyunbozan biçem kendini anlatının içerisinde de göstere-
cektir. İki anlatıcıdan ilki olan İlhan’ın hikâyesi küçük harflerle 
aktarılırken ikinci düzey anlatıcının hikâyesi geleneksel resimli 
kitapların birçoğunu taklit eder bir şekilde büyük harf kullanı-
larak aktarılır. Bununla yetinmeyen yazar ve/veya tasarımcı her 
bir konuşma düzeyi için dikdörtgenlerden oluşan metin kutucuk-
larının (konuşma balonları) arka alanı için altı farklı renk kul-
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lanır; İlhan’ın anlatısı ve anlatıcı ile konuşmaları beyaz renkle, 
anlatıcının anlatısı sarı renkle, anlatıcının İlhan ile gerçekleştir-
diği konuşmalar gri renkte, İlhan’ın dedesinin konuşması siyah 
renkte, Hz. Süleyman’ın Saba Melikesi Belkıs ile olan hikâye-
sini aktaran bölüm turuncu renkte ve papağanın konuşma balo-
nu ise renksiz olarak aktarılır. Tasarımcı geleneksel uzlaşımları 
bozan bu yapıyla bir taraftan kendisine yeni bir düzen sağlarken 
diğer taraftan da kendi kurduğu düzeni bozmayı planlamaktadır. 
Böylelikle tipolojik düzeyde kurgulanan bu biçemsel yapı ile 
a-) eski formlar modern bir kurguda tekrar edilir, b-) gelenek-
sel uzlaşımlar yapı-bozuma uğratılır, c-) okurun geleneksel ve 
tek-modlu uzlaşımlarla alıştırıldığı eski okuma yöntemleri sek-
teye uğratılır, Gülsoy’un 2010 yılında Cumhuriyet Pazar ekine 
verdiği bir demeçte söylediği gibi “güvenlikli bir yanılsamanın 
içinde okur tedirgin ed[ilir]” (Uslu (sy)), d-) kendi yapısını da 
bozan bir kurgu oluşturulur, e-) Umberto Eco’nun “örnek okur” 
(Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti 20)  kavramına benzer bir 
şekilde kendi özgün okurunu yaratan bir kurgu gerçekleştirilir.
 Öyküde görsel araçların metin düzleminde dağılımı, dil-
sel ve tipografik düzenlemeye benzer bir yapı gösterir. Kapak 
sayfası dâhil yirmi yedi sayfadan oluşan öykü bir çeşit gör-
sel-parodi olarak kurgulanır. Eski resimli anlatıların yapıları alı-
nıp onlarla anlatı düzleminde oyunlar oynanan öyküde değişik 
disiplinlerden çeşitli görsel araçların sergilendiği bir tasarı orta-
ya konur. Öykü, gerçek-nesne görselleri, eski zaman fotoğrafla-

rı, boyama kitabı alıştırmaları, karakalem portreler ve figüratif 
betimlemeler vb. çok zengin görsel bir içeriğe sahiptir. Görsel-
lerin varlığı ve dağılımı tipolojideki kullanımla benzeşim gös-
terir. Yani görsel araç kullanımıyla bir taraftan tasarının diğer 
modları ve öykünün içeriği ile uyum sağlanırken diğer taraftan 
bu uyum kendi içerisinde çözüme uğratılmaya çalışılır. Görsel 
araçlar metne düzensiz aralık ve sıklıklarla eklemlenir. Örneğin 
okurun, Ali’nin olduğunu düşündüğü resim anlatı boyunca do-
kuz kez kullanılır. Bu resim bir kez kapakta bir kez son sayfada 
kullanılırken Ali’nin anlatıldığı sayfada farklı baskı renklerinde 
(sepya, siyah-beyaz, kırmızı vb.) yedi farklı şekilde (138) kul-
lanılır. Metinde simit, kuş tüyü, kurşun kalem, gözlük, nazar 
boncuğu, muska, yanan bir yarım sigara gibi nesne görselleri 
birer kez kullanılırken (bazen İlhan, bazen anlatıcı, bazen de 
okur olabileceği düşünülen) öykünün farklı sayfalarının tam or-
tasına bir pencere açılarak yerleştirilmiş bir insan (daha çok baş 
ve bakış) figürü on altı kez yinelenir. Örneklenen tüm bu görsel 
tasarım araçları benzer şekilde çoğaltılabilir. Bunlarla yakalan-
mak istenen etki tipoloji ile elde edilenin bir benzeri gibi görün-
mektedir. Görsellerin tasarımında bir sıra ve düzen varmış gibi 
yapılarak sağlanmaya çalışılan bütünsellik algısı yine görseller 
üzerinde oynanan renk, ton, şekil ve dizilim farklılıklarıyla bo-
zulmaya çalışılır. Bu avangart deneysel metinde yakalanmaya 
çalışılan söz konusu etki Gülsoy ve Şengün’ün ortak tasarısının 
vazgeçilmez bir özelliğini oluşturur.
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 “Bize Kuşdili Öğretildi” 
isimli öykü tasarımının dış 
kapağı da yine geleneksel 
uzlaşımları yapı-bozuma uğ-
ratan bir şekilde tasarlanmış-
tır: Sarının tonlarıyla dalgalı 
bir biçimde boyanmış zemin 
üzerinde bir adet gerçek kuş 
tüyü görseli, bir adet vesika-
lık ve bir adet aile fotoğrafı, 
bir adet papağan figürü ve 
bozuk dikdörtgenler şeklinde 

yırtılmış üç adet siyah (kâğıt/kumaş/kıyafet etiketi) zemin üze-
rine farklı puntolarda yazılmış öykünün başlığı. Tüm bu tasarı 
metnin bütününde neler bulunacağının bir kısmını göstermekte 
bir diğerine de gönderme yapmaktadır. Geleneksel biçemler-
den birtakım unsurlar barındıran kapak hem geleneksel, hem 
modern uzlaşımlara hem de kendi bütünlüğüne bir karşı duruşu 
anıştırmaktadır.
 Yukarıda görüldüğü üzere çok-modlu yazınsal unsur-
ların birçoğu kullanılarak tasarlanan “Bize Kuşdili Öğretildi” 
adlı öykü içerisinde görsel araçların yoğun bir şekilde işlerliğe 
sokulduğu karma-metnin açık bir örneğidir. Bir bütünlük yara-
tılmak için titiz bir çalışma ile tasarlanan görsel-dilsel-tipolo-
jik uyum yine yaratıcıların bilinçli isteğiyle birtakım sayfalar-

da yapı-bozuma uğratılır. Dilsel anlatılarla benzer bir şekilde 
görselleştirilen ve bu çabayla içerisinde bütünsel yapı algısı 
yakalanmaya çalışılan öyküde bu algının bozulması için deği-
şik sayfalarda farklı teknikler ve görseller kullanılır. Özellikle 
Hz. Süleyman’ın Seba Melikesi Belkıs ve Hüthüt Kuşu ile olan 
hikâyesini aktaran (148), Ali’nin kaybolduğunu anlatan bölüm-
de siyaha boyanan (154), üzerinde sadece, pencereden öykünün 
dışına bakan bir insan başı figürü bulunan (146) ve Ali’nin öl-
dürüldüğü olayı resmeden sayfaların (157) öyküde kurulmaya 
çalışılan bütünselliği bozmak için özenle tasarlandığı gözlem-
lenmektedir. Bu yöntem öykünün kendi içerisindeki tutarlılığını 
bozmakta ve böylelikle dilsel düzlemde okurla oynanan oyun 
görsel düzlemde de tekrarlanmaktadır.
 3)Üst-işlevler
 Bu bölümde görsel, tipografik ve dilsel modların öykü 
içerisinde birlikte kullanımıyla kişilerarası, deneyimsel ve me-
tinsel işlevleri nasıl yerine getirdikleri üç başlık halinde incele-
necektir.
 Metinsel
 Luke, çalışmasında “metinsel üst-işlev, metnin eleman-
larının birleştirilmiş bir bütün içerisinde nasıl uyum sağladık-
larını gösterir” (102) demektedir. Çalışmasında “The Fifty Year 
Sword” isimli çok-modlu yazınsal öykü üzerine yürüttüğü eleş-
tirel incelemesinde van Leeuwen’den alıntı yaparak, çok-modlu 
yazının farklı unsurlarının uyumunun bir uyak (rhyme) olarak 
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sınıflandırılabileceğini söyler (102).  Farklı yazınsal unsurların 
bu bağlamdaki birlikteliği “Bize Kuşdili Öğretildi” isimli öy-
küde de yoğun bir şekilde gözlemlenmektedir. Öyküde dilsel 
düzeyde çeşitli masalsı ve dini kaynaklardan alınan hikâye, olay 
ve/veya imgeler üzerinden metinlerarası düzlemde üst-kurmaca 
bir oyun gerçekleştirilir. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın 
tefsiri Kur’an-ı Kerim mealinin “Neml” (479) suresinde akta-
rılan, Hz. Süleyman’ın anlatısı öyküde daha masalsı bir biçem 
içerisinde parodileştirilerek metinlerarası düzlemde yeniden ya-
zılır, (değişik düzlemlerde izlek, imge vb.) genişletilir (bazen 
daraltılır) ve ona gönderme yapılır.
 Öyküde bu meseli aktaran Şeyh, Ali’ye “ [s]en Hazreti 
Süleyman meselini bilir misin? Diye sormuş. Sonra da ceva-
bı beklemeden, çünkü onun anlatacağı şeklini bilmediğinden 
emin olarak başlamış anlatmaya” (147). Şeyh “Hz. Süleyman 
meselinin” Ali tarafından bilinmediğine emindir çünkü bu uyar-
lama öyküde, metinlerarası bağlamda eskisi üzerinde oynanan 
oyunlarla yeniden yazılır. Çoğunlukla Neml suresinden esinle-
nildiğini düşündüren hikâyede “ [d]aha sonra, o şişeleri bulanlar 
anlatmış onun hikâyelerini bin bir gece boyunca” (148) ifadele-
ri kullanılarak Binbir Gece Masalları anıştırılır. Hz. Süleyman 
hikâyesi hakkında bu eserde özellikle “Tunç Kentinin Olağa-
nüstü Öyküsü” (377) ve “Yer altı Sultanı Yemliha’nın Öyküsü” 
(424) içerisinde bulunan diğer alt-metinlere göndermeler yapı-
larak okur ile interaktif bir ilişkiye girilir. Böylelikle okurun, 

okuma sürecinde ve/veya hikâyenin yeniden yazım sürecinde 
yönlendirilmesi sağlanır. Sonuç olarak yorumsal üst-metinsel 
tekniklerle anlatıcının düşüncelerine ve oradan okurun düşün-
celerine sızılır böylece okur öyküsünü okurken yeni okumalara, 
yeni yaratımlara ve yeni yazımlara yönlendirilir.
 Dilsel mod aracılığıyla gerçekleştirilen bu tutum farklı 
disiplinlerden seçilmiş görsel modlar ve tipografik yaklaşımlar-
la da desteklenir. AltKitap.net’da yayımlanan uyarlamanın ilk 
sayfalarında Şengün, Neml suresine gönderme yaparak okuru 
karıncalarla karşı karşıya bırakır (2). Bu yöntemle dilsel anla-
tıdaki metinlerarası yapı görsel araçlarla da desteklenir. Yapıtın 
sayfalarının üzerinde İlhan’ın yediği simit kırıntılarının arasın-
da dolaşan karıncalardan biri öykünün çerçevesinin dışına ta-
şar. (Bu sayfanın dışına taşan karınca Gülsoy’un Can Yayınları 
baskısında görünmemektedir. Bu iki baskı arasındaki farkların 
getireceği farklı okuma ve anlamlandırma süreçleri çalışmanın 
ileriki aşamalarında tartışılacaktır.) Bedeninin büyük bir bölü-
mü sayfadan dışarı çıkan bu karınca dilsel düzlemle benzeşim 
göstererek söz konusu anlatıda sınırların aşılacağını simgeler. 
Böylelikle ilk olarak Tanrı Beni Görüyor Mu? adlı öykü kitabı-
nın kapak resmine, sonra eserdeki diğer öykülere ve en son ola-
rak da bu öyküdeki izleklere gönderme yapılarak eser içerisinde 
yinelenen laytmotif görsel düzlemde de desteklenir. 
 Şengün, yazarın dil düzeyinde kurduğu masalsı gerçekli-
ği ve metinlerarası boyutu Şeyh’in anlatısını içeren bölüm için 
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tasarladığı arka alan çalışmasıyla yakalamaya çalışır. Burada 
metin bir taraftan Binbir Gece Masalları’nın görsellerini diğer 
taraftan ise Kur’an-ı Kerim sayfalarını anımsatan bir çerçevede 
aktarılır. Bu tasarı okura bu sayfaların annelerin ve ninelerin 
evlerinde (ya da şu an kendi evlerinde) bulunan eski Kur’an-ı 
Kerim kopyalarından alındığını düşündürür. Ancak Kur’an-ı 
Kerim’in görsel biçemini parodileştirerek öyküye aktaran bu 
tasarıda bir şeyler yolunda gitmemektedir. Çünkü metni içeren 
yazı kutucuklarının iki tarafına, okura birisinin Hz. Süleyman 
bir diğerinin Belkıs olduğunu düşündüren, iki Doğulu figür 
konmuştur (18). Binbir Gece Masalları’nın karakterleri bu pa-
rodi çerçevenin içine dâhil olmuştur. Dolayısıyla görsel anlam-
da da masalsılığın, dini boyutun ve gerçekliğin iç içe geçtiği bir 
tasarım yaratılmış ve dil ile sağlanan yapı görsellikle uyum sağ-
lamıştır. Ancak unutulmamalıdır ki bu deneysel anlatıda uyak 
hiçbir zaman tam bir bütünlük ve uyum anlamına gelmemekte-
dir. Çünkü metnin amacı insanları bir uzlaşmaya çağırmak de-
ğil daha çok uyumsuzluğa alıştırmak, rahatsız etmek ve sürekli 
kuşku düzleminde bırakmaktır. 
 Görsel ve dilsel modlar arasındaki iletişimin bir diğer 
şekli bunların birbirini tamamlar görünmesidir. Tamamlamak, 
boşlukları doldurmak, öyküyü yeniden yazmak Gülsoy’un de-
vamlı üzerinde durduğu kavramlardır. Dilsel düzlemde İlhan’ın 
hikâyesi, anlatıcı tarafından yorumlanır ve tamamlanır. Anlatıcı 
üst-metinsel bir yaklaşımla bir taraftan İlhan’ın hikâyesini ken-

disi tamamlarken diğer taraftan okurla oyunsal düzlemde iletişi-
me geçerek, hikâyeyi doğrudan ya da dolaylı olarak ona tamam-
latır. Ancak bu tamamlama bazen tamamen bir çözülmeye de 
dönüşebilir. Örneğin öykünün sonuna doğru İlhan’ın öyküsünü 
yapı-bozuma uğratan (155) anlatıcı hemen ardından farklı bir 
hamle ile okuru gerçeklik düzeyine ve sonra tekrar kuşku düz-
lemine getirmeyi başarır. Dilsel düzlemde oynanan bu oyunlar 
görsel araçlar yoluyla da desteklenir. Bu bağlamda öykünün bir 
yerinde, tasarıda görsel bir aracın ana malzemesi sayılan çiz-

gi ve boyanın ayrı bırakılması 
anlamlıdır. Burada görseller boş 
bırakılarak öyküdeki boşluk layt-
motifi görsel anlamda tekrarlanır. 
Tasarıya eklenen resimli   boya-
ma kitaplarından alınan papağan, 
tavşan, sincap figürleri görsel 
düzlemde üst-metinsel bir uyarı 
ve yorumlamadır. Okura bu anla-

tıda bir şeylerin boş bırakıldığı, ona verilen boyalar yardımıyla 
kendi birikimi doğrultusunda bunları keyfince doldurabileceği 
anımsatılır.
 Öyküde gerçekleşen söz konusu bu işlevin bir diğer şekli 
ise görsel ve dilsel modların birbirini karşılıklı olarak tamam-
lamasıdır. Gülsoy’un öyküsünün dilsel anlatısında geçen “[h]er 
doğum gününde bahçede kurulan büyük yemek sofrasına dizi-
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len akrabaların, konu komşunun fotoğrafları. Her yıl birer iki-
şer eksilen yaşlılar gurubu” (134) ifadelerinde Ali’nin küçüklü-
ğündeki doğum günleri tam olarak betimlenmemekte bu görev 
görsel araçlara bırakılmaktadır. Metin kutucuklarındaki okuma 
sürecinin sonuna gelen okur hemen bu satırların yanında yer 
alan söz konusu doğum günlerinden birini tasvir eden bir fotoğ-
rafla karşılaşır. Bu görsel sayesinde zamanın insanlarıyla tanışır 
ve doğum günü eğlencelerine katılır. Yan sayfaya yerleştirilen, 
etamin olması çok muhtemel eski zaman dolap/TV süsü ise geç-
miş zamanın kokusunu fotoğrafla alamayan okurun yardımına 
koşar. Ancak bu görsel okuru bir taraftan hikâyenin içine çeker-
ken diğer taraftan da ondan uzaklaştırır; etaminin dokusu oku-
run parmaklarının ucunda hissedilirken, üzerine sinmiş eskinin 
mobilya kokusu burnundadır. Ama artık o örtü yazar ve/veya 
tasarımcının öykü evreninden ayrılır, okurun kendi yazdığı öy-
küsünün nesnesine dönüşür ve onun, söz konusu anlatıdan yola 
çıkarak kurduğu imgesel evreninde yerini alır.
 Öyküdeki görsel elemanların varlığının verdiği anlam ka-
dar yokluğunun verdiği anlam da önemlidir. Öykü tasarımının 
genelinde görsellerin ve dilsel metnin dağılımı tüm sayfayı kap-
larken bir kaç yerde bu durum bilinçli olarak aksatılır. Örneğin 
İlhan’ın, hikâyesini yarım bırakarak bir şeyler almak için ayağa 
kalkıp mutfağa yöneldiğini yazan satırların bir önceki sayfa-
sında, boş sayfanın ortasında açılmış pencereden bir yüz figürü 
uzaklara doğru bakmaktadır. Sayfanın boşluğu okuru çerçeve-

nin dışına bakan adam ile baş başa bırakır. Bu adamın yalnız 
kalan İlhan olduğu düşünülebilir veya onu beklerken düşünce-
lere dalan anlatıcı. Belki de okuruyla oynayan tasarımcı bu re-
simde onu resmetmiş ve o adam gibi öyküden dışarı bakmasını, 
biraz durup dinlenmesini, kendi yazdığı öyküyü düşünmesini 
istemiştir. Öykünün ana biçemini ve görsel anlatısını sekteye 
uğratan bu durumun bir diğer örneği de Ali’nin öldürüldüğü 
sahneyi aktaran sayfalarda gerçekleştirilir. Bu sahneden önceki 
sayfalarda dilsel düzlemde İhsan’ın hikâyesi yapı-bozuma uğ-
ratılmış, İhsan gerçeklerle yüzleşmiş ve dayısının kaybolması-
nın gerçek(?) hikâyesini boş bir sayfada verilen tek bir metin 
kutusunda aktarmıştır. Anlatıdaki bu değişim görsel modla da 
desteklenmiş hemen yanındaki sayfada bu olayı sahneleyen bir 
görsel sergilenmiştir. Bu durum, karakteri gerçeklikle baş başa 
bıraktığı gibi okuru da anlatı olayının gerçekliğiyle karşı karşı-
ya bırakmıştır. Diğer tüm sayfalarda görsel ve dilsel mod ilişkisi 
içerisinde tasarlanan masalımsı atmosfer gitmiş yerine gerçekli-
ğin net ifadesi olan boş bir sayfa üzerinde resmedilmiştir. Diğer 
bir ifadeyle varlık ile masalsı bir atmosfer kurgulanırken, yok-
luk/boşluk/hiçlik ile gerçekliğin temsili ortaya konmaya çalışıl-
mıştır. Burada gerçekliğin temsili hiçlik olarak da okunabilir: 
Yüzyıllardır meta-anlatıların aktardığı gerçeklik sadece anlatı-
lardır ve aslında gerisinde koskocaman bir hiçlik vardır. Dil’in, 
anlatının dışında ulaşılabilen tek gerçeklik budur.
 Öyküye eklenmiş karartılmış bir sayfa da benzer bir iş-
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levselliğe işaret etmektedir. Şeyh’in, Ali’nin üzerine ayetler 
yazdığı bölümün hemen ardındaki sayfa karartılmıştır ve üze-
rinde sadece metin kutuları vardır. Sayfanın başına anlatıcı tara-
fından söylendiği anlaşılan “odanın içine dolan karanlığa aldır-
mayarak” (154) ifadeleri yerleştirilmiştir. Karartılmış sayfaya 
yerleştirilen anlatıcının bu ifadeleri birinci hikâyeleme düzeyin-
de akşamın olduğunu, karanlık bastığını aktarmakta ve bu olay 
görsel anlamda da desteklenmektedir. Diğer taraftan hemen alt-

taki İlhan’ın ifadelerinden, Şeyh’in büyüsünün ardından Ali’nin 
kaybolduğu, karanlığa gömüldüğü ortaya çıkmaktadır. Yani 
bu karanlık sayfa ikinci hikâyeleme düzeyinde Ali’nin kaybo-
luşunu ve karanlığa gömülüşünü simgelemektedir. Bir üçüncü 
düzeyde ise İlhan’ın anlattığı hikâyenin karanlık yüzü ortaya 
konmaktadır. Hemen bu sayfanın bitişinde sergilenen karanlık-
tan aydınlığa çıkış bu düşünceyi desteklemektedir. Karanlığın 

içinden aydınlığa uçan kuşlar, anlatıcının İlhan’ın hikâyesinde-
ki bilinmez noktaların (karanlık noktaların) okurla birlikte orta-
ya çıkarıldığını sembolize etmektedir. Böylelikle İlhan’ın hikâ-
yesinin gerçek anlamının çözüldüğü yani karanlıktan aydınlığa 
çıkarıldığı görsel düzlemde de gösterilmektedir. 
 Deneyimsel 
 Luke, deneyimsel işlevin “bir eylem gösterdiğini” (81) 
ve “kişileri, nesneleri ve betimlenen mekânı ortaya koyduğunu” 
(121) söyler. “Bize Kuşdili Öğretildi” isimli öyküde de bu işle-
vi gerçekleştiren kavramsal, simgesel, betimleyici birçok farklı 
görselle karşılaşırız. Öyküde aktarılan ana hikâye ve alt hikâ-
yelerde birçok karakter ile karşılaşırız. Bu karakterler değişik 
görsel anlatı düzeylerinde öyküye katılırlar. İlan’ın anlatısında 
dayısı Ali, üç kız kardeşi, ailesi, akrabaları, komşuları, dedesi, 
dükkâncılar, bir adam, şeyh, Hz. Süleyman ve Seba Melikesi 
Belkıs belirmektedir. Öyküde Ali 
üç farklı tür görsel araç ile anlatılır. 
Bunlardan ilki anlatıya dokuz kere 
katılmış, yetmişli yıllardan olma-
sı muhtemel bir adet siyah beyaz 
vesikalık fotoğraf, ikincisi anlatı-
ya iki kez alınan kafası ve ayakları 
olmayan çıplak bir beden figürü ve 
sonuncusu Ali’nin öldüğü sahneyi 
canlandıran klasik çizgi roman-
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ları anımsatan bir figürdür. Vesikalık fotoğraf öyküde, Ali’nin 
tanıtıldığı sayfalara serpiştirilmiş, onun okurun kafasında yer 
etmesini sağlayan işlevsel bir görsel araçtır. İlhan’ın aktardığı 
“o kaybolmadan önce çekilen son fotoğraflardan” (138) ifade-
sinin vesikalık fotoğrafın yedi kez bulunduğu sayfada verilmesi 
anlamlıdır. Bu kullanış dilsel ve görsel modun birlikte işlerliğe 
sokulduğunu gösterir. İlhan’ın hikâyesinin kahramanı olan Ali 
hem dilsel anlatıda hem de görsel anlatıda yoğun bir şekilde 
temsil edilen karakterlerdendir. Ali için çizilen ikinci görselden 
ilki (iki kez kullanılmıştır) bir Şeyh’in çıplak ve başsız olan 
Ali’nin üzerine sureleri yazdığını resmeder. Diğeri öykünün 
son sayfasında kafa kısmına Ali’nin vesikalık fotoğrafı mon-
tajlanmış çıplak bedenidir. Bu sahne sembolik bir şekilde okura 
cenaze izleğini iletir; yırtılmış bir aile fotoğrafı, çerçevesinden 
dışarı çıkmış koltukta oturan üzgün bir kişi,  onun omzuna eli-
ni koymuş Ali’nin ayakta duran çıplak bedeni, bedenin üzerine 
montajlanmış cenaze alaylarında taşınan türden bir vesikalık fo-
toğraf, öykünün mutsuz sonunu görsel anlamda okura yansıtır. 
 Görsel anlatıya katılan nesnelerin gerçekçi görselleri öy-
küye hem sembolik hem de betisel olarak katkı sağlarlar. İlk 
sayfada bulunan yarım simit görseli doğrudan sözlü anlatımı 
tekrar eder, onu destekler, okurda oluşacak duyusal değişimle-
ri tetikler ve böylelikle okurun öyküleme sürecine aktif olarak 
katılımını sağlayıcı bir etki yaratır. Diğer taraftan üst-metinsel 
bir yaklaşımla İlhan’ın hikâyeleme sürecinin (dolayısıyla genel 

olarak yazma sürecinin tartışıldığı) irdelendiği sayfaların (138) 
üzerine yerleştirilen bir adet kurşunkalem ve bir adet gözlük, 
anlatıdaki yazarlık izleğini destekler ve okura kurgusallığı sem-
bolik olarak görsel mod aracılığıyla anımsatır.
 Öyküde görsel betimleme işlevi gören fotoğrafların seçi-
mi de önemlidir. İlhan’ın ailesi, akrabaları ve komşularının anla-
tıldığı sayfalarda kullanılan fotoğraflar okuru ilk bakışta olayın 
geçtiği yıllara götürür ve onlarda hikâye hakkında bir gerçeklik 
duygusu uyandırır. Oysa derinlemesine bir incelemede, bu fo-
toğrafların aslında birbirinden tutarsız oldukları ve rastgele se-
çildikleri açıkça görülür. Nitekim öykünün dilsel düzleminde 
bu bilgiler anlatıcının “şu aile albümünü bile bir eskiciden dü-
şürmüş olabilir. Hatta albümleri, resimleri eskicinin tezgâhında 
daha eline alır almaz beni kandıracağı masalın tohumları aklına 
düşmüştür” (147) ifadeleriyle desteklenir. Bir hikâye anlatan ve 
bunun yanında kendi anlattığı hikâyeleme sürecini de sorgula-
yan öykü böylece anlatıya katılan tüm unsurlarla bunun bir kur-
gu olduğunu hem dilsel hem görsel düzeyde vurgular. Okurla 
oynanan etkileşimli bu oyun tüm düzey ve düzlemlerde sergile-
nir.
 Kişilerarası
 Kişilerarası işlev Luke’un çalışmalarında “okurun dikka-
tinin [görseller vasıtasıyla] nasıl çekildiğini” (81) göstermede 
kullanılır. Diğer bir ifadeyle “kişilerarası üst-işlev, içerisinde 
betimlenen içerik vasıtasıyla, bakanın [okurun] ilgisini çeken 
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görseller tarafından yansıtılır” (122). Kişilerarası işlev bir an-
lamda okurun, yazarın ve anlatı içerisine alınan diğer karakter-
lerin birbiri arsındaki bağıntıyı ortaya koyar. Bu bağıntı doğal 
olarak okurun bakış açısından ve dikkati üzerinden gerçekle-
şir. Çünkü yazarın işi onu baskıya teslim ettiği anda bitmiş ve 
hikâyenin farklı unsurlarıyla yeni bir öykü yaratma sırası okura 
gelmiştir. Bu bağlamda Şengün’ün tasarısı oldukça anlamlıdır. 
Geleneksel anlatılarda eserlerdeki görsellerin okurla bir iletişi-
me geçmesi zordur (hatta imkânsız görünür) ancak bu öyküde 
bunun kırıldığı gözlemlenir. 
 “Bize Kuşdili Öğretildi” isimli öykü, Gürsoy’un kendine 
ait internet sitesinde (www.muratgulsoy.com) yayınladığı diğer 
karma-metinler (Gürsoy burada HYPERTEXT başlıklı bir bö-
lümde hiper-metinlerini okurlarıyla paylaşmaktadır) gibi okurla 
iletişime geçmektedir. Bu iletişim dilsel düzlemde üst-metinsel 
bir yorumlama işlevi ile gerçekleştirilir. Benzer etkinin görsel 
anlamda bir örneğinin, öykünün sayfaları arasında açılan pen-
cereden dışarı çıkma arzusunda olan bir yüz figürü ile edinil-
diği söylenebilir. Öykünün birbiri ile uyumluluk gösteren tüm 
sayfalarında resmedilen bu portre eserin ilk sayfasında okur ile 
göz göze gelir. İlhan’ın “ [s]ana dayımın hikâyesini anlatmış 
mıydım?” (133) sorusu üzerine anlatıcı; “Başımı hayır anlamın-
da iki yana sallıyorum. Bugünün hikâyesi de bu işte diyorum. 
Lokmamı bitirip bir sigara yakmamı, gözlerimi gözlerinin içine 
dikip anlatacaklarına yoğunlaşmamı bekliyor,” diye yanıt ve-

rir. Burada dilsel düzlemdeki göz göze gelmek ifadeleri görsel 
düzlemde resmedilir. Görselin kim olduğunun belirsiz olması 
onu öykünün en anlamlı (ya da çok anlamlı) görseli yapar. An-
latının içinden açılmış çerçeveden birisi tam olarak gözlerini-
zin içine bakmaktadır. Bu kişinin kimliği üzerine olasılıklar şu 
şekilde sıralanabilir: a-) Bu kişi anlatıcıdır. İç-monologlarında 
okurla paylaş- tığı İlhan’ın 
isteğine uyarak gözlerini ona 
dikip dikkatli bir şekilde onu 
d i n l e m e k t e - dir, b-) Bu kişi 
İlhandır; Anla- tıcının kendisi-
ni dinlemesini beklerken, ona 
bakarak istedi- ği eylemin ger-
çekleşip ger- çekleşmediğini 
kontrol etmek- tedir, c-) Bu iki 
göz yazara ait- tir. Anlatısında 
v u r g u l a d ı ğ ı hikâyenin dik-
katli bir şekil- de dinlenmesi 
g e r e k t i ğ i n i okura dolaylı 
yoldan söyle- mektedir. Eco 
misali örnek okurunu oluş-
turmaya çalışan yazar, okura; bak ben şimdi sana Ali’nin hikâ-
yesini anlatacağım sen de gözlerini anlatının unsurlarına dik ve 
bu hikâyeyi anlatıda vereceğim ipuçlarına göre dikkatle oku de-
mektedir. Böylece yazarın gözlerinin bir tanrı misali okuma ve 
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yeniden yazma süreci boyunca okurun üzerinde olacağı göste-
rilmektedir, d-) Okuru en çok heyecanlandıracak olasılık şüphe-
siz ki bu gözlerin kendisine ait olduğu düşüncesidir. Görseldeki 
kişi görünürde bir erkek olduğu için kadın okurlar bu düşünceyi 
erkekler kadar benimsemeseler bile, daha dikkatli kadın okurla-
rın bu görseli simgesel bir düzlemde alımlayarak kendisi olarak 
görebileceği olasılığı oldukça yüksektir. Okur daha öykünün ilk 
sayfasını açtığında bir çift göz ile karşılaşır. Gözler öykünün 
sayfalarında açılmış bir pencereden ona doğru bakmaktadır. 
Bunlar aynı zamanda öyküye açılmış bir kapıdan onun içine ba-
kan sembolik bir çift gözdür, okurun kendisidir. Okur hem yaza-
rı hem de anlatıcıyı aradan çıkarmış kendi oluşturacağı öyküye 
bakmaktadır, e-) Resmin Şengün tarafından tasarlandığı ve an-
latıya eklendiği göz önüne alındığında onun da öykünün hem 
alımlayıcısı hem de yeniden-yazarı olarak bu gözlerin sahibi 
olacağı olasılık dâhilindedir, f-) Bunca karışıklıktan sonra bu 
gözlerin hikâyenin oluşturma sürecinde katkısı olan (ve olacak) 
herkes olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla bu görsel hem öyküye 
örnek okurunu hazırlayan yazar ve çizer hem de daha sonraki 
okuma süreçlerinde onu yeniden yazacak olan binlerce okurdur 
ve tüm bu farklı alımlayıcıların her birinin göstereceği değişik 
duygulanımlara işaret eder görünmektedir. Nitekim diğer sayfa-
lara alınan aynı görsel, bazen üzgün, bazen neşeli, bazen düşün-
celi vb. olarak resmedilir. Dolayısıyla bu resimler simgelediği 
tüm olası kimliklerin okuma sürecinde bulundukları durumları 

veya öykünün gidişatına göre içinde bulunmaları gereken ruh 
halini gösteren işaretler olarak okunabilir.
 Öykünün diğer görsel içeriği okura belirli bir uzaklıkta 
konumlanır. Bu uzak konumlanış ona hem anlatının diğer ka-
rakterlerinin hem de öykünün kendisinin uzağında durması ge-
rektiğini söyler. Benzer uzaklık ilişkisi öykünün farklı unsurları 
arasında da gözlemlenir. Yazar ve tasarımcı anlatılarını görsel 
ve dilsel düzlemlerde kurgularken, bir taraftan öyküyü okurun 
hikâyelemenin içerisine girmesini sağlayacak unsurlarla dona-
tırlar, diğer taraftan ise okurun oradan çıkması ve bu öyküyü 
yalnızca kurgusal bir anlatı olarak algılaması için gerekli uzaklık 
ilişkisini yapılandırırlar. Tüm bunların yanında öyküde anlatının 
dilsel düzlemde iki farklı anlatıcı tarafından aktarılması; tipolo-
jik araçlar yardımıyla metin kutularının arka alanlarının farklı 
renklerde sergilenmesi; görsel boyutta çok değişik disiplinler-
den farklı resim, fotoğraf, çizim, figür ve grafiğin kullanılması, 
okurun öyküye olduğu kadar öyküdeki anlatı elemanlarının da 
birbirine uzak durduğu algısını yaratır. Diğer taraftan yazınsal 
bu sürecin tüm unsurları ayrı evrenlerden gelirler. Yazar, okur 
ve çizer nesnel gerçeklik evreninde bulunurlarken; karakterler 
yazarın imgelem evreninden, Hz. Süleyman ve Seba Melikesi 
Belkıs, dini anlatılar ve Binbir Gece Masalları’nın büyülü at-
mosferinden gelip aynı anlatılama sürecinde bütünleşirler. Do-
layısıyla aynı bütünde birleşen tüm bu kişi, karakter, imge ve 
olaylar birbirinden hem zamansal hem de mekânsal olarak uzak 
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konumlanmış görünürler.
 4)Dizilim ve Geçişlilik
 “Bize Kuşdili Öğretildi” isimli öyküde görsel tasarımda-
ki dizilim ve geçişlilik dilsel anlatı ile benzeşim gösterir. Dilsel 
anlatı nerede bir nesne, bir karakter, bir olay, bir motif ya da bir 
sembol üzerine yoğunlaşsa benzer bir şekilde görsel anlatı da 
bu unsurlar üzerine yoğunlaşır. Ailenin betimlendiği sayfalarda 
aile resimleri (134), papağan satın alma olayının anlatıldığı say-
falarda papağan görselleri (142), Hz. Süleyman’ın hikâyesinin 
aktarıldığı sayfalarda Kur’an-ı Kerim ve Binbir Gece Masalla-
rı’nın görsel biçemini parodileştiren bir tasarım (148) vb. bulu-
nur.

 Öyküde dizi-
lim ve geçişli-
liğin işlevsel-
leşmesinin en 
iyi görülebile-
ceği sayfalar 
öykünün kapak 
sayfası ve son 

sayfasıdır. Sol taraftaki kapak resmi ve sağ taraftaki son say-
fa görselleri arasındaki resimlerin geçişliliği öykünün dilsel 
düzlemdeki akışını yansıtır. Kapakta Ali’nin tek başına verilen 
resmi okura öyküde bu kişinin hikâyesinin anlatılacağını ve bu 
hikâyenin bir kuş, bir tekne ve mutlu bir aile ile ilişkilendirile-

ceğini göstermektedir. Son sayfadaki vesikalık artık bir ölü olan 
çıplak bedenin tam olması gereken yerine (omuz hatlarından hi-
zalanarak) yerleştirilmiştir. Bu beden figürü anlatı sonunda çırıl-
çıplak kalmış, ölmüş ya da sonu belirsizleşmiş bir kişiyi anlatır. 
Üzerine yerleştirilen vesikalık ise bu kişinin Ali olduğunu gös-
terir. Başlangıçta verilen parçalar hikâyeleme süreci boyunca 
değişime uğramış ve sona gelmiştir. Kapak tasarımındaki mutlu 
aile tablosu fotoğrafı son sayfada yırtılmış bir aile fotoğrafı ile 
yer değiştirmiştir. Buradaki yırtılma anlatı sürecinin sonunda bu 
mutlu ailenin parçalanmışlığını simgelemektedir. Okurun anla-
tının diğer birçok sayfasında karşılaştığı adam bu son sayfada 
gözlerini kapamıştır. Bu geçişin ve değişimin de yine çok farklı 
şekillerde anlamlandırılması olasıdır. Örneğin adamın bacakları 
ve vücudunun bir kısmı çerçevenin içerisinde kalsa da elleri, 
omzu ve başı öykünün dışına taşmış görünür. Bu hem öykünün 
sonuna gelindiğini hem de hikâyeleme süreci boyunca öykü-
de bir dışarı taşma arzusu olduğunu belirtir. Adamın gözlerinin 
yumuk olması ve üzgün bir ifadesinin bulunması yine (üzeri-
ne giydirilen farklı kişilikler üzerinden) değişik yorumlamalar 
gerektirir. Bu kişi okur olarak alındığında o artık yavaş yavaş 
öykünün dışına çıkmış, gözlerini anlatılanlara kapamış, öyküde 
kurgulanan imgelerle kendi gerçekliğinin imgeleri arasında bir 
yolculuğa çıkmıştır, ya da gözleri açık bir şekilde hikâyeleme 
sürecine katılan okur, anlatıdan etkilenmiş, Ali’nin cansız be-
denine ait eli omuzlarında gözlerini kapamıştır. Bu görselin içe-
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riğinin anlatıcı olduğunu düşündüğümüzde de onu okurla aynı 
şekilde yorumlayabiliriz. Ancak bu görsel anlatıcının devreye 
girmesi ile hikâyelerle örtmeye çalıştığı acı gerçekliği ile yüzle-
şen İlhan, ya da gözlerini hayata yummuş Ali de olabilir.
 Öyküde dizgesel anlamda ve geçişlilik düzeyinde en çok 
kullanılan iki görsel kuş (papağan) ve tabi ki öyküye doğru ve/
veya öyküden dışarı doğru bir pencereden bakan yüz görselidir. 
Kuşlar öyküde onlarca kez tekrarlanır. Bunların öyküye katılımı 
anlatının dozundaki kuş izleğinin yoğunlaşmasına göre çoğalır 
ve azalır. Aynı zamanda bu kuşlar sembolik, betisel ve anlatısal 
boyutlarda da işlerliğe konulur. Kapakta bir merak uyandırma 
unsuru olarak işlenen kuş figürü, ilerideki sayfalarda bir boyama 
alıştırmasının sonucunda alacağı şekli bekleyen bulmaca olarak 
verilir, Ali’nin öldürüldüğü sahnede ise hikâyenin bir kahrama-
nı olarak resmedilir. Aynı şekilde çerçeveden bakan yüz görseli 
de her sayfada bakışlarını ve yüz ifadesini değiştirir sayfada dil-
sel düzlemde anlatılan ağırlıklı duygu değişimlerini betimler bir 
hal alır.
 Burada önemli olduğu düşünülen bir diğer görüntü ise 
kuş tüyüdür. Kuş tüyü de yine öykünün diğer görselleri gibi 
farklı yerlerde değişik biçimlerde okunabilmektedir. Yukarıdaki 
bölümlerde bahsedildiği üzere kapak sayfasına eklenen papa-
ğan figürü ve gerçek bir kuş tüyü görseli okura gerçeklik ile kur-
gu arasındaki bağıntıyı anımsatmakta ve bu sayfanın arkasında 
bulacağı şeyi dolaylı yoldan göstermektedir. Nitekim kuş tüyü 

öykünün imgelerine kaynaklık eden eserlerin yazıldığı zaman-
larda bir yazı aracı olarak kullanılmaktadır. Yani kuş tüyü kendi 
başına da hem bir gerçeklik hem de bir yazı/anlatı/kurgu ara-
cı olarak kapaktaki yerini almaktadır. Öykünün ilerleyen say-
falarında Şeyh’in Ali’nin çıplak bedenine sureleri yazarken de 
görselin hemen yanında figüratif bir kuş tüyü kalem ve hokka 
bulunması bu düşünceyi desteklemektedir.
 Öykü daha önce de belirtildiği gibi farklı uyarlamalar şek-
linde değişik ortamlarda yayınlanmıştır. Bu durum doğal olarak 
farklı kaynakların okuyucusunun anlatıyı farklı alımlamasına 
sebep olur. Örneğin Gülsoy’un öykü kitabı Tanrı Beni Görüyor 
Mu?’da ve altKitap.net adresinde yayımlanan uyarlamada, tasa-
rımda dizgesel farklılıklar belirir. İlk olarak internet kaynağın-
daki öyküyü açtığınızda bu öykünün ikili sayfalar halinde bir 
bütün olarak tasarlandığı dikkatinizi çeker. Oysa görsel okuma 
konusunda çok iyi olmayan bir okur için (ve kitabın mekanik 
doğası gereği) basılı eserde bunun ayırdına varmak biraz zor 
görünmektedir. Bunun yanında iki farklı uyarlamada resimler 
üzerine metin kutularının yerleştirilmesinde kapladıkları alan 
ve birbiri üzerine binmeleri açısından farklılıklar belirir. Bu uy-
gulama basılı uyarlamada yazıyı ön plana çıkarırken internet 
kaynağındakinde ise görselliğin ön plana çıkmasını sağlar. İki 
farklı ortam olan kitap ve internetin kendine özgü özelliklerin-
den kaynaklanan bu farklılık alımlama sürecinde anlam kayma-
larına sebep olur. Bunlara ek olarak kitap basım tekniklerinden 
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kaynaklı olarak basılı metnin görsel anlatısının canlılığını kay-
betmesi eserde görselliğin diğerine göre daha geri planda kal-
masına sebep olur. Oysa internet uyarlamasında, hem yazıların 
daha küçük kutucuklara yerleştirilerek görsel anlatıyı sekteye 
uğratmamasının sağlanması, hem de görselliğin çok daha can-
lı bir şekilde okurla buluşturulması, öykünün bu uyarlamasını 
görsel yoğunluklu bir anlatıya dönüştürür.
 İnternette yayımlanan öykünün ilk sayfasında altı adet 
karınca görünürken basılmış uyarlamada sadece beş tane karın-
ca bulunur. Yukarıda da açıklandığı üzere öykünün dışına taşan 
karınca görseli öykünün önemli izleklerinden “dışarı taşma”yı 
vurgulayan bir unsurdur. Basılı eserde bunun olmaması, söz ko-
nusu bu sayfaların farklı anlamlandırılmasına sebep olur. Diğer 
taraftan Gülsoy’un eserinde basılan uyarlamada bir sayfada iki 
adet nazar boncuğu görseli (141) belirirken aynı sayfanın in-
ternet uyarlamasında dört adet nazar boncuğu görünür. Benzer 
bir eksiklik öyküde böceklerin konuşma balonları içerisinden 
Arapça konuştuğu resmedilen sayfada da belirir. Basılı uyar-
lamada bu sözlerin bir tanesinin üstünün kesilmesi onun yan-
lış okunmasına ve yanlış anlaşılmasına yol açar. Arapça gibi, 
üzerine konan noktalarla anlam kazanan harflere ve kelimelere 
sahip olan bir dilde böyle bir kesme işlemi yanlış anlatımlar 
doğurur. Oysa “insan”, “biliyo”, “özgürleşiyo” diye Türkçe’ye 
aktarılan bu kelimeler düzenli bir bütün içerisinde “bilen insan 
özgürleşir” veya “bilgi insanı özgürleştirir” anlamı verir. Bu da 

Hz. Süleyman meselindeki âlime bir gönderme yapar ve bilgi-
nin gücü izleğini vurgular. Böylelikle öyküde işlenen bir izleğin 
farklı bir modla vurgulanması sağlanır.
 5)Bakış Açısı
 Luke, bu bölümde ortaya konacak irdelemenin, “görsel 
araçların hikâyede yansıtıldıkları [farklı] bakış açı[lar]ı ile olan 
ilişkisine odaklanacağından” (84) bahseder. Bu unsurların ya-
zılı metne hangi açılardan katkı sağladıklarını tam anlamıyla 
anlamak için bir araştırmacının bu görsel araçların kimin ta-
rafından (bakış açısından) bu metne aktarıldığını bilmesi ge-
rekmektedir (84). Karma metinlerde metne eklemlenen görsel 
unsurlar geleneksel anlatılardaki gibi sadece o anlatının görsel 
bir sunumunu vermez; anlatı evreninin bir parçasını oluşturur. 
Bu düşünce iki farklı kavramı gün yüzüne çıkarır. Luke bunları 
dış-anlatısal (extra-diegetic) ve iç-anlatısal (intra-diegetic) (84) 
olarak tanımlar. Dış-anlatısal görüntüler anlatı evreninden bir 
şeyin temsilini yaparken, iç-anlatısal görüntülerin kendisi anlatı 
evreninin birer parçasıdır. Sadokierski’den bir alıntı yapan Luke 
“bu görsel unsurların metnin [içindeki, kişi, nesne ve olayların] 
bir gösterimi olmaktan çok yazınsal unsurlar olduğunu” (84) 
söylemektedir.
 “Bize Kuşdili Öğretildi” isimli öyküde birçok iç-anlatısal 
ve dış-anlatısal farklı modlara ait araçlarla karşılaşılır. Örneğin 
metindeki tipografi kullanımı dış-anlatısal bir biçimde gerçek-
leştirilir. Farklı konuşmacılar için seçilen farklı yazı karakterleri 
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onları ayırmaya yararken karakterlerin kendileri bu ayrımdan 
haberdar değildirler. Yani bu tutum yazarın ya da tasarımcının 
isteği doğrultusunda gerçekleştirilir. Okur açısından bu kulla-
nım geleneksel uzlaşımlara karşı bir saldırı olarak okunabilir. 
Diğer taraftan bu uygulama metnin daha çabuk okunabilir ve 
anlaşılabilir hale gelmesini sağlar ve okura farklı hikâyeleme 
seviyelerini gösterir. Aynı şekilde metin kutucuklarının zemi-
ninin her bir anlatıcı (ya da anlatı kişisi) için farklı renklerde 
olması, benzer etkiler yaratan dış-anlatısal bir kullanım göste-
rir. Öykünün, Gürsoy’un Bu An’ı Daha Önce Yaşamıştım isimli 
öykü kitabına aldığı yalnızca düzyazıdan oluşan uyarlaması ise 
yukarıda sayılan kolaylıkları ve farklı algılanışları gerçekleştir-
mez ama okura, kendisine özgü imgesel bir yeniden-yazım ola-
nağı sunar.
 Öykü çeşitli görsel araçlar bakımından değişik dış-anla-
tısal unsurlarla donatılmıştır. Anlatıcının, İlhan’ın hikâye anlat-
ma yeteneği ve çevirmen olduğu üzerine konuştuğu sayfalarda 
(139) bir adet kurşun kalem ve bir adet gözlük görseli ile kar-
şılaşılır. Öykünün satırları arasında bulunmayan, anlatıya tasa-
rımcı tarafından katılan bu iki nesne ilk bakışta öyküyle ilişki-
siz görünür. Oysa derinlemesine bir incelemenin ardından, söz 
konusu iki görselin bu sayfalarda anlatıcı tarafından irdelenen 
yazma sürecine ve yazarlık kurumuna gönderme yapan dış-an-
latısal birer görsel araç olduklarının ayırdına varılır. Ancak gör-
sel anlamda dış-anlatısal olmalarına rağmen anlatının içerisin-

deki kapalı anlamı temsil etmeleri bakımından, bu iki görsel, 
sembolize ettiği izlekler açısından (anlamsal/temsil düzeyinde), 
iç-anlatısal olarak düşünülebilir.
 Öyküde kullanılan diğer birçok görsel araç anlatıya iç-an-
latısal bir düzlemde eklemlenir. Özellikle anlatıcının İlhan’la 
birlikte evde gerçekleştirdikleri eylemlerin aktarıldığı bölümde 
bahsedilen nesneler bunun açık bir örneğini oluşturur. Daha öy-
künün ilk sayfasında beliren yarım simit görseli bu durumun net 
bir örneğidir.  Bu simit görseli okurun, öyküdeki gerçeklik algı-
sı üzerine izlenimini güçlendirir. Benzer bir şekilde İhsan’ın an-
latısının bir yerinde durup sigara yaktığının anlatıldığı sayfanın 
üzerinde okur gerçek bir sigara görseli ile karşılaşır. Bu görsel 
de iç-anlatısal görsel bir araç olarak okurun karşısına çıkar; bir 
taraftan anlatıdaki bir nesneyi resmederken diğer taraftan anlatı 
boyunca gerçeklik ve kurgu arasında sürekli gidip gelen okurun 
gerçeklik ile bağını koparmamasını sağlar. Çünkü sigara gör-
selinin hemen üzerindeki kutucukta anlatıcı; “Ali’nin aslında 
acıklı olan hikâyesini yeni yeni anlamaya başlıyorum. Kim bilir 
İlhan bu hikâyeyi bana neden fars üslubu ile anlatıyor,”(150) 
diyerek İhsan’ın hikâyesinin kurgusal yönünü vurgulamaktadır.
Görüldüğü üzere anlatının değişik yerlerine eklemlenen iç ve 
dış-anlatısal görseller aktarıldığı bakış açısına göre farklı de-
ğerler ve anlamlar kazanırlar. Titiz bir çalışmanın ve çok derin 
bir okumanın sonunda üretilen bu görsel tasarım anlatıyı fark-
lı düzeylerde temsil etmekte, onu çoğaltmakta, tekrar etmekte, 
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görsel anlamda yeniden yazmaktadır. Bu süreçte işlerliğe soku-
lan görsellerin bakış açısı da yine dilsel düzlemdeki imgeleri, 
sembolleri, eğretilemeleri ve izlekleri güçlendirmekte, anlatının 
okurda dilsel düzlemde bırakmak istediği etkiyi görsel düzlem-
de de gerçekleştirilmektedir.
 6)Sentez
 “Bize Kuşdili Öğretildi” isimli anlatıya alınan tipografik 
unsurlar geleneksel yöntemlerdeki kullanımların tersine dene-
yimsel, farklı, yeni bir öykü oluşturmak için diğer modlarla aynı 
bütünde birleştirilirler. Öyküde yeni tipografi kullanımıyla, eski 
biçemlerle parodi düzleminde oynanırken geleneksel uzlaşımlar 
sekteye uğratılır ve okurun alışageldiği okuma stratejileri engel-
lenerek okur tedirgin edilir. Bu yolla kendi metninin yapılanma 
stratejilerine de savaş açan yazar, bu anlatıya özgü bir örnek 
okur yaratır.
 Anlatıya eklemlenen görsel araçlar çeşitli disiplinlerden 
seçilerek doğrudan veya dolaylı olarak geleneksel uzlaşımlara 
karşı bir saldırı unsuru olarak kullanılır. Dilsel düzlemde ger-
çekleştirilen metinlerarası kaynak kullanımı görsel düzlemde de 
tekrarlanır. Öyküde farklı zaman ve yaklaşımlara ait metinler-
den (ve/veya bağlamlardan) alınan görsel araçlar tek bir bütün-
de kolajlanarak, geleneksel ve modern yapılanmaları bozan ve 
aynı zamanda kendi bütünlüğünü de parçalayan bir yapı oluştu-
rulur. 
 Öyküde görsel araçların birlikte kullanımıyla metinsel, 

deneyimsel ve kişilerarası işlevler yerine getirilir. Çok-mod-
lu yaklaşımla oluşturulmuş bu öyküde farklı modlar birbiriyle 
uyumlu bir şekilde iletişime ve etkileşime geçerler. Dilsel un-
surlar metinlerarası bağlamda farklı alt-metinlere gönderme ya-
par ve okur ile interaktif bir iletişime girer. Söz konusu bu dilsel 
metinlerarası yapı görsel araçların uyumlu bir kolâjı ile tekrar-
lanan bir laytmotife dönüşür. Böylelikle görsel modlar yardı-
mıyla da uyarılan okur farklı okuma, anlamlandırma, yeniden 
yazma ve yaratma süreçlerine yönlendirilir.  
 Kişilerarası görsel işlevle okurun dikkati öykünün üzeri-
ne çekilerek yazar, tasarımcı, okur ve öykü kişileri arasında bir 
etkileşim gerçekleştirilir. Dilsel düzlemde anlatıcı aracılığıyla 
yorumsal üstmetinsellik bağlamında elde edilen ve geleneksel 
anlatılarda bulunmayan bu özellik öyküde, görsel araçlarla da 
kendini gösterir. Sayfaların tam ortasında açılan bir pencereye 
yerleştirilen insan figürü öykünün ilk sayfasında okur ile göz 
teması kurar. Okurun dikkatini üzerine çeker ve sayfalar boyun-
ca onu hikâyeleme sürecinde etkin düşünmeye sevk eder. Bu-
nun yanında kurguya alınan diğer görsel bulmacalar, semboller, 
ipuçları da okurla iletişim ve etkileşimde önemli birer araç ola-
rak işlevselleşirler. Ancak burada hiçbir zaman tam bir uyum ve 
kesinlemeden bahsedilemez. Her uyum faklı bir moda ait (veya 
aynı moda ait) araç tarafından bozulur ya da engellenir.
 Dizilim ve geçişlilik bağlamında, anlatıya eklemlenen 
görseller öykünün dilsel düzlemdeki seyrini izler bir yapı oluş-
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turur. Öykünün başında sunulan görseller öykü boyunca dilsel 
düzlemdeki hikâyeleme süreciyle eşsüremli bir şekilde değişti-
rilerek aktarılır. Ancak dizilim ve geçişlilikte dikkati çeken en 
önemli nokta eserin basılı uyarlaması ile internet uyarlaması 
arasındaki farklılıkların oluşturduğu anlam kaymalarıdır. Deği-
şik uyarlamalarda görsel ve dilsel araçların sayfa üzerinde deği-
şik oranlarda ve boyutlarda dağılımı farklı okuma, alımlama ve 
yeniden yazma süreçlerine yol açmaktadır. 
 Öyküye alınan görsellerin iç-anlatısal ya da dış-anlatısal 
olmalarına ve eklemlendiği bakış açısına göre farklı anlamlan-
dırmalara yol açtığı da açıkça görülmektedir. Aktarılan iç-anla-
tısal görseller okurda gerçeklik hissi uyandırıp onların öykünün 
içerisine girmelerini sağlarken dış-anlatısal görseller okuru öy-
künün dışına atıp, onun anlatınıyı bir kurgu olarak algılamasını 
ve yorumlamasını sağlar. 
 “Bize Kuşdili Öğretildi” isimli anlatı, Murat Gülsoy ta-
rafından yazıldıktan sonra Sercan Şengün tarafından görsel ta-
sarımı hazırlanarak çok-modlu yazınsal bir türe dönüştürülen, 
içerisinde görsel ve dilsel düzeyde anlatıların çok yakın bir iliş-
kiye girdiği özgün bir karma-metin olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Basılı ve internet üzerinde olmak üzere üç farklı uyarlaması 
bulunan öykünün her bir uyarlaması okuru farklı alımlama ve 
yeniden yazma süreçlerine davet etmekte ve böylece çoğul an-
lamlılıklara açılmaktadır. 
 Farklı modlar aracılığıyla farklı hikâyeleme düzeylerin-

den yorumsal üstmetinsellik bağlamında okura seslenen anlatı, 
biçemsel olarak karmaşık bir metin kurgusu oluşturur. Okuru, 
görsel ve dilsel düzlemde alışageldiği geleneksel uzlaşımları 
yıkması için oyunsuluk çerçevesinde yönlendirir. İlk cümlesin-
den son cümlesine ve ilk görselinden son görseline kadar onun 
gerçek ve kurgu arasında kaygan bir zeminde ilerlemesine ne-
den olur. 
 Çok-modluluk yaklaşımıyla tasarlanan anlatıda farklı 
modlar aracılığıyla yazma süreci sorgulanırken okurun, gerçe-
ğin ve kurgunun sınırlarını aşması sağlanır. Söz konusu sınır 
aşımının oluşturulmasında kullanılan görsellerin zıtlığı dikkat 
çekicidir. Öyküde gerçeklik kurgusal (yapay/çizim) görsel araç-
larla üretilirken kurgu, gerçek-nesne görselleriyle anımsatılır. 
Varlık ile masalsı bir atmosfer resmedilirken gerçeğin temsili 
yokluk ile elde edilir.
 SONUÇ
 Son yıllarda gelişen teknolojiler, iletişim alanın her dü-
zeyinde çok farklı disiplinlerin birlikteliğini ve etkileşimini zo-
runlu kılmıştır. Diğer bir ifadeyle içerisinde yaşanılan bu çağ 
insanlığa çok-modlu bir iletişim şekli dayatmaktadır. Söz ko-
nusu yeni oluşum, karmaşık ve iç içedir; kolay ayrılabilir değil, 
birbirine bitişik ve bağımlıdır. İletişimin farklı bir türü olarak 
görebileceğimiz yazın çalışmalarının bu gelişmelerden uzak 
kalması olanaklı görünmemektedir. Teknoloji ilerlerken aynı 
zamanda yazınsal ve sanatsal ifade biçimleri de gelişmekte ve 
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değişmektedir. 1990’lı yılların ortalarından itibaren internet or-
tamının içerisinde onun araçları aracılığıyla tasarlanan kurgular, 
yazınsal alanda yeni bir gelecek öngörmektedir. Hem dünyada 
hem ülkemizde artık okur, yazın alanında günden güne artan bir 
hızla, içerisinde çok fazla görsel, sesli ve tipografik unsur barın-
dıran yeni ve yaratıcı kurgusal tekniklerle üretilmiş, birçok kur-
maca yapıtla karşılaşmaktadır. Geleneksel anlayışın yücelttiği, 
daha çok basılı yazınsal türe önem veren tek-modlu yaklaşım 
artık elindeki gücü çok-modlu yaklaşımlara devrediyor görün-
mektedir. 
 Tüm bu gelişmeler ışığında diğer ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye’de de yazınsal alanda birtakım uzlaşımların yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiği açıktır. Çok-modlu yaklaşımlar-
la üretilen hibrid-metinleri, ya da Gülsoy’un internet sitesinde 
kullandığı ismiyle hiper-metinleri (http://www.muratgulsoy.
com/MGhypertext.htm) tek-modlu eleştirel yaklaşımlarla açık-
lamanın veya yorumlamanın, yazın alanının geleceğini yapılan-
dırmada ne derece yetersiz kalacağı ortadadır. Çok-modlu yak-
laşımların gelişmesiyle eşsüremli olarak, yazınsal alanda ortaya 
çıkan yeni kavramların uygun bir şekilde Türk yazınına kazan-
dırılması, geleneksel tek-modlu yaklaşıma ait uzlaşımların reto-
riğinde anlamını yitiren eski kavramların, günümüz gerçekliği 
doğrultusunda yeniden yorumlanması, açımlanması, tanımlan-
ması ve güdükleşen bu kavramların kaybettiği değeri yeniden 
kazanması için birtakım adımlar atılması gereklidir.

Bu bağlamda başta “okur merkezli kuramlar” olmak üzere ge-
leneksel eleştiri yöntemlerinin gözden geçirilmesi anlamlı ola-
caktır. Tüm bu eleştiri yöntemlerinin çok-modlu yaklaşımlarla 
harmanlanıp geliştirilmesinin ya da bunlardan yola çıkılarak 
yeni yöntemler üretilmesinin gerekli olduğu görünmektedir. 
Söz konusu gelişmelerin sağlanmasında, ülkemizde son yıllarda 
Murat Gülsoy gibi yenilikçi ve yaratıcı yazarların öncülüğünde 
ortaya konan çok-modlu kurmaca metinlerin bu yeni yaklaşımla 
detaylı bir şekilde incelenmesi anlamlı olacaktır. Diğer taraftan 
bu çalışmada kullanılan “çok-modlu eleştiri yöntemi”nin, atıfta 
bulunulan diğer çok-modlu yaklaşımların ve eleştiri yöntemle-
rinin bir çıkış noktası olarak kullanılmasının uygun olacağı dü-
şünülmektedir.
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Köylüleri Öldürmek: 
Statü, Tür ve Ayaklanmanın Temsili 

Stephen Greenblatt*
Çevirenler: Sevgi Doğan, Nihan Soyöz

Gençleri uygulamalı geometri ve perspektif becerilerinde 
eğiterek ülkesinin sanatını rasyonel bir temele oturtmaya 

kararlı olan Albercht Dürer, 1525’te Underweysung der Mes-
sung mit dem Zirckel und Richtscheyt in Linien, Ebenen und 
Gantzen Corporen [“Ressamın El Kitabı: Pergel ve Cetvelle 
Çizgilerin, Alanların ve Katı Şeylerin Ölçümü”] adlı çalışma-
sını yayınladı. Bir dairenin merkezinin belirlenmesi, spiral ve 
yumurta şeklindeki hatların yapımı, karo desenlerin tasarımı, 
güneş saati yapımı ve buna benzer konularda ayrıntılı açıklama-
ların arasından, bu makale, Dürer’in birkaç kamusal anıtına dair 
planlarının üzerinde duracaktır. Çünkü bu planlar, göstermeyi 
umut ettiğim gibi, Rönesans döneminde tür ve tarihsel deneyim 

*Harvard Üniversitesi, İngilizce Bölümü
greenbl@fas.harvard.edu

arasında var olan sorunlu ilişkiye dair anlamlı bir giriş sunar.
 Dürer’in ilk amacı, en basit ve en bilindik olandı, yani 
bir zaferi abideleştiren bir anıt yapmaktı. Dürer şunları kaleme 
alır; “genellikle olay şöyle cereyan eder; zafer savaşından son-
ra, olayı anmak ve düşmanın neye benzediğini gelecek nesillere 
aktarmak için bir anıt ya da sütun, düşmanın yok edildiği yere 
dikilir.”1  Dürer, eğer düşman zengin ve güçlüyse, Romalıların 
yüzyıllar önce yaptığı gibi, “ganimetlerin bir kısmının sütunun 
yapımı için kullanılabileceğine” dikkat çeker. Bu kavrayış kla-
sik göründüğü ölçüde, anma amacıyla yapılan mimarinin ötesi-
ne uzanan kültürel bir düş, yani antik çağlardaki onura ve şerefe 
bir geri dönüş düşü niteliğinde olacaktır. Bu tarz anıtlar, sadece 
galip gelenlerin başarılarını kayıt altına alıp yenilenlere onların 
hakkından nasıl geldiklerini hatırlatmaz, ayrıca onların gölge-
sinde yaşayanların soylu eylemlerine uygun bir ortam hazırlar. 
Bu durumda sütunlar edebî trajediyle, yani hükümdarların ey-
lemleri ve kaderiyle ilgilenen türle özel bir uygunluk içindedir. 
Bundan dolayı, klasik trajedilerin sergilenmesine uygun bir sah-
ne hayal ederken Sebastiano Serlio2,  yüksek zafer sütunlarının 
egemen olduğu bir şehir manzarası taslağı çizer.3 
 Fakat Dürer’in sütun taslağı, tasarım açısından hiç de kla-
sik değildi: Önerilen bu sütun, havan olarak bilinen cinsten üç 
metrelik topu ayakta tutan çok büyük taş bir bloktan oluşuyor, 
havanın üzerinde de üzerinde uzun tüyleriyle dört zırh kalkanı 
arması bulunan altı metrelik bir top durur (şekil 1). Gerçekten 
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bu tasarımın kullanılması planlanmış mıydı yoksa bir fantezi 
[capriccio] miydi? Buna cevap vermek oldukça güç. Askerî za-
ferlere yönelik bundan daha tuhaf abideler dikildiği olmuştu. 
Ancak Dürer’in barut fıçılarını ve top mermilerini kapsayan 
planı, sanatçı sanki insanî kahramanlıkların karşısına askerî mü-
himmatın zaferini alaycı bir şekilde –yoksa farkında olmadan 
mı?- kayda geçiriyormuş gibi, kısmen de olsa rahatsızlık veri-
ciydi. Hanedan armaları bulmayı umduğumuz yerde sadece zırh 
kalkanları buluruz.(bkz. s. 93)
 Dürer, anıtın, düşmanın neye benzediği hakkında gelecek 
nesillere bilgi aktarması gerektiğini dillendirmişti; belki de Ari-
osto’nun düşündüğü gibi, düşman topun kendisiydi.4  Başka bir 
ifadeyle tasarım, en azından iç mesafe olasılığını oluşturuyor-
muş gibi görünüyordu. Bu mesafe anıtın biçimi ve anıtın eto-
su5  arasındaki yarıktı. Kahramanlık anması türünün içinden bu 
türü, geleneksel biçimiyle devam ettirme olasılığı konusunda 
birtakım kuşkular ortaya çıkıyordu. Diğer herhangi bir sanatsal 
tür gibi zafer sütunu da, öğrenilmiş bir kolektif uygulamaydı. 
Fakat bu uygulamanın toplumsal koşulları (hem türü mümkün 
kılan koşullar hem de türün temsil ettiği nesneler), böylece, bi-
çime zamanla zarar verecek şekilde değişebiliyordu. Burada 
modern savaş teknolojisi tam anlamıyla sütunu ele geçirmiş ve 
hatta türü ifade etme eylemini gerçekleştirirken bile, türün mo-
dası geçmiş görünmesine neden olmuştur.
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[“Zaferi Abideleştiren Anıt” - Un-
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Dürer’in anıtının geniş kapsamlı karmaşık etkilerinin oldukça 
farkında olması, sonraki şu iki tasarımdan anlaşılır: “Monument  
to Commemorate a Victory over the Rebellious  Peasants” [İs-
yancı Köylülere Karşı Zaferi Abideleştiren Anıt] ve “Memorial  
to a  Drunkard” [Ayyaş Anıtı]. Eğer az önce değerlendirdiğimiz 
askeri anıt, bir trajediye en uygun bir zemin veriyorsa, ayyaş  
(üzerinde bir masa oyunu olan, ekmek, yağ ve peynirle dolu 
bir sepetin üzerinde duran bir bira fıçısını içeren) anıtı da hiç 
kuşkusuz bir komediye karşılık gelecektir. Bu komedi, alayın 
ve şölenin (Falstaff’ta6  olduğu gibi) keyifli bir denge içerisinde 
olduğu yerdi (şekil 2). Bu tasarımın esprisi, sadece klasik kahra-
man prototiplerini eleştiren yani destansı taşlama [mock heroic] 
tarzında olmasında yatmıyor, aynı zamanda şimdiye kadar inşa 
edilmesinin ihtimal dâhilinde olmayışında da yatıyordu: Ne 
adı çıkmış bir ayyaşın ne de ailesi ve arkadaşlarının böylesi bir 
anma için bedel ödemeleri beklenebilirdi. Şimdi daha belirgin 
ve açık olmasına rağmen, anma sütunun tasarımı, bir kez daha, 
türün kendisine zarar veriyordu. Gerçek anlamda bu, oldukça 
ütopyacı bir projeydi. Dürer’in bu tasarımı da, von abenteuer, 
yani macera için tasavvur ettiğini belirtmesindeki gibi, onun bu 
ütopik projesi hiçbir yere yapılamayan bir anıttı. (1532’deki La-
tinceye “Haec delectationis causa”, yani “Eğlence aşkına” diye 
çevrilmişti.7)
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Şekil 2. Albrecht Dürer. 
“Memorial to a Drunkard” 
[Ayyaş Anıtı] (Underwey-
sung der Messung, 1525)
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En ilginç olanı ise Dürer, kahramanlık ile destansı-taşlama anıt-
ları ve böylece trajik ile komik arasına, şu dikkat çekici tasarı-
mını yerleştirir. Aşağıda bu tasarıma ait betimlemenin tamamını 
bulabilirsiniz:

“Eğer isyancı köylüler yenilgiye uğratıldıktan sonra 
bir zafer anıtı dikilmek istenirse, şu talimatlara göre 
teçhizat kullanılabilir: Genişliği üç metre ve yüksek-
liği dört metre olan dörtgen blok taşı, uzunluğu yirmi 
metre ve yüksekliği bir metre olan dörtgen taş lev-
ha üzerine yerleştirin. Çıkıntının dört köşesine, bağlı 
inekleri, koyunları, domuzları vesaireyi yerleştirin. 
Fakat taş blokun dört köşesinin üzerine, yağla, yu-
murtayla, soğanla ve şifalı bitkilerle ya da istediğiniz 
şeylerle doldurulmuş dört sepeti yerleştirin. Bu taş 
blokun merkezine, uzunluğu yedi metre ve yüksekli-
ği bir metre olan ikincisini yerleştirin. Bu ikinci blo-
kun tepesine, tabandan altı buçuk metre genişliğinde 
ve tepeden dört metre genişliğinde olan dört metre 
yüksekliğinde güçlü bir kafes koyun. Daha sonra bir 
çaydanlığı baş aşağı bu kafesin tepesine yerleştirin. 
Çaydanlığın çapı, ağız kısmında dört buçuk metre ve 
tabanda üç metre olmalıdır. Yarım metre yüksekliğin-
de ve alt çapı iki buçuk metre olan peynir kâsesini 
çaydanlığın üzerine koyun. Bu kâseyi, ağzının dışına 
fırlayan kalın bir levha ile kapatın. Levhanın üzerine, 

üç metre yüksekliğinde olan ve alttan yarım tepeden 
ise bir metre çapa sahip bir yağ fıçısı yerleştirin. Yağ 
fıçısının tepesine, iki buçuk metre yüksekliğinde ve 
çıkıntı bölgesinde bir metre, tepeden yarım metre ve 
tabandan geniş olan çapla iyi biçimlendirilmiş bir süt 
kabı koyun. Bu kabın içerisine, tepeden çatal şeklinde 
dallanan ve yüksekliği beş buçuk metre uzunluğunda 
olan dört çubuk yerleştirin böylece çubuklar yarım 
metre dışarı çıkar ve daha sonra köylülerin, örneğin 
çapa, dirgen, döven, gibi aletlerini onun üzerine asar-
sınız. Sırtına saplı bir bıçakla köylünün melankolik 
bir şekilde üzerine oturduğu yağ yayığıyla kaplı ta-
vuk küfesi bu çubukların üzerinden yükselmektedir.* 
(Şekil 3)

 Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Gözlerimiz bize, anıtın, 
bir zaferin kutlaması değil de korkunç bir ihanetin anılması ol-
duğunu söylüyor. Köylünün hayatını idame ettirmesini sağlayan 
emeğinin ürünleri (çiftlik hayvanları, peynir, süt, yağ, yumurta, 
domuz yağı, sebzeler), özenle ayrıntılandırılarak betimlenmiştir, 
aynı şekilde köylünün kullandığı aletler dikkatli bir şekilde, Dü-
rer’in çizimi eşliğinde, olgunlaşmış tahıl yığınıyla ilişkilendiril-
miştir. Orada bütün bunların tepesinde köylü yalnız, eğilmiş, sa-
vunmasız, arkasından bıçaklanmış bir şekilde oturur. Yalnızlığı, 
yoksulluğu ve çaresizliği içinde köylü, Rönesans dönemindeki 
yönetici sınıfın büyük kâbusunun, yani yağmacı sürü, çok başlı 
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kalabalık, obur, sersem ve tehlikeli yığın imgelerinin tam anla-
mıyla zıttıdır. Tehdit görüntüsü olmadığından zafer görüntüsü 
de yok gibi görünür: Ne mağlup figürün üzerinden dini bir haç 
yükselir ne de sütun onarılmış seküler düzenin sembolünü verir. 
Bunun yerine, ihtiyaçları tedarik eden kişi kılıçtan geçirilirken, 
sütun, köylünün tedarik ettiği her şeyden oluşur; kılıcın giriş 
açısı, katilin köylünün üzerinde ve de arkasında durduğunu yani 
başka bir ifadeyle, kurbanın, otururken, belki de çalıştıktan son-
ra dinlenirken, haince vurulduğunu gösterir.
 On altıncı yüzyıl Alman sanatında elbette, trajik ihanetin 
önemli bir figürü vardı ve Dürer’in çiziminin hatırlattığı tam 
olarak bu figürdü: Sol kalçasının üzerinde bitkin bir halde du-
ran sol koluyla ve eğik başını destekleyen sağ koluyla oturmuş 
köylü, “Christ in Distress”[Keder içindeki İsa] olarak bilinen 
ikonografik tarzı örnek almıştır. Dürer bu figürü Little Passion 
çalışmasının baş sayfasında kullanır (1511; şekil 4) ve Hans Le-
inberger’in muhtemelen Underweysung der Messung çalışma-
sıyla aynı yıla ait ahşaptan yapılmış etkileyici bir örneği vardır 
(şekil 5). Eğer Leinberger’in kanayan İsa’sına eski püskü kıya-
fetler giydirip dikenli tacının yerine yumuşak başlığını yerleşti-
rirsek,  neredeyse tıpatıp Dürer’in öldürülen köylüsünün görün-
tüsüne sahip oluruz.8 
 Bu, yapılması istenen ancak asla yapılmayan tarihsel bir 
anıttır çünkü sadece kazananlar anıtlar için para öder: Bu anıt, 
ressamın elinde bir taslak, tasarım, karanlık bir fantezi olarak 

kalmalıydı. Bu taslak, Avrupalı köylülerin tarihindeki tek bir 
dönemi değil de daha fazlası hakkında acı şeyler söyleme ola-
sılığı vardı ancak büyük ölçüde bu taslak 1525’de Almanya’da, 
tek bir feci olaya ve onun kanlı sonuna işaret ediyordu: Köylüler 
Savaşı. 1524 ve 1525’te binlerce köylü ve esnaf Swabia, Fran-
conia ve Thüringen’de ayaklandı. Kısmen Almanya’da hem 
manevi hem de dünyevi hükümdarların Roma’ya bağımlılıktan 
kurtulma çabasından tahrik olan köylüler, kendi köleliklerinden 
kendilerini kurtarmaya karar verdiler. Ayaklanan köylüler, hâli-
hazırdaki toplumsal, dini ve siyasal sistemin önemli öğelerine 
saldırdılar ve bütün toprak düzenini dönüştürmeye başladılar. 
Üst Swabianlı köylülerin meşhur On İki Maddesi şu taleplerde 
bulunuyordu: Cemiyetin tamamının bir papaz seçme yetkisine 
sahip olması, aşar vergilerinin, vergilerin toplandığı köylerde-
ki yoksullara ve düşkünlere dağıtılması, avlanmalarına, balık 
tutmalarına ve odun toplamalarına izin verilmesi, kiraların dü-
zenlenmesi ve veraset vergisinin yürürlükten kaldırılması, ortak 
alanların çevrilmesinin durdurulması. Hepsinden önemlisi, Lut-
her’in İsa’nın Hıristiyanların özgürlüğünü kendi kanıyla satın 
aldığını duyurması gibi, köylüler de birilerinin mülkiyetinde 
olmayacaklarını duyurdular: son olarak serfliğin ve feodal cor-
vée’nın9  yani köylünün derebeyine zorunlu hizmeti olan ücret-
siz çalışmanın ortadan kaldırılmasını talep ettiler.10 

 Luther, zaman zaman bu taleplerin pek çoğunu destekliyor 
görünmesine rağmen, kısa süre içinde ayaklanmalara karşı çıktı. 
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Luther’in “dostları” köylülere şöyle yazmıştı: “Sizler kimsenin 
birilerinin kölesi olamayacağını çünkü İsa’nın hepimizi özgür 
bıraktığını ileri sürüyorsunuz. Böylesi bir şey, Hıristiyan özgür-
lüğünü tamamıyla fiziksel bir mesele hâline getirir. İbrahim’in, 
diğer patriklerin ve peygamberlerin köleleri yok muydu? Aziz 
Paul’ün o zamanlarda hepsi köle olan hizmetkârlar hakkında ne 
öğrettiğini okuyun.”11 Köylüler, İki Krallık12 arasındaki önemli 
ayrımı çökerterek manevi ve dünyevi özgürlüğü karıştırmakta 
ısrar ettiklerinde, Luther 1525’de “Wider die Mordischen und 
Reubischen Rotten der Bawren” [Yağmalayan ve Katil Köylü 
Sürüsüne Karşı] adlı broşürünü yazdı. Burada, isyancıları, şey-
tanın temsilcileri, ayaklanmaları ise dünya felaketinin başlangı-
cı olarak betimliyordu: “Demek ki bir isyancıdan başka hiçbir 
şeyin zehirli, zararlı ya da şeytani olmadığını hatırlayın, bırakın 
gizli ya da ulu orta öldürebilecek, katledebilecek ve bıçaklaya-
bilecek herkes, öldürsün, katletsin ve bıçaklasın.”13 

 Ayaklanmanın bastırılması sırasında ve sonrasında binin 
üzerinde köylünün katledilmesini sağlayan Alman prenslerinin, 
Luther’in cesaretlendirmesine o kadar da ihtiyaçları olmadığı-
nı zannetsek de, bununla beraber Luther’in tezini coşkuyla sa-
hiplendiler ve bildiğimiz kadarıyla onun bu tezinde gerçek bir 
manevi teselli bulmuş olabilirlerdi. Luther “bir prensin katliam-
la, cenneti, diğer insanların ibadetle kazanmasından daha ko-
lay kazandığı garip zamanlarda yaşıyoruz!” diye ifade etmişti.14  

İsyancı köylüler ve onları destekleyenlere gelince, katliamdan 
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zar zor kurtulanlar Luther’i onlara ihanet etmekle suçluyorlardı. 
Dediğimiz gibi Dürer’in anıtına hâkim olan işte tam da bu iha-
net duygusuydu.
 Fakat tam olarak tarihsel durumu ayrıntılarıyla anlatma-
ya başladığımız şu anda, burada Dürer’in taslağını anlama ça-
bamız bir takım engellerle karşı karşıya kalır. Çünkü Dürer’in 
bazı arkadaşlarının köylülerin sorununa yakınlık duymaları 
mümkünken15 Dürer’in sanat eserlerinde ya da yazılarında aleni 
ya da gizli, onlarla karşılaştırılabilir hiçbir dayanışma belirtisi 
içinde değildi. Panofsky’ye16 göre, “Dürer asla Luther’e karşı 
sadakatinden bir an olsun tereddüt etmedi” ve Underweysung 
der Messung’un yazıldığı yıllarda yapılmış dikkat çekici kalem 
ve suluboya taslağında, Köylüler Savaşı sırasında Dürer’in, 
Luther’in kıyametin yaklaştığı yönündeki korkusunu paylaş-
tığını gösteren kanıtlar vardı (Şekil 6). Dürer çiziminin altına 
şunları yazmıştı:

“1525’te Beyaz pazardan (Whitsun)17 sonraki çar-
şamba ve perşembe arasındaki gecede, cennetten 
düşen dört büyük su sütunu gördüğümü hayal ettim. 
İlki, korkunç bir sesle benden yaklaşık dört mil uza-
ğa büyük şiddetle düştü ve bütün taşrayı su bastı.  O 
kadar dehşete kapıldım ki uyanmışım. Daha son-
ra diğerleri düştü. Onlar çok büyüklerdi. Bazen çok 
uzağa düşüyorlardı, bazen yakına. Yavaş yavaş düşü-
yorlarmış gibi göründükleri öylesi bir yükseklikten 
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 Şekil 4. Solda: Albrecht Dürer. “The Man of Sorrows Seated” [Kederler 
içinde Oturan Adam], (baş sayfa; düzelti, 1.durum), The Little Passion, 1511; 
Karl-Adolf Knappe, Dürer: The Complete Engravings Etchings and Woodcuts, 
Londra, Thames and Hudson, 1965, s. 254.
 Şekil 5. Sağda: Hans Leinberger. “Christ in Distress,” 1525 civarı (Mi-
chael Baxandall, The Limewood Sculptors of Renaissance Germany,1475-1525, 
New Haven, Yale University Press, 1980, levha (99).
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düşmüşlerdi. Şelalelere çok fazla rüzgâr eşlik etmiş 
ve su serpintileri havaya saçılıyordu ki uyandığımda 
bütün bedenim hâlâ korkuyla titriyordu. Soğukkan-
lılığımı yeniden kazanmam uzun zaman aldı. Sabah 
olur olmaz gördüğüm şeyi resmettim. Tanrı her şeyi 
onarır.”18 

 Köylüler Savaşı’nın en şiddetli olduğu dönemde ve kıya-
met tufanına dair böylesi evhamlı korkuların musallat olduğu 
Dürer, isyancı köylülere karşı zaferin abideleştirildiği bir anıtı 
hayal etmekten, sempati ya da çelişik duyguların karışmadığı 
bir zevk almış olabilirdi. Bize neredeyse tartışmasız bir ihanetin 
işaretleri gibi görünen şeyler, böyle bir ruh hali içinde, bir arzu 
giderme fantezisinin ayrıntıları olacaktır: Korkunç çeteler, anıt-
taki silahsız köylü gibi savunmasız bireylere dönüştürülmüştü; 
isyancı artık hiçbir şey talep edemezdi, ancak kasvet içinde ka-
derine boyun eğmiş bir şekilde oturmak kalmıştı ona. Luther 
şöyle haykırır: “Bakın şimdi! İsyancı, liderine ve efendisine ya-
lın kılıç olup saldıran kişidir. O halde hiç kimse, efendisi onu 
savunması için emredene kadar beklememelidir ve inisiyatifi 
alabilen ilk kişi inisiyatifi almalı, ahlaksızı yakalamalı ve bıçak-
lamalıdır ve cinayet işlemekten de endişe duymamalıdır.” Sanki 
Luther de böylesi bir eylemi abideleştirmek için bir anıt tasar-
lamış gibi, dünya krallığındaki (yani Tanrı’nın hükümlerinin 
günahkârın üzerinde olduğu krallıkta) uygun “aracın, güllerden 
oluşan bir çelenk ya da bir sevgi çiçeği değil de bir yalın kılıç”19 

ve kılıcın da öfkenin, sertliğin ve cezanın simgesi olduğuna dik-
kat çekmiştir.
 Eğer Dürer’in tasarımı Luther’in fikirlerinin etkisi altında 
ortaya çıktıysa (öyle olmasının olası olduğunu düşünüyorum), 
o zaman sanatçı, köylülerin uğradığı ihaneti yansıtma niyetinde 
olmayacaktı. Tersine, şunu söyleyebiliriz ki, anıt aslında bu iha-
nete katılıyordu. Önceden fark ettiğimiz bu acı ironi, Dürer’in 
somut yıkıcılığından daha çok bizim köylülere duyduğumuz 
sempatiden (yani içinde bulunduğumuz yüzyılın ideolojisine 
bağlı olan sempatiden), yeni tarihsel bilimden ve şüphesiz her 
şeyden önce, 1525 yılına ait nefret ve korkudan uzak olmamız-
dan kaynaklanıyordu. Fakat bu kabul, gerekli olsa da, yetersiz 
gibi görünüyor çünkü bizim on altıncı yüzyılın başlarındaki Al-
man köylüleriyle dayanışmamız, bizim tarafımızdan Dürer’in 
anıtına yüklenmiş değil de anıtın kendisi tarafından uyandırıl-
mış gibi göründüğü için ilginçti. O halde sorumuz şu: Dürer, 
kendi muhtemel niyetlerine böylesine aykırı güçlü bir yoruma 
uygun parlak, ayrıntılı ve tutarlı bir tasarımı, pratikte birbirin-
den epey farklı iki anıta dönüşen bir tasarımı, nasıl ortaya çıkar-
mıştı?
 Bizim buradaki yorumlama stratejimiz, yanıtımızı 
anakronistik diye reddetmek olmamalıdır: 1525 yılında, Dü-
rer’in tasarımında başlangıçta gördüğümüz şeyi tamamıyla gö-
rebilmiş olanlar vardı. Hele de biz, “doğru” yanıtı bulma adına, 
köylülere karşı sempatimizi bir kenara bırakmaya ve muhteme-
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len anıta ilham veren ölüm saçan nefreti kendimizde yeniden 
yaratmaya çabalamamalıyız. Bunun yerine, bu garip ve rahat-
sız edici tasarımın ortaya çıkmasına yol açan tarihsel ve estetik 
koşulları tam olarak anlamaya çalışmalıyız. Burada Dürer’in 
kendi duygularına değil ancak türün kaynaklarına ve yarattığı 
baskıya geri dönmeliyiz. Türün durumu bizi, Dürer’in çalışma-
sındaki, hem bu çalışmanın bizimle olan ilişkisindeki radikal 
devamsızlığa (ve böylece yorumun değiştirilmesinin mümkün 
kılınmasına) hem de devamlılığına yol açan öğelere götürecek-
tir. Eğer ikincisi birincisinden daha az dikkat çekiciyse, (aslında 
neredeyse görünmezse) yine de, anlamın tersine çevrildiğinin 
farkına varmamızdan kaynaklanan tuhaflık hatta canlılık duygu-
sunu mümkün kılacaktır. Çünkü Dürer’in tasarımındaki değiş-
kenliğin önemli bir konu olarak erişilir olmasını sağlayan tam 
da anıtsal biçimin (yani “tarihsel” olayları göstermeye, kamu 
alanlarına anıtları inşa etmeye, binalara tabela yapıştırmaya ve 
yol kenarları boyunca işaretler dikmeye devam etme ihtiyacı-
mızın) yirminci yüzyılın sonlarında hâlâ varlığını sürdürüyor 
olmasıdır.20

 Underweysung der Messung çalışmasında göz önünde 
bulundurduğumuz anıtın, askeri zafere yapılan kibirli kahra-
manlık övgüsü ile ayyaşın destansı taşlamasının [mock-heroic] 
anması arasına yerleştirildiğini hatırlayalım. Askeri zafere yapı-
lan kahramanlık övgüsü trajediye ve destansı taşlama ise kome-
diye uygundu. Peki, bu arada bulunan - konum ne anlama gelir? 

İsyancı köylülere karşı zaferi kutlayan bir anıtın, tür sorununa 
neden olduğunu öne sürüyorum. Dürer özellikle bu soruna karşı 
son derece hassastı çünkü Dürer zaten, daha önce gördüğümüz 
gibi, daha geleneksel zafer anıtı türü konusunda çok ciddi olma-
yan kuşkular barındırıyordu. Aslında Dürer hem sorun üretmiş 
hem de bu soruna yönelik çözümü üstlenmişti çünkü onun ça-
lışması sorunu çözmeye yönelik bir kitaptı: Tasarım, “Bir nok-
tanın, her durumda, ikinci katı cismin karşılık gelen yüzeyine 
işlemesi için aynı ölçü iki katı cismi nasıl birbirine geçirir?” 
gibi soruların yanında yer alır.21

 İsyancı köylülere karşı zafer, bir anma sütununun yapıl-
masını gerektirir (neticede dünyevi saltanatın kaderi, yani in-
san uygarlığının kendisi, bu çabaya bağlıdır) ancak düşman, 
küçümseme ve alay nesnesi olur. Bu tarz anıtlar prensler ve 
soylular için dikilmiştir; bu soylular ve prensler, bu zaferden 
bir kuduz köpeğinin öldürülmesinden dolayı kazandıkları say-
gınlıktan daha fazla itibar elde edememişlerdir. Kahramanca 
bir karşılaşma, onur için verilen bir mücadele anlamına gelir 
ve bu karşılaşma, savaşçıların kabaca eşit konumlarda olmala-
rı gerektiği kaidesine uygun olmalıdır. Bu gerekliliğin kaynağı, 
“adil oyunun” gelişmemiş bazı anlamları değil aksine İngiliz 
Kilisesi’nin şu ilahisinin gösterdiği sembolik temellük ekono-
misidir: “Fatih krallar unvanlarını esir ettikleri düşmanlardan 
alırlar”22 Mağlup Hotspur23 Hal’a son nefesini verirken şunları 
söyler: “Şu kırılgan hayatın yitişi, benden kazandığın şerefli un-
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vanlardan daha tahammül edilebilirdir” (I Henry IV, 5.4.78-79). 
Fakat köylülerin elbette el koyulacak hiçbir unvanı yoktur ve 
galip gelenin anıtını güzelleştirmeye yarayacak hiçbir ganimet 
de veremezler. Aslında onur ekonomisinde, bunlar yüzünden bir 
şey kazanmamış olmakla kalmayıp zarara geçmiş oluyorlardı 
çünkü muzaffer prensin haznesinde kalan şeyler, değersiz bir 
karşılaşma tarafından lekelenirken, bir prensin kontrolü altında-
ki yenilgi bile, prensin onur haznesinden bir parçayı köylülere 
vermek tehditini ortaya çıkarıyordu.

 O halde tasarımında, Dürer köylüleri saygın düşmanlar 
olarak yansıtarak onları yüceltemediği gibi ne de zaferiyle övü-
nen soylunun görüntüsüne yer verebilirdi, çünkü bu görüntü, 
böylesi bayağı bir karşılaştırma tarafından yalnızca lekelene-
bilirdi. Sanırım Dürer, Hidra’yı24 katleden Herkül25 gibi daha 
sembolik temsil biçimlerini seçmiş olabilirdi ancak böyle yapa-
rak, tasarımını sorun çözme duygusundan ve zekâdan yoksun 
bırakmış olacaktı. Dürer, etrafındaki anıtlarda, bir çeşit anıtsal 
gerçekçiliğe bağlanmıştı: Toplardan oluşan zafer sütunu, ayya-
şın yiyecek ve içeceklerden oluşan sütunu. Köylü sütununda 
böylesi bir tarzı terk etseydi, bu durum pratikte Dürer’in sanatı-
nın tarihin ellerindeki yenilgisinin sinyallerini vermiş olacaktı.
 Bunun yerine, Dürer, köylüyü tasvir eder ancak tasvirde-
ki bu köylü, tek kelimeyle, hiçbir onur belirtisi olmaksızın be-
timlenmiştir. Bu köylü belki de savaşta öldürülmüştü ancak bir 
salhanede de öldürülmüş olabilirdi. Galip gelenin temsilinden 
kaçınılmıştı ve adi bir düşmanla yüzleşmediği (yani yüz yüze 
çarpışmadığı) ancak onu arkadan ele geçirdiği için kılıcı bile 
lekelenmemişti. İnfazın göstergelerine duyarlı bir kültürde, si-
lahın konumu gözlerden kaçmayacaktı.26 

 Silahsız tek bir insanın böylesine şiddetli bir biçimde 
aşağılanmasını, İsa’yı anımsatmaksızın ve böylece bütün anma 
uygulamalarının göstergebilimsel etkileşim riskini almaksızın 
temsil etmek zordur. Daha önce gördüğümüz gibi Dürer, “Acı 
Çeken İsa” ikonografik biçimini mağlup edilmiş köylünün doğ-
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 Şekil 6. Albrecht Dürer. “Vision of an Inundation,” [Bir Su Baskını Gö-
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rudan örneği olarak alıp, bu riski artırmıştı. Bu estetik sonuç, 
Dürer’in kendisi açısından, derin bir çelişkiye işaret ediyor 
olabilir; yani galip gelene ait anıtın tam zirvesinde şifrelenmiş, 
bozguna uğramış olana karşı gizli, düzen yıkıcı bir sempati. Bu 
olasılığı bertaraf edebileceğimizi sanmıyorum, bu olasılık,  Ro-
mantizmden bu yana süren, büyük sanatçıların sırf dolambaçlı 
yollardan ve bilinçsizce de olsa, ezilen ve devrimci kitlelerle 
ittifak ettiklerini keşfetmeye duyulan özlemi tatmin eder.27 Dü-
rer’in tasarımında etkili ve güçlü olan şey, özdeş simgelerin, 
hem kişisel muhalefetin temel ironisi hem de resmi düzenin sert 
biçimde kutlanması anlamına gelecek şekilde yorumlanabilme-
sidir. Bu esrarengiz çakışmanın, tüm simgelerin teorik durumu 
olmadığını ancak belli tarihsel anlardaki bazı simgelerin şartla-
ra bağımlı durumu olduklarını ileri süreceğim, bahsedilen anlar-
da tehdit altındaki yönetici elit öylesine şiddetli baskı imgeleri 
meydana getirirler ki bu imgeler protesto imgeleri olarak ikiye 
katlanır.
 Dürer’in taslağındaki olası ironik muhalefeti kavramak 
çok kolaydır; zor olan iş, bu düzenin tanınmasını yahut kabul 
edilmesini kavramaktır. Bu yüzden ilk etapta “Acı Çeken İsa” 
anıştırması, köylülere karşı açık bir sempati duyuyor gibi gö-
rünse de ikonografik biçim, terk edilmişlik, yalnızlık ve acizli-
ğin bütün ruh hallerinin bulunduğu kültürde, var olan başka her-
hangi bir bedenin imgesinden daha etkili biçimde aktarılabildiği 
için Dürer tarafından seçilmiş olabilirdi. Dürer kendi kitlesin-

den, köylülerin masumiyet yönünden İsa’ya benzedikleri ya da 
kendilerine işkence yapanlara karşı en nihayetinde zafere ulaşa-
cakları sonucuna varmadan bu ruh halini alımlamalarını bekle-
miş olabilir. Daha doğrusu, Dürer, anıtın kendisinin, köylünün 
kıyafetinin ve bilhassa sırtındaki kılıcın açık amacının, yenilmiş 
olanın kırbaçlanmış İsa gibi algılanması yönündeki herhangi bir 
sapmayı engelleyeceğini ve anıta bakan kişiyi sadece yenilginin 
etkili tasviriyle bırakacağını düşünmüş olabilir.
 Elbette, bu strateji, geleneksel bir temsilin sertçe bölün-
mesine (hırpalanmış, yorgun yas imgeleminden İsa’nın gör-
kemli masumiyetinin ayrıştırılmasına) bağlıdır. Fakat bütün 
tasarım, karşılaştırılabilir stratejilerle yönetilir: Böylece daha 
önce gördüğümüz gibi, Dürer, onura dayalı sistemi ya da kural-
ları, paradoksal olarak onura dayalı bu sistemin temel ilkelerini 
tersyüz ederek ya da feshederek devam ettirir. Burada da anıtın 
türünün tersine çevrilmesi ya da feshedilmesi riski vardır. Dü-
rer’in stratejisi bu sonuçtan kaçınmak yerine onu kucaklamak 
olacaktır. Hatta zafer anıtı, epik ve trajediyi sezdirdiği sürece, 
sütunu çiftlik hayvanlarından, tarım ürünlerinden ve aletlerden 
oluşturarak, pastoral ve kırsalın işaretleriyle ve komedi imala-
rıyla anıtı donatıyordu. Köylülerin emeği ayaklanmada asıl me-
sele olduğundan, yapıtın oluşum öğeleri ayrıca olası güncel bir 
göndermeye sahipti. Sütunun tepesindeki ölen isyancıyla bir-
likte, tahıl, corvée (angarya) sisteminin yeniden onaylanmasını 
ileri sürüyor olabilir. Bu arada tabandaki büyükbaş hayvan da, 
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Luther’in, ayaklanmada isyan etmek yerine, köylülerin diğerle-
rinden huzur içinde faydalanabilmeleri için ileride ellerindeki 
bir inekten olmayı göze almaları gerektiği ve Tanrı’ya şükret-
melerinin doğru olacağı şeklindeki gözlemine yakın bir şeyi 
ima ediyor olabilir.28   
 Buradaki daha kapsamlı türsel çıkarımlar, herhangi tar-
tışmalı bir referans kadar önemlidir. Sütunun oluştuğu pasto-
ral ve kırsal öğeler, köylülerin etkisiz hale getirilmesinin -ki 
bu etkisizleştirmenin başlıca aracı, anıtın tepesinde açık seçik 
gösterilmiştir- onların savunmasızlıklarının ve bayağılıklarının, 
onların düzenin silahlı savunucularından toplumsal uzaklıkla-
rının göstergesi olarak çalışır. (Bu bana, İtalya’nın köylerinde 
badananın altından hâlâ görünen Faşist yazıyı hatırlatır: “Saban 
toprağı sürerken kılıç toprağı korur”). Nasıl ki ayyaşın anıtının 
esprisi, masa oyununun, yemliklerin ve ekmek sepetinin ka-
musal alanda ciddiyetle temsiliyle oluşuyorsa bu anıtta sezilen 
komik öğeler de, zafer sütununun üzerindeki pastoral ve kırsal 
öğelerin acayip şekilde birbirine eklemlenmesinden meydana 
gelir. Yayık, domuz yağı varili, tavuk sepeti ve benzerleri, bu 
bağlamda, tarımsal üretimin merkeziyeti ve önemini göstermez 
aksine üreticinin tuhaflığını, yani yenilmiş köylünün payına söz 
konusu hiçbir onurun düşmeyeceğini kesinleştiren bir marjinal-
liği belirtir.
 Eğer pastoral ile kırsal öğeler ve komedi, isyancı köylü-
lere uygulandığında, hem mantıksal olarak varılan sonuç hem 

de anıtın kahramanca ve trajik kodlarının feshedilmesiyse, Dü-
rer’in tasarımı iki taraflı bir feshetmeye neden olur: Ne rahat 
yaşamın kutsanması ne de emeğin kutlanması, köylünün sırtına 
saplanan kılıçtan sağ kurtulabilir; anıtın yol açtığı kahkahalar, 
ortaya çıktığı anda tıkanır. Eldeki durum kahramanlık anması-
nın normal sembollerle ifade edilmesini imkânsız kılıyor olsa 
bile, tam da anıtın bu biçimi, zaferin trajik ve epik boyutlarında 
ısrarcı olmaya devam ederek, gerçekten komik olarak ele alın-
masını engeller.
 O halde, tür üzerinde tarihin ve tarihsel temsil üzerin-
de türsel kuralların kesişen baskıları şöyledir: Dünyada tarih-
sel öneme sahip olduğu düşünülen bir zafer, düşman etkisiz 
bir anlamsızlığa indirgenirken galip gelenin tamamen silindiği 
bir sütunda abideleştirilmişti. Dürer, kendi antitezlerine düşme 
riskinin olduğu bir tasarım yaratarak, temsilin tarihsel koşul-
larının ortaya çıkardığı türsel sorunları zekice çözüyordu. Bu 
düşüş aslında şimdiye kadar bütün yönleriyle meydana gelmiş 
durumdadır, bu yüzden Dürer’in olası planlarını sadece ihanetin 
açık ve “aşikâr” imgelemini bertaraf ederek yeniden kazanabi-
liriz. Bu imgelem tamamen ortadan yok olmaz; bunun yerine, 
Luther’in okuyucularına köylülere karşı bütün sempatilerini bir 
kenara koymalarını öğütlediğinde talep ettiği bastırmayla kar-
şılaştırılabilen yorumlayıcı bir stratejide, bilinçli bir şekilde bu 
imgelem bastırılır: “Sabır ya da merhametin yeri yoktur. Bu lü-
tuf günü değil, kılıçların zamanıdır.”29 Dürer’in (zafer sütunu-
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nun etosunu sarsan bir zafer sütunu ve onurlandırma iddiasında 
bulunduğu insanla mizah yoluyla dalga geçen bir anma kolonu 
gibi) diğer tasarımlarının alışılmamışlıklarına bakılırsa, belki 
de Dürer, bu yeniden yorumlama ihtiyacının bilincindeydi. Bu 
risk, hâlâ yoğun bir korku ve sınıfsal düşmanlığın pençesinde 
olan bir ülkede daha az tehlikeli görünecekti; okuyucular anı-
tı doğru bir şekilde yorumlama eğiliminde olacak ve sempati 
duygusunun bastırılması, daha büyük ve daha zorlayıcı tarih-
sel görevin estetikleştirilmiş küçük bir modeli olacaktı. Türsel 
kodlar üzerindeki tarihsel baskılar sonucunda ortaya çıkan iha-
net sembolizmi, isyancı köylüler yenilgiye uğratıldığında ve bu 
yenilgi bir şekilde kutlandığında üstesinden gelinmesi gereken 
duygusal bir tavır olan bir “yanlış bilinç” biçimi olarak ideolo-
jik açıdan geri kazanılabilirdi.
 O halde Dürer’in şu üç gücün karmaşık etkileşimine da-
yanan tasarımının bir okumasını oluşturmuş olduk: Sanatçının 
niyeti, tür ve tarihsel durum. Sonuncusuyla hem temsilin belli 
nesnelerini hem de bir şey (kişi, yer, kurum, fikir ya da eylem) 
temsil edilecek kadar önemli kılan ideoloji ve olayın özgül ya-
pısını kastediyorum. Ne sanatçının niyeti ne de tür, bu tarihsel 
duruma indirgenebilir: Dürer’in tasarımının güçlü şekilde gös-
terdiği gibi, verili bir tür, belirli temsili bir nesneye uyum sağla-
mada büyük zorluk çekebilir ve sanatçının niyetinin, kendisini 
çevresindeki dünyadan ayırmak için tasarlanmış bir dolu stra-
tejisi vardır (birkaçını saymak gerekirse, ironi, kahkaha, aleni 

isyan ve yıkıcı gönderme gibi). Fakat bu ayrım, özerklik an-
lamına gelmez ve Dürer’in tasarımı üzerinde yaptığımız irde-
lemeden alınacak en önemli ders, niyet ve türün, temsil etmek 
için bir araya geldikleri tarihsel durum kadar toplumsal, olum-
sal ve ideolojik olduğudur. Anıtın türü, Köylüler Savaşı’ndan 
daha nötr ve ebedi değildir, Dürer’in sanatsal niyetleri, onları 
yeniden inşa edebilmiş olmamızdan anlaşıldığı gibi, tasarımla-
rının işaret ettiği olaylar ve insanlarla belirli bir tür ilişkiyi ifade 
eder.
 Eğer niyet, tür ve tarihsel durum, aynı ölçüde toplumsal 
ve ideolojikse, bunlar hiçbir suretle, tek bir toplumsal-ideolo-
jik “dil” oluşturmazlar. Tersine, Dürer’in tasarımının gösterdiği 
gibi, niyet, tür ve tarihsel durum, aslında birbirleriyle itişebilen, 
ittifak içine girebilen ya da şiddetle birbirleriyle mücadele ede-
bilen ayrı ayrı güçlerdir.30 Bu öğelerin yapamadığı şey, yaşayan 
bir sanat eserine dahil olduklarında nötr (yani “saf”, boşta salla-
nan gösterenler) olmaktır. Çünkü bunlar, zaten var oluşlarıyla, 
dünya üzerindeki özgül bakış açılarını temsil ederler. Böylece 
onlar bizim üzerimizde, biz de onlar üzerinde baskı uygularız: 
Dolayısıyla köylü anıtına verdiğimiz tepkide karşılaştığımız bir 
olasılık, yani kendi niyetlerimizin yapıta el koyarak onun an-
lamını dönüştürme olasılığı ortaya çıkar. Dürer’in tasarımı, bir 
sanat eserinin yorumlanmasında söz konusu olanın, o eserin saf 
ve bölünemez bir birim halindeki temel anlamına pasif bir bo-
yun eğiş olmadığını görmemize yardım eder. Böylesi eserlerin 
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üretimi ve tüketimi, aslında zaten bölünemez birimler değildir-
ler; bunlar ne kadar iyi düzenlenmiş olursa olsun, sanatın top-
lumsal olması ve dolayısıyla birden çok bilince imkân vermesi 
gibi çok temel bir sebepten dolayı, her zaman çeşitli çıkarları 
içerirler. Geçmişteki sanata verdiğimiz tepkide, biz istesek de 
istemesek de,  toplumsal ve siyasal yaşamın mücadelelerinde 
üretilen değer ve ilgi alanlarındaki değişiklikleri kaçınılmaz 
olarak kaydederiz.
 Şimdi 16.yüzyılın başlarındaki Almanya’dan 16.yüzyıl 
sonlarındaki İngiltere’ye dönmek ve tek bir sanatçı üzerine yo-
ğunlaşmak, türsel kodlar üzerindeki tarihsel baskılara cevaben 
ortaya çıkan “çözüm” yelpazesini gizlediği için, Dürer’deki tür 
sorunuyla yakından karşılaştırabileceğimiz ve bu sorunla karşı-
laşan birkaç farklı sanatçıya kısaca göz atmak istiyorum. Bura-
daki baskı, Köylüler Savaşı değil de Elizabeth’in hükümdarlığı 
döneminde İngiltere’yi ara ara sarsan kargaşa ve sınıf düşman-
lığıydı. Enflasyon, işsizlik ve dönem dönem olan kötü hasat, 
süregiden dini ve siyasi farklılıklarla birlikte, varlıklı sınıfı alar-
ma geçiren bir dizi karışıklığa yol açmıştı. Varlıklı sınıfı alarma 
geçiren bu durumların derinliği, şu durumlar tarafından belli öl-
çüde gölgelenmişti: İspanyol Armada’sıyla31, İskoçya Kraliçesi 
Mary’i32 kuşatan komplolarla ya da Essex’in33 başarısız isyanıy-
la karşılaştırılabilecek hiçbir büyük felaket yoktu; bu yüzden 
krallığın önemli tarihleri üzerinde az etki bırakabilecekti. Fakat 
yerel tarihçilerin sabırlı çalışmaları, ulusal kaygı gibi bir şeyin 

oluşturulması konusunda yoğun ve yaygın olan resmî bir endi-
şeyi ortaya koyuyordu.
 Yalnızca Essex için bile, Emmison, Quarter Sessions34 
[üç ayda bir toplanan sulh mahkemelerine] ve Assizes’e [İngil-
tere ceza mahkemelerine] sunulan önemli sayıda sözde isyana 
tahrik davası toplamıştı. Sanık çok sarhoş olup boş boş böbür-
leniyor ve atıp tutuyor göründüğünde, yargıçlar göreceli olarak 
hoşgörülü olabiliyordu, yine de böylesi durumlarda bile resmî 
suçlamaların yapılması ve soruşturmaların başlatılması dikka-
te değerdi. Böylece 1591’de Great Wenden’in bir çalışanı olan 
John Feltwell, şunları iddia ettiği için teşhir cezasına çarptırıl-
mıştır: “Kraliçe sadece bir kadın ve soylu erkekler tarafından 
yönetiliyor; soylular ve varlıklı beyefendilerin hepsi birdir; be-
yefendiler ve çiftçiler de yoksullar bir şey alamasın diye hep 
birbirlerine destek olacaklardır.”35 Feltwell’in dünyayı “mutlu” 
bir yer haline getirecek ayaklanmayla ilgili karanlık konuşması, 
oldukça zararlı olmasına rağmen belli ki boş laflardan oluşan, 
hiç kimse için ciddi bir tehdit oluşturmayan bir konuşma olarak 
görülmüştü. Bununla beraber, bahsi geçen konuşma münferit ol-
madığı zaman, bir hoşnutsuzluk mevsiminde işbirliğinin işaret-
leri ortaya çıktığı vakit, resmî yanıt acımasızdı. Yün dokuyucu-
su Edward White’ın 1566’da şunları söylediği iddia ediliyordu: 
“Ne bir iş bulabiliyoruz ne de paramız var. Hırsızlık yaparsak 
asılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Çalmayıp talep etti-
ğimizde ise kimse bize bir şey vermiyor. Ancak ne kadar yakın 
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olduğunu bilmesek de halk tabakası ayaklanacaktır ve her saat 
bu anı beklediğimiz için bu günlerden biri bizim çıkış yolu bul-
duğumuz gün olacaktır. Yoksa bütün her şeyimizi kaybedece-
ğiz. O zaman Colchester’da ve Colchester civarında iki ya da üç 
bin kadar olacak ve her saat o ânı bekliyor olacağız çünkü biri-
nin alkış tutup at üzerinde ‘ayaklanmışlar, ayaklanmışlar!’ diye 
bağırmasından ve bir diğerinin ‘uyan’ diyerek çanı çalmasından 
başka yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. İngiltere’de şimdiye ka-
dar olan en sıcak hasat zamanını göreceksiniz.”36 White ve aynı 
şekilde konuşan üç mesai arkadaşı asıldı.
 1597’de Deloney “yoksullar zenginden nefret eder çünkü 
zenginler onlara iş vermez; zenginler de yoksuldan nefret eder 
çünkü yoksullar onlara külfetli gelir”37 diye yazmıştı. Elizabeth 
dönemi edebiyatında sık görülen, mülk, düzen ve doğru dini 
güçlerin çok başlı canavar karşısındaki zafer temsillerini, bu 
nefret ve nefretin yoldaşı olan korku bağlamında anlamaya ça-
lışmalıyız. Bu temsiller nadiren, sulh yargıçlarının ciddi tehdit-
ler addettiklerini cezalandırmak için sıklıkla kullandığı gerçek 
yöntemi, yani Tudor ve Stuart dönemlerinden yerel olarak infaz 
edilen binlerce asılma cezasını tasvir ediyordu. Mülkiyeti koru-
mak için görev yapan hukukun sıradan faaliyetini betimlemek 
yerine, İngiliz sanatçıları çoğu kez daha tehdit edici ve toplumsal 
olarak daha prestijli olaylar anlatıyorlardı. Bu olaylar, 16. yüz-
yıldaki üst tabakanın onur kavramına karşı duydukları özleme 
kılıf yaptıkları feodal fanteziler tarafından renklendirilmişti.38 

Bu yüzden ceza mahkemeleri ve asılmalar yerine, kitlesel isya-
nın ve şövalyece zaferlerin öykülerine sahibiz. Ancak bu zafer-
ler, normalde İngiliz mertliğinin Hindistan yazıyla ilişkilendiri-
len kahramanca ciddiyetle abideleştirilmez; aksine bu zaferler, 
garip bir kahkaha ile yankılanır-- ne içten gelen bir kahkaha ne 
de tehditten aniden kurtulmaya eşlik eden kahkahadır bu; ter-
sine, kusursuz bir biçimde hesaplanmış ve kâbustaymışçasına 
kontrol dışı olan gergin ve acımasız bir kahkahadır.39 Sidney’in  
1580’lerin başında düzeltilmiş olan “Yeni” Arcadia’sından40 bir 
pasaj, örnek olarak alınabilir. Kadın savaşçı Zelmane ve çoban 
Dorus kılığına girmiş olan iki genç prens, Pyrocles ve Mucido-
rus, aptal ve başarısız olsa da meşru kral olan Kral Basilius’a 
karşı ayaklanan “birkaç itaatsiz soytarıya ve diğer isyancılara” 
karşı savaşmaktadırlar. “Çılgın kalabalık” soylu kahramanları 
geri çekilmeye zorlar, ancak onlar da bu esnada ustalıkla birkaç 
köylünün işini bitirirler. Sidney’in tarzının bir örneği şöyle:  

“Ooo” dedi, yarı sarhoş değirmenci, “şu şansa bak” ve 
bu sözlerle birlikte elinde dirgen ile Dorus’ün üzerine 
yürüdü; ancak şarap başını o kadar döndürüyordu ki 
başı ayaklarını zapt edemiyordu. Böylece Dorus’un 
bacaklarının arasına düştü, Dorus da ayaklarıyla de-
ğirmencinin boynuna basarak (yaşamına karşılık süt 
veren iki inek ve dört şişman domuz teklif etmesine 
rağmen) kılıcını bir kulağından öteki kulağına kadar 
geçirdi; böyle haberleri duymadan önce hissetmek ve 
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işitmek yerine böyle bir şey hissetmek zorunda kal-
mak kulağın hiç hoşuna gitmedi. Fakat değirmenci-
yi, ruhunu şarap ve kanla kussun diye bırakan Dorus, 
iki-el kılıcıyla, bir gece önce rüyasında kendisini bir 
çift olmuş gibi gören ve bunu yakında evleneceğine 
yoran, o sabah komşularına rüyasını anlatıp böbürle-
nen bir diğerini belinden vurdu. Ancak bu saldırı, el-
lerinde bir kargıyla hazır bekleyen yoksul bir ressamı 
hayrete düşürmüştü. Bu ressam, sentorlar [Centaurs] 
ile Lapith’ler arasındaki çarpışmayı taklit etme niye-
tindeydi ve yaraları daha canlı ifade edebilmek için 
birkaç önemli yaralanma görmeyi fazlasıyla arzula-
mıştı. Ve o sabah, bu takımın peşine takılan bu budala 
adam, darbelerin etkisini görmekten oldukça mem-
nundu bile. Ancak yakınında olan bu sonuncusu onu 
o kadar şaşırtmıştı ki, Dorus kılıcının bir dönüşüyle, 
kendisinin iki elini de keserken kütük gibi hareketsiz 
kaldı. Böylece ressam yaralar konusunda tecrübeli 
olarak geri döndü, ama tecrübesini sergileyebilecek 
bir elle geri dönemedi.”41

 Aşağı tabakadan gelebilecek ayaklanmaya karşı nefret ve 
korkunun birden çok ifadesi söz konusu; bu ifadeler neden bu 
belirli tonu bu belirli eserde benimsesinler? Duyarlı, gönlü zen-
gin ve idealist Sidney neden romansının kahramanlarını bu gro-
tesk ve çiğ ışıkta betimlemeyi seçmişti? Bu soruların açıklama-

sı kısmen, Sidney’in tarzının yenilenen bazı özelliklerinde ve 
şu kişisel koşullarda yatıyor: Çoğunlukla yazılarında kendisini 
hissettiren saldırganlık, kaygılarının kendini zoraki bir coşku 
ve canlılık gibi gösterdiği izlenimi,  politik kariyerindeki hayal 
kırıklıkları ve nihai muharebeye duyulan özlem, Arcadia’nın 
yazıldığı ve gözden geçirildiği yer olan Penshurts’ın bile, 16. 
yüzyıl başlarındaki, yoksulların direndiği ve nefret ettiği, top-
rakların çevrilerek özel mülkiyet haline getirilme akımının bir 
sonucu olduğu gerçeği.42 Bu faktörler, Sidney’in üslubunu anla-
mak için önemlidir. Ancak Sidney’in planlarını açıklamaya ye-
tecek kadar bilinçli ve eserlerinin geniş bir kesime hitap etmesi-
nin nedenlerini açıklamaya yetecek kadar kamusal değildirler.
 Sidney’in bu eseri o hayattayken yayınlanmamış olsa da 
ölümünden kısa bir süre sonra Arcadia, döneminin en çok ka-
bul gören edebi başarılarından biri haline geldi. Bu eser, İngiliz 
aristokrasisinin bütün etosunu ve kendilerini bu etosa göre bi-
çimlendirenlerin (bunlar bütün mülk sınıfının büyük parçasını 
oluşturuyorlardı) etosunu diğer eserlerden daha fazla açıklıyor-
du.
 Alıntıladığım pasaj gibi bir pasajın kamusal temeli o hal-
de nedir? Sidney’in grotesk komedisi ne tür toplumsal ve estetik 
sorunları çözmeye çalışır? Benim bu sorulara önerdiğim yanıt, 
estetik olarak kodlanmış toplumsal bilgi birikiminde, yani türde 
yatmaktadır. Sidney’in kahramanlarının “çılgın kalabalık” kar-
şısındaki zaferinin anlatısı ile Dürer’in isyancı köylülere karşı 
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zaferi abideleştiren anıt planı arasındaki kimi benzerliklere dik-
kat ederek başlayabiliriz. Her ikisinde de, normalde bir savaşta 
hiçbir yeri olmayan nesneler üzerinde dikkat çeken bir ısrarlılık 
söz konusudur; her ikisinde de toplumsal açıdan alt sınıftakile-
rin savunmasızlıklarının abartılı bir temsili vardır. Dürer’in anı-
tı, galip gelenlerin toplumsal statülerini onları anıttan tamamen 
silip yalnızca intikam alan kılıcı bırakarak korur. Sidney elbette, 
varlıkları hikâye için gerekli olan kendi kahramanlarını, ben-
zer biçimde, onları hikâyeden silerek koruyamaz ancak romans 
[romance] geleneği, kılık değiştirme yoluyla kısmî bir silinme 
olanağı sağlamış olur. Çoban Dorus olarak kılık değiştiren Mu-
sidorus ve savaşçı kadın Zelmane kılığıyla Pyrocles (bu sınıf 
ve toplumsal cinsiyet bakımından göze batacak kadar marjinal 
kılıklar içindeyken), asi soytarılarla çatıştıklarında soylu onur-
larından taviz vermiş olmazlar. Kuşkusuz, kılık değiştirme eyle-
minin kendisinin zaten onurlarından verilen bir taviz olduğunu 
gözlemleyebiliriz. Ve çalışmasının başka bir yerinde Sidney, aş-
kın gücünün neden olduğu bir kılık değiştirmenin bırakabilece-
ği olası lekeyi uzun uzun anlatır. Ancak paradoksal olarak bir 
yandan kahramanların köylüler karşısındaki zaferi, sahte kılık-
larıyla lekelenen onurlarını en azından kısmî olarak onarırken, 
bir yandan da sahte kılıkları, bu tarz bir zafer tarafından lekele-
necek olan onurlarını korur.
 Dürer’in tasarımındaki anonim kılıç gibi, kahramanla-
rın Arcadia’daki sahte kılıkları da, yenilgiye uğramış köylüleri, 

onlara galip gelenlerin toplumsal üstünlüklerinden gelebilecek 
herhangi bir onurdan mahrum etmeye yarar. Dürer gibi Sidney 
de, acımasız kahkahalar aracılığıyla onur kodunun sınırlarını 
dikkatli bir şekilde pekiştirir: Zafer sütununun tabanındaki çift-
lik hayvanları ve onun tepesindeki domuz yağı varili, anlatısal 
dengini değirmencinin “hayatına karşılık iki süt ineği ve dört 
şişman domuz” teklifinde ve her bir şiddet eyleminin grotesk 
derecede komik münasipliğinde bulur. Hiç şüphesiz köylüler 
Rönesans sanatında kahkahanın temel bir unsuruydular; an-
cak bu noktada eşitleyen, lordları ve soytarıları insan doğasının 
ortak koşullarında bir araya getiren bir kahkaha ile, aşılamaz 
farklar kaydetmeye girişen bir kahkaha arasında ayrım yapmak 
önemlidir.43 Rabelais gibi bir sanatçıda kahkaha, bedenin top-
rakla birliğini onaylar ve sınırların kesişimini ya da yıkımını 
olumlar. Sidneyci kahkaha tersine, keskin ayrımlar yapar: Sa-
dece ötekiler, yenilmiş hödükler toprağa geri dönerlerken, soylu 
galipler onun üzerinden dimdik yükselirler: “Zelmane, öylesine 
çevik bir metanet ve emin bir çeviklik sayesinde, onların kartal 
ve çaylak arasındaki eşitsizliği algılamalarını sağladı ki, birisi 
korkuyla kaçarken, arkadaşı Zelmane’in kılıcını karnında bul-
du” (379). Bir savaş bağlamında, isyancıların meslekleri Sidney 
için doğaları gereği gülünçtür ve kaderleri, yanlış davranışlarına 
değil de toplumsal abesliklerine uygun olacak biçimde belirle-
niyordur. “Mesleği terzilik” olan “terzinin kızına talip zarif bir 
terzinin” bir darbeyle burnu kesilir ve hemen öne doğru eğilir 
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“çünkü bu terzi, hemen yerine konulursa tekrar yapışacağını 
duymuştu. Fakat eli, burnunu başına götürmek için yerde ol-
duğu sırada Zelmane bir vuruşta, başını burnunun olduğu yere 
gönderdi (380). Yakışıklı prenslerin kralın kızlarına talip olduk-
larını hatırlarsak, bu tarz komik bir şiddet sayesinde taslağı çı-
karılmış bütün toplumsal farklılıkların tadını alabiliriz.
 Bu bölümün ve Sidney’in statülerin sınırlarını işaretle-
me stratejisinin zirvesi, “yoksul ressamın” sakatlanmasıydı ve 
işte burada, Sidney’in de Dürer gibi bu temsil girişiminin asıl 
tehlikesiyle karşılaşmasını en açık biçimiyle gözlemleyebiliriz: 
Soylu galiplerin yanlışlıkla lekelenmesi ve bozguna uğratılmış 
alt tabakanın ulvileştirilmesi tehlikesiydi bu. O halde buradaki 
tehlike,  sınırların silinmesi veya yeniden çizilmesiydi, böylece 
ayrımın yerine benzerliği ya da zaferin yerine ihaneti algılarız. 
Methiye ve suçlamanın sabit oranların yerinden edilmesinden 
kaçınmanın en güvenli yolu,  isyancıları gerçek anlamda cana-
varlaştırmaktı, böylece onların galip gelenlere ya da sanatçının 
kendisine en küçük bir benzerlik taşımalarına izin verilmemiş 
olacaktı. Fakat anımsarsak Dürer, anıtının amacını geçersiz kıl-
ma tehlikesini ortaya çıkaran köylünün sempatik temsilinden 
yüz çevirmemişti. Aksine, bir estetik cesaret gösterisiyle, Dürer 
tehlikeyi memnuniyetle kabul etmiş, onu temsil ederek dize ge-
tirmişti. Burada benzer şekilde, çarpışmanın tasvirinin ortasında 
Sidney, isyancıların tarafında (ya da en azından etki alanında) 
yer alan sanatçıyı, yani tam da bu tarz bir çatışmayı betimleme-

ye girişen alt tabakadan sanatçıyı tanıtıyordu. Sidney ve yoksul 
ressam arasındaki benzerlik, ressamın temasıyla (Sentorlar ve 
Lapith’ler arasındaki savaş) artırılmış gibi görünecekti çünkü 
Rönesans ikonografisinin bu en çok sevilen konusu, Arcadia’nın 
çoğu edebî kaynağı tarafından tam da Sidney’in tasvir ettiği bu 
tarz kargaşayı betimlemek için kullanılmıştı.44 
 Böyle bir benzerliğin tasviri nasıl bir tehlikeyi yansıta-
caktı? Sidney için, kılık değiştirmiş kahramanlarınınkine denk 
bir statü kaybı tehlikesi. Böylesi bir kaybın korkusu, Sidney’in 
edebî eserlerinin çoğunda, en çok da Defense of Poetry’nin re-
torik ısrarcılığı ve ironilerinde görülür. Burada, hoşnutsuz krali-
çenin emriyle gidilen küçük düşürücü bir taşraya sürgünün zo-
runlu aylaklığı sırasında yazılmış bir çalışma olan Arcadia’da 
Sidney, savaş alanında kendisini faydasız bir aylak olarak yan-
sıtır. Bu kişi,  içine doğduğu yüksek kahramanlık görevinden 
budala bir zanaatkârın toplumsal kabulün sınırında kalan statü-
süne düşmüştür, daha sonra, bu imgenin bir an temsil edilme-
sine izin verdikten sonra onu tahrip eder: “Dorus, kılıcının bir 
dönüşüyle, onun her iki elini de kesti. Böylece ressam gerçekten 
de yaralar konusunda tecrübeli olarak geri döndü, ama tecrübe-
lerini resmedecek bir elle geri dönemedi.” Bu tarz bir pasajın 
kışkırtmaya çabaladığı, kasvetli, ağzı sıkı kahkahada, Sidney, 
temsilin kendisinin doğruluğunu sorguluyormuş gibi göründü-
ğü toplumsal ve estetik farkları yeniden teyit eder: Sidney aslın-
da, amatöre karşı profesyonel olana saldırır, bunu isyancılarla 
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bir dayanışma içine girebilecek olan sanatçının ellerini keserek 
(ressam “ellerinde bir kargıyla” duruyordu) ve terzilerin, kasap-
ların ve yoksul ressamların öldürülmesinin temsilinde kullanı-
lacak komik biçimi bu dayanışma aracılığıyla tehlikeye atabile-
cek türde bir sanata engel olarak yapar.45 

 Böylece şiddet aracılığıyla tehlikedeki sınırları yeniden 
kuran Arcadia, başkaldırının yenilgisini kılıcın gücüne değil de 
sözcüklerin gücüne mal ederek devam eder. Kılıç, çoğunluğun 
büyüklüğü dolayısıyla yetersizdir:  “Öldürmenin kendisi,” diye 
yazar Sidney, “uzun bir kavgada fetihle fethedilirlerse” diye 
korkan prensleri yormaya başlar (380). O halde Sidney, yalnız-
ca üstün güç sahibi olmanın yönetenleri halk isyanlarına karşı 
koruyamayacağını kabul eder. Kahramanların askerî cesareti 
onları ve kraliyet heyetini sadece isyancıların saldırısına karşı 
tamamen savunmasız oldukları kırlık alandan biraz daha güven-
li soylu barınaklarına geri çekebilecek kadardır. Bu geri çekil-
me tam anlamıyla statünün sınırlarının yeniden doğrulanması-
nı yansıtıyordu (kraliyet şu anda etrafındaki halk tabakasından 
tecrit edilmişti). Ancak sınırlar saldırıya açıktı: İsyancılar “ken-
dilerine giriş açmak adına duvarı kazımak için kazmayla ve ka-
pıyı ateşe vermek için ateşle dolaşıyorlardı” (381).
 Sidney’in hem saldırı hem de savunmada askerî strate-
jinin sınırlarıyla karşı karşıya kalan kahramanları, Rönesans 
hümanistleri için toplumsal düzenin gerçek ve son dayanağı 
olan retoriğe dönerler.46 Zelmane kılığındaki Pyrocles, barınak-

tan cesaretle çıkar, çabucak prensin yakınlarda bulunan hüküm 
makamına çıkar ve bir konuşma yapmayı dilediğini işaret eder. 
Başta dinlemeye isteksiz olan çoğunluk, isyancı liderlerden biri 
tarafından sakinleştirilir. Bu kişi, “Zelmane’ye karşı duygusal 
bir yakınlık hisseden” genç bir çiftçidir (382). Daha umutlu hü-
manistlerin tersine, Sidney, Zelmane’nin konuşması ve söz sa-
natlarının büyülü gücü sayesinde kalabalığı sakinleştirmiş gibi 
davranmaz; tersine, “imgelemlerinin dayanıklı, el değmemiş 
doğasını” (386) delip geçen kurnaz retoriği, isyancılar arasında-
ki gizli kalmış ekonomik, politik ve toplumsal çıkar ayrılıklarını 
yeniden gündeme getirir:
 Zanaatkârlar, mısır ve şarabın fiyatının düşürülmesini 
ve sabitlenmesini istiyorlardı; sabanı sürenler, asma-işçileri ve 
çiftçiler buna tamamen karşıydı. Köylüler, vilayet merkezlerin-
de herkesin özgür olmasını talep ediyorlardı. Bunun kasabalıla-
rın hoşuna gitmeyeceği belliydi. Köylüler bütün soyluların yok 
edildiğini görmek isterlerdi, ancak şehirliler (özellikle aşçılar, 
berberler ve soyluların üzerinden geçinen diğerleri) soyluların 
yalnızca reform geçirmesini istiyorlardı (383).
 Çok geçmeden kalabalık “her biri öldürülmekten korktu-
ğu için yanındakini öldürerek” (388) dağılır ve kraliyet tarafının 
sadece küçük bir ek müdahalesiyle ayaklanma bastırılır. Genç 
çiftçinin, statünün sınırlarını güvenceye alan ve isyancıları “sı-
nırlara” süren gülünç şiddete ait son bir parantez dokunuşuyla 
öldürüldüğünü ekleyebiliriz:
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Fakat daha sonra Zelmane aşağı indi ve Basilius Do-
rus ile çıktı;… öyle bir kırıp geçirdiler ki (geride ka-
lanların arasında Zelmane çiftçiyi kılıcıyla, daha önce 
gözleriyle yaptığı gibi, kalbinden vurdu) bir anda kar-
şı taraftakiler,  sınırdaki bazı ormanlara kaçıp sığındı-
lar, ve yabani hayvanlarla beslendikleri ve sadece su 
içebildikleri bu yerde isyancılar sarhoş ayaklanmala-
rının cezasını almış oldular. (389).

 Sidney’in halk ayaklanmasına karşı zaferi temsil etme 
sorununa getirdiği çözüm, son derece parlak bir fikirdi ancak 
daha önce gördüğümüz gibi, aristokratik kahramanların kılık 
değiştirmesine bağlıydı; bu kılık değiştirmenin soylu onurlarına 
getirdiği leke, sadece isyancıların kanıyla bir ölçüde temizleni-
yordur. Eğer Arcadia’dan geç 16. yüzyıl İngiliz edebiyatının di-
ğer büyük başarılarına örneğin, The Faerie Queene47 adlı çalış-
maya dönersek, Dürer’in tersine, galip geleni temsil etmeyi ve 
Sidney’in tersine onu in propria persona (şahsen) temsil etmeyi 
başaran alternatif bir çözümle karşılaşırız. Kitabın “2. Canto” 
sunda (Sidney’in ölümünün ardından yayımlanan eserinden üç 
yıl sonra 1596’da yayımlandı), Spenser’in kahramanı Artegall, 
adaletin savunucusu ve yoldaşı demir adam Talus, “kudretli 
Dev’i [Gyant’i]” dinlemek için toplanmış çok büyük bir kala-
balıkla karşılaşır. “Soytarıların, kadınların ve erkek çocukların 
büyük hayranlık duyduğu” Dev, denize bakan bir kaya üzerinde 
durur ve “elinde kocaman bir çift terazi ile” bütün dünyayı tar-

tabileceğini ve her şeyi başlangıçtaki eşit durumuna düşüreceği-
ni söyleyerek kendisiyle övünür. Bayağı kalabalık “bal kabının 
etrafında uçuşan aptal sinekler gibi” onun etrafında “kontrolsüz 
özgürlüğü” elde etme umuduyla toplanmışlardır:**

Artegall tüm bunları duyduğu ve gördüğü zaman,
Onun basit halkı nasıl yanlış yola ittiğini,
Küçümseyerek ona yaklaştı.48 

 Böylece Spenser’ın kahramanı, isimsiz deve karşı gelmek 
üzere ilerlediği sırada, kendi biçimini ve ismini korur. Radikal 
lideri tam olarak ucube gibi göstererek (elbette periler ülkesinde 
bu tarz grotesk niteliğindeki şeylerin, sadece siyasal retoriğin 
sembolik aşırılıkları olarak görülmesi gerekmez) Spenser, isya-
nın bastırılmasının anmasında ayaklanmanın yanlışlıkla yücel-
tilmesi tehlikesini büyük ölçüde düşürür. Dev, kendi bedeninin 
biçiminde itaatsizliğin silinemez belirtilerini taşır. Bu belirti, 
devi Baş Tanrı Jüpiter’e [Romalıların baş Tanrı Zeus’a verdik-
leri ad] karşı isyan eden devlerin ilk itaatsizlikleriyle ve böylece 
geleneksel mitografik analojiyle Hıristiyanlıktaki hikâyenin is-
yancı melekleriyle ilişkilendirir. Bu ilişkiler, kahramanın daha 
önce aynı “Canto”da kudretli Saracen49 Pollente’yi yok etmesi 
ve kitabın kapanışında dev Grantorto’nun kafasını kesmesi du-
rumlarında olduğu gibi, kahramanın saldırmasını gerektiriyor 
gibi görünür. Bu tarz bir savaş durumu, Spenser’ın epiğinde çok 
önemli ve yinelenen yapısal bir ilkedir; çünkü Spenser’ın epiği, 
savaşçı Protestanlık anlayışına uygun düşen şövalye inancına 
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dayanır. Buna göre kötü zalimlere karşı şiddet eylemleri zorun-
lu, kaçınılmaz ve kurtarıcıdır. Fakat “2. Canto”daki Dev, zorba 
ya da baskıcı değildir; aksine iki büyük terazide ve her şeyin 
eski oranlarına ve adil durumuna göre düzenlenmesi projesin-
de, kendisini Artegall’le ve Spenser’ın yazdığı gibi şövalyeleri 
“hem doğruyu hem de yanlışı tartmak üzere/eşit dengede” (V. 
i.7)  eğiten Astraea ile ilişkilendiren semboller taşır. Kahrama-
nın kendisini savaşa iyice hazırlamış gibi göründüğü noktada 
(“Küçümseyerek ona yaklaştı”) kahraman bunun yerine retori-
ğe döner: “Böylece saygı ya da korku olmadan, onunla konu-
şur” (V.ii.33).
 Artegall’in bunu izleyen tartışmadaki amacı, açık bir şe-
kilde Dev’i itibardan düşürmek, iddialarındaki sahtekârlığını 
ortaya çıkarmak ve böylece toplumsal adaletin şeytanî parodi-
si ile Artegall’in şövalyelik görevinde cisimleşen doğru adalet 
ifası arasında kesin bir ayrım yapmaktır. Ancak bu ayrım, pa-
radoksal olarak şiirin (bu sefer Dev’in ikonografik simgesi ile 
Artegall’inki arasındaki esrarengiz benzerlikteki ısrarıyla değil 
de) Dev’in retoriği ile Spenser’ın retoriği arasındaki daha da 
esrarengiz olan benzerlikteki ısrarıyla elde edilecektir. Artegall, 
eşitlikçi toplumsal projenin, yer merkezli kozmos anlayışının 
mutlak dengesi tarafından yalanlandığını belirtir:

Dünya, evrenin merkezinde sabit
Hiç hareket etmeden, duruma boyun eğmişti,
Duvar gibi yükselen sularla çevrilmiş;

Etrafındaysa tek bir damlanın bile 
geçemeyeceği hava:
Göklerin ihtiva ettiği ve yollarına 
rehberlik ettiği her şey.

Öyle semavi bir adalet hüküm sürer ki,
Herkes kendi sınırlarını bilir,
Bu sınırlar içinde yıllardır değişmeden kalmışlardı,
Ve hâlâ hiçbirinde bir değişiklik görülmemiştir. 
(35-36)

 Bu denge (“çevrili” ve “sınırlı” nesnelerin kusursuzluğu), 
Tanrı’nın mutlak gücünün ve bütün mahlûkların, insanların ve 
de bitkilerin, pasifçe ilahî iradeye boyun eğmeleri gereğinin ke-
sin deliliydi: “Kralları egemen olmaları  /Tebaaları onların gü-
cüne boyun eğmeleri için yaptı” (41). Dev, içerlemiş bir şekilde 
hem fiziksel evrende hem de toplumsal düzende gözlenebilir 
büyük değişimin işaretlerine başvurur.

Görmüyor musun, her şeyin şu anda ne kadar kötü 
olduğunu,
Ve her mertebenin ne kadar bozulduğunu? (37)

 Artegall buna, Eyüp kitabını hatırlatan meydan okumalar 
ve aşkın düzeni ve bütün değişikliklerin en sonunda kendini fes-
hettiğini savunan tartışmaların bir karışımıyla yanıt verir. Fakat 
bu tartışmalar, bu kısmın sonucunda tamamen onaylansa da, şa-
irin 5. Kitap’ın girişinde ifade edilen ve daha çok Dev’inkiyle 
uyumlu görünen kendi algısıyla anlaşmazlık içindedir:

130 • Stephen Greenblatt Köylüleri Öldürmek: Statü, Tür ve Ayaklanmanın Temsili • 131
O
DA

K



monograf 2014/2

• 133132 •

Bana öyle geliyor ki, dünya
başlangıçta tayin edilen düzeninden epeyce saptı,
Ve yolundan bir kere saptı mı her gün daha da 
kötüye gidiyor. (V.Pr.1)

 Bu benzerliği nasıl izah edeceğiz ve şairin düzensizlik ko-
nusundaki kendi görüşlerine iliştirilmiş olumlu değer ile Dev’in 
gayet benzer görüşlerine iliştirilmiş olumsuz değer arasındaki 
çelişkiyi nasıl açıklayacağız? Bu benzerliğin, Spenser’ın eser-
lerinde yenilenen eleştirel, hatta vahiysel anlatımdan, insanda 
ve doğa alanındaki derin karmaşanın farkındalığından, içini 
kemiren (Althorpelı Spencerlara ya da kral maiyetine kıyasla) 
toplumun dışında olma hissinden ve kendisini güçlü bir biçim-
de gelecekten haber veren bir ahlakçı olarak kavramasından 
kaynaklandığını ileri sürebiliriz. Hiç kuşkusuz bu öğeler, hiçbir 
zaman Spenser’ın bir isyan veya zenginliğin yeniden dağıtılma-
sı çağrısı yapmasına neden olmaz. Ancak bu tarz bir çağrının 
dayandırılabileceği savların güçlü bir ifadesine yol açar. 1525 
Alman Köylü Ayaklanması’nın gösterdiği gibi, erken modern 
dönemdeki radikal protestolar, resmi çevrelerde ifade edilenlere 
tümüyle yabancı algılara hitap etmiyordu, ancak  bu algılardan 
kabul edilemez sonuçlar çıkartmıştı.50

 Öte yandan 5. Kitap’ta Artegall, Dev’in sadece vardı-
ğı sonuçlarıa itiraz etmez; Dev’in programını dayandırdığını 
söylediği savlara da aynı derecede şiddetle karşı çıkar. Oysa 
bu savlar daha önce gördüğümüz gibi, şairin kendi savlarına 

son derece benzer. Bu görünürdeki tutarsızlığı açıklamak için, 
Paul Alpers’in, Spenser’ın şiirsel uygulamasına getirdiği has-
sas açıklamayı takip ederek, The Faerie Queene çalışmasının 
retorik doğasının, sıkı bir anlatı tutarlılığı gerekliliğini kaldır-
dığını ve bunun yerine okuyucunun “şiire olan güvenine” yani 
herhangi belirli bir epizotta görünür kılınan anlamları kabulüne 
başvurduğunu ileri sürebiliriz.51 Fakat Spenser’ın Proem’i [Gi-
riş] ve Artegall’in Dev ile karşılaşmasının yakınlığı nedeniyle, 
bu güvenin, aynı algıların kabul edilebilir ve düzen yıkıcı ver-
siyonları arasında kesin bir sınırın çizilmesine dayandığını ve 
bu sınırın Sidney ve Dürer’de olduğu gibi, şiddetin temsiliyle 
onaylandığını eklemek gerekir:

Talus’un ahlaksız olarak gördüğü kişi,
Nerdeyse yanak yanağa gelecek kadar 
yanına yaklaştığında,
Talus Onu bulunduğu yükseklerden omzuna alıp kaldırdı,
Ve kayadan aşağı fırlattı, sonra denizde onu boğdu.

Acımasız bir fırtınanın bir gemiyi
müthiş bir umutsuzlukla önüne katıp 
kayalara sürmesi gibi,
Kırık kaburgaları binlerce parçaya ayrılmış,
Ve teçhizatıyla görkemli giysileri çürümüş,
Kendi başına açtığı belaya hazin bir dua ediyordu.
Sefil Dev de işte böyle kayalıkların dibinde devrilmişti;
Örselenmiş ağırlıkları parçalara ayrılmış,
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Sıyrılmış kemiklerinin hepsi kırık, 
şiddetle gümbürdüyordu,
Böylece şöhret peşindeki, büyük bir yıkıntıyla 
kibrinden arındırılmıştı. (49-50)

 Talus’un Dev’i yok etmesindeki şiddet, Spenser’ın ken-
di belagatli toplumsal eleştirisinden çıkabilecek olası tehlikeli 
toplumsal sonuçları (praksisi) kovmuş olur. Kozmolojik görüş 
ve ahlakçı ayıplama olduğu gibi kalır ancak zenginliğin ve gü-
cün radikal bir biçimde yeniden düzenlenmesine dair “büyük 
beklentiler” paramparça olur. Doğrusunu söylemek gerekirse, 
bu açıdan bakılınca Giriş ve epizodun yakınlığı bir rahatsızlık 
değil kesin bir başarıdır çünkü Spenser’ın anlatısı, lisanslı ah-
lakçılıktan çıkarılan yıkıcı sonuçların reddedilmesinde bir çeşit 
eğitim işlevini görebilir.
 Tabii bu ahlakçı öfke Dev tarafından seslendirildiğinde li-
sanslı değildir; tersine Artegall’ın tamamen güvenli kozmolojik 
ve toplumsal sınırların varlığını savunan görüşleriyle yanıtlanır. 
Ancak okuyucunun eğitiminin bir başka yönü sayesinde, Arte-
gall’in retoriğinin, Giriş [Proem] kısmının dünyadaki adalet-
sizlik algısını baltalamasına izin verilmez; aksi takdirde, adalet 
şövalyesi tamamen hareket edemez hale getirilecektir: Gerçek 
mükemmellik durumundan “hiçbir değişikliğin henüz bulun-
madığı” ilahi düzenin olduğu bir evrende, onun yapacağı hiçbir 
şey olmayacaktır. Bunun yerine savları, ancak sadece bu savlara 
ikna olmayan ve Artegall’in önerdiği sınırları saygısızca redde-

den Dev ile ilişki içerisinde doğru olarak anlaşılır.52 Dolayısıyla 
Dev’in sınırların dışına itilmesi ve bu itişin, talep edilmeden, 
kanunun katı hükümlerinin esneklik gösterilmeden yerine ge-
tirilmesinden sorumlu olan Talus’tan gelmesi gerekliliği ortaya 
çıkar. Bu epizodun özel bağlamında Artegall, doğrudan eylem 
zorunluluğundan muaf olmalıdır çünkü onun Devi yalanlaması, 
evrene etkin müdahalenin meşru olmadığını ima eder.
 Sidney’deki ayrıma nazaran retorik ve şiddetin ayrılma-
sının daha kesin ve doğrudan versiyonu bize verilir; bu retorik 
ve şiddet ayrımı burada, kahramanı adi bir çarpışmanın taşıya-
cağı, şerefinin yara alması tehlikesinden tamamen kurtaracak 
kadar güçlüdür. Bu tehlike, Dev’in öldürülmesinin ardından 
“halk” intikam için ayaklandığında, doğrudan kabul edilir; ona 
doğru gelen “kanunları hiçe sayan kalabalığı” gören Artegall’in 
“büyük üzüntü duyduğu,” “ne yapacağını bilemediği” anlatılır:

Soylu ellerini böylesine aşağılık bir kalabalığın
kanına bulamaktan çekiniyordu.
Ancak geri çekilirse de
Onlar tarafından kovalanmanın 
ayıbından korkuyordu.
Böylece onlara Talus’u gönderdi
Ayaklanmalarının nedenini 
ve ne istediklerini öğrenmesi için.

Ancak onun yaklaştığını görür görmez
Bütün silahlarıyla onu [Talus’u] saldırdılar,
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Ve şiddetle her yerine vurdular:
Yine de ona ne zarar verebildiler, 
ne de korkutabildiler.
Ama ne zaman ki silahını şiddetle üzerlerine savurdu,
Hepsini sinek gibi tepetaklak etti;
Hiçbiri yoluna çıkmaya cesaret edemedi,
Önünde sağa sola savruldular,
Deliklere ve çalılara saklanıp 
ona görünmemeye çalıştılar. (52-53)

 Artegall, ikna ve müzakere gibi daha soylu bir yolu seçer; 
-tipik olarak acınacak derecede savunmasız halde gösterilenlere 
karşı başlatılan- şiddet, bir Cruise füzesinden daha fazla onur-
suzluğa uğrayamayacak olan Talus’un ayrıcalığıdır.
 Öyleyse halk ayaklanmasına karşı zaferin ortaya çıkar-
dığı temsil sorununa Spenser’ın getirdiği çözüm, Talus’a, yani 
retorik ve şiddet arasındaki alegorik ayrıma dayanır. Öte yandan 
bunun sonucu olarak, doğrudan eylem, 5. Kitap’ın geri kala-
nında Spenser’ın kahramanı açısından bir sorun olarak kalır. 5. 
Kitap, Artegall’in zorba Grantorto’ya karşı görkemli zaferiyle 
değil de,  muzaffer kişiye Kıskançlık, Gıybet ve Yaygaracı Ca-
navar tarafından atılan iftiralarla sonlanır. Dürer ve Sidney gibi, 
Spenser da bir tür olarak kahramanlık anlatısını ancak kahrama-
nın kendisine büyük bir bedel ödeterek kurtarabilir: Dürer’de 
galip gelen kişi yoktur, Sidney’de maskelenmiştir, Spenser’da 
mekanik bir canavara atfedilen kahramanlık eylemlerinden ko-

parılmıştır. Eğer şimdi aynı sorunla pençeleşen, 16. yüzyılın 
sonlarında ortaya çıkan bir sanatçıya ilişkin son örneğimize dö-
nersek, kahramanın toplumsal statüsünü yeniden oluşturan ve 
bunu yaparak kahramanlık türünü kökten değiştiren bir çözüm-
le karşılaşırız.
 Bu sanatçı Shakespeare’in ta kendisidir; buradaki sorun, 
tahminen ilk olarak 1590’da oynanan bir oyun olan VI. Henry 
“Bölüm 2”deki Jack Cade’nin ayaklanmasının temsilidir. Sha-
kespeare, Cade’nin ayaklanmasını, grotesk ve kötü bir güldürü 
(farce), hem sebepleri hem de gülünçlüğü açısından arketipsel 
bir alt sınıf isyanı olarak tasvir eder. Dürer ve Sidney gibi, Sha-
kespeare de, isyancıların toplumsal kökenlerinin komik müte-
vazılığına dikkat çeker: “Best’in oğlu, Wingham’ın tabakçısı,…
Ve kasap Dick,… Ve dokumacı Smith vardır”53; Spenser gibi, o 
da alaycı bir şekilde onların “büyük umutlarını” betimler:

Artık İngiltere’de üç buçuk kuruşluk ekmekler bir 
kuruşa satılacak, bir litre şarap parası ile üç litre şa-
rap alına-cak, küçük bardakla bira içmeyi suç sayaca-
ğım.54 

 Böyle soytarılar, galip gelen kimseler için utanç kaynağı 
olmadan nasıl bastırılabilir? Spenser için de olduğu gibi, ya-
nıt kısmen, retorik ve şiddetin ayrılmasında yatmaktadır. Cade 
ve onun peşinden giden “ayaktakımı” Londra’ya ulaşır. “Fish 
Caddesine, Saint Magnus Köşesine. Öldürelim! Yıkalım! Hep-
sini Thames’e atalım”55. Ancak bu ayaklanma Buckingham Dü-
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kü’nün ve Lord Clifford’un ortaya çıkmasıyla düşüşe geçer. Bu 
soylular, söyledikleri gibi, “Kraldan avam tabakasına elçiler” 
olarak gelir ve evine olay çıkarmadan dönecek olan herkesin 
“affedileceğini” duyurur. Beşinci Henry isminin zikredilmesi ve 
bir Fransız istilasının tehdidiyle birlikte, aristokratlardan gelen 
birkaç heyecan verici konuşma yeterli olur; ayaklanma anında 
bastırılır, devlet zafer kazanır ve Cade kaçar. Fakat eğer isyancı-
lar bu kadar kolayca eski saflarına dönebiliyorlarsa, yani aslında 
yalnızca bir demagog tarafından kısa süreliğine kandırılmış sa-
dık İngiliz vatandaşlarıysalar, isyancı lider hâlâ yok edilmelidir 
ve tarihî oyunda, bu öldürme işini gerçekleştirecek bir robota 
yer yoktur.
 Shakespeare’in çözümü basit, etkili ve zariftir. Cade, aç-
lıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı taşraya kaçar; 
rahatlıkla bizlere şunları anlatır: “Bir duvardan atlayıp bir bah-
çeye girdim, ot ya da bu sıcak havada insanı serin tutacak bir 
miğfer bulabilir miyim diye”56. Bahçenin sahibi, kendi kendi-
sine inziva şiirine benzeyen duygularını seslendirerek bahçeye 
girer:

Tanrım! Kim sarayda kaygı içinde yaşamak ister
Şu sükûnetin keyfini çıkarmak dururken?
Babamdan miras kalan bu küçük arazi,
Benim için bir krallığa bedel, çok seviyorum onu.57 

 Saray ve taşra arasında bilindik karşıtlığın yanı sıra Sha-
kespeare, bu satırlarla konuşanın bahçenin asıl sahibi olduğunu, 

mülkün mütevazı bir miras olduğunu ve bu yüzden de konu-
şanın hem kiracıdan hem de büyük toprak sahibinden ayrı bir 
yerde durduğunu dikkatle belirtir. Konuşanı mülkiyetle ilişki 
içine yerleştirmedeki bu itina, Cade’nin hemen verdiği tepkiyle 
vurgulanır: “İşte toprağın efendisi, izin almadan mülküne girdi-
ğim için beni başıboş dolanan bir hayvan gibi yakalamaya geli-
yor”58. Cade’in kendi kendine söylediği bu sözler, yasaların bir 
mülk sahibine verdiği tapulu mülküne giren başıboş hayvanlara 
el koyma hakkına dayanır, ve bahçenin özel mülk, hiçbir suretle 
kamu malı değil de etrafı çevrili bir özel mülk olduğunu göster-
miş olur. Cade’nin gülünç ve çirkin bir biçimde saldırgan mey-
dan okumasına (“Ama daha önce kılıcımı yutturacağım sana”)  
toprak sahibinin cevabı, burada söz konusu olan mülkiyet hak-
larına yeniden vurgu yapar:

Aşağılık adam, kimsin, nesin,
Seni tanımıyorum, neden ele vereyim seni?
Sahibinden izin almadan duvara tırmanman,
Bahçeme gizlice girmen,
Bir hırsız gibi yiyeceklerimi çalman,
Yetmedi mi ki, küstahça düelloya davet ediyorsun 
beni?59

 Bana göre burada olan şey, statü ilişkilerinin -“beyefendi-
lik moda olduktan sonra İngiltere artık eskisi gibi değil”60 - göz-
lerimizin önünde mülkiyet ilişkilerine dönüşmesi ve Sidney’de 
ve Spenser’da da olan toplumsal ve hatta kozmik sınırları sür-
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dürme kaygısının, mülkiyet sınırlarını sürdürme kaygısı ola-
rak yeniden değerlendirilmesidir. Sembolik mülk gerçek mül-
ke, toplumsal mevki gayrımenkule dönüşür. Mevkiden ziyade 
mülkiyet bağlamı olan bu yeniden gözden geçirilmi bağlamda, 
eşitliksiz bir toplumsal karşılaşmanın temsilindeki lekelenme 
korkusu tamamen ortadan kaybolur. Bahçenin sahibi adını giz-
lemez, ne de öldürmesi için başka birini arar. Tam aksine, eşit-
liksiz bir karşılaşmaya hazırlanırken, utanmaz bir gönül rahatlı-
ğıyla övünerek adını açıklar:

İngiltere var olduğu sürece kimseye
Kentli beyefendi Alexander Iden
Açlıktan perişan bir adamla düello etti dedirtmem.
Dik gözlerini gözlerime,
Bak bakalım bakışlarınla beni korkutabiliyor musun?
Karşılaştır vücutlarımızı, benden çok küçüksün;
Bileğin benimkinin yanında parmak kadar ince;
Bacağın bacağımla karşılaştırıldığında bir çomak.61

 Iden, Cade’i toplumsal bir isyancı olarak değil de sebze 
çalmaya çalışan kavgacı bir hırsız olarak görmüştür; onların-
ki, bir aristokrat ve bir köylü arasındaki karşılaşma değil, besi-
li mülk sahibi ile “yoksul aç adam” arasındaki bir çekişmedir. 
Iden kimi öldürdüğünü ancak Cade’nin ölüm anındaki sözle-
rinden öğrenir ve tepkisi, Shakespeare’in bu zaferi temsili ile 
daha önce baktığımız diğerlerinin temsili arasında olağanüstü 
derecedeki farkı görmemizi sağlar.

Öldürdüğüm adam alçak hain Cade mi?
Kılıcım, kutsayacağım seni bu yüzden,
Ve ölünce asacağım mezarıma.
Asla silinmeyecek bu kan,
Soyluluk nişanı gibi duracak üzerinde,
Kanıtı olacak efendinin kazandığı onurun.62 

 Dürer’in kimse kullanmadan tasvir etmek zorunda kal-
dığı kılıç, Iden’in en gurur duyduğu eşyası haline gelir. Sid-
ney’in kahramanlarının kılık değiştirerek sergilemek zorunda 
kaldıkları eylem, bir üstünlük iddiasına dönüşür ve Spenser’ın 
şövalyesinin eline bulaştırmak istemediği kan, onur nişanı olur. 
Aristokrat mülkiyet sahibine dönüşmüş ve kahramanlık anması, 
yeni bir tür, tarihî oyun tarafından özümsenmiştir.
NOTLAR
1Albrecht Dürer, The Painter’s Manual [Unterweisung der Messung, 1525], çev. Walter 
L. Strauss (New York: Abaris, 1977), s. 227.
2Sebastiano Serlio (6 Eylül 1475 – takriben 1554) İtalyan Maniyerist mimardır (Mani-
yerizm, 1520-1580 tarihleri arasında ortaya çıkmış bir sanat üslubudur, üslupçuluk ola-
rak da adlandırılır). Serlio, Fontainebleau Sarayını inşa eden İtalyan ekibin bir üyesiydi. 
Farklı biçimlerde I sette libri dell’architettura (“Mimarinin Yedi Kitabı”) ya da Tutte l’o-
pere d’architettura et prospetiva (“Mimari ve Perspektif Hakkındaki Bütün Çalışmalar”) 
olarak çok bilinen etkili bilimsel incelemesinde, klasik mimari düzeninin yüceltilmesine 
ön ayak olmuştur. (ç.n)
3Sebastiano Serlio, “Scena tragica,” Architettura (1551) [The  Book  of Architecture 
(Londra, 1611), Fol. 25v].
4 Orlando Furioso, Kıta 9: 88-91; ayrıca Kıta 11: 21-28. Bakınız: Edgar Wind, Pagan 
Mysteries in the Renaissance (Harmondsworth: Penguin, 1967), ss. 108-109.
5 Ethos, topluluğu, ulusu ya da ideolojiyi betimleyen yol gösteren inançları ya da idealleri 
tanımlamak için kullanılan “karakter” yahut “özellik” anlamına gelen Yunanca bir söz-
cüktür. Yunanlılar bu kelimeyi aynı zamanda, dinleyicinin duygularına, davranışlarına 
ve hatta ahlakına etkide bulunan müziğin gücüne işaret etmek için de kullanırlar. Ethos, 
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“alışık olunan yer”, “gelenek görenek”, “alışkanlıklar” anlamında kullanılır ve Latince 
mores (gelenek görenek) kelimesine karşılık gelir. Yani değer ve inançlar sistemi. (ç.n)
6 Falstaff: William Shakespeare’in üç oyununda, Giuseppe Verdi operasında ve Otto Ni-
colai’nin eserlerinde, var olan hayali bir karakter. Sir John Falstaff, Shakespeare’in çalış-
masında şişko, neşeli, dostane, eğlenmeyi seven, çok içen ve her zaman tam olarak dürüst 
olmayan yaşlı bir şövalyedir. Giuseppe Verdi’nin operası da Shakespeare’in Falstaff ka-
rakterine dayanır. (ç.n)
7 Painter’s Manual, s. 233. Alaya methiye Erasmus’un Praise of Folly [Aptallığa Övgü] 
çalışmasını anımsatıyor.
*İngilizce kaynaklardan yapılan alıntıların Türkçeye çevirileri makalenin çevirmenlerine 
aittir.
8 İsa’yı tasvirin bu biçimi, geç 14.yüzyıla dayanıyormuş gibi görünüyor ve muhtemelen 
geleneksel Eyüp Peygamber temsilinden kaynaklanır: Yas figürü o halde hem kusursuz 
masumiyet hem de aşağılamadaki kusursuz sabrı gösterecektir: G. von der Osten, “Job 
and Christ,” Journal of the Warburg and Courtauld Institute 16 (1953),  153-58; Hans 
Kauffmann, “Albrecht Dürers Dreikönigs-Altar,” Wallraf-Richartz-Jahrbuch (Westdeut-
sches Jahrbuch fur Kunstgeschichte) 10 (1938), 166-78;  Michael Baxandall, The Li-
mewood Sculptors of Renaissance Germany (New Haven: Yale University Press, 1980), 
p. 314. Professor Baxandall’a Dürer’ın köylüsü ile Christ in Distress [Keder içerisindeki 
İsa] figürü arasında bir bağlantı önerdiği için teşekkür borçluyum.
9Angarya (Batı dillerinin çoğunda Fransızca Corvée olarak kullanılır) otorite sahibi biri-
sinin zorla yaptırdığı, genelde karşılığında para verilmeyen iştir. Kölelikten farklı olarak 
çalışan kişi bir mülk değildir, emeğini vermek dışında özgürdür ve çalışma zorunluluğu 
genelde sürekli değildir. Angarya feodal toplumlarda uygulanır. Hükümdar, derebeyi, köy 
ağası veya benzeri, kuldan bir iş talep eder. Yöntem eski Mısır’dan günümüze dek, çeşitli 
toplum ve zamanlarda uygulanmıştır. (ç.n)
10 Köylü Şavaşları hakkında özellikle bakınız: Peter Blickle, The Revolution of 1525 
[1525 Devrimi], çev. Thomas A. Brady, Jr. ve H. C. Erik Midelfort (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1981 [özgün baskı 1977]).
11 “Admonition to Peace, A Reply to the Twelve Articles of the Peasants in Swabia 
[1525],” çev. Charles M. Jacobs; Robert C. Schultz tarafından gözden geçirilmiştir, Lut-
her’s Works, ed. Helmut T. Lehmann, 55 cilt. (Philadelphia: FortressP ress, 1967), 46.cilt, 
s. 39. Bakınız: Hubert Kirchner, Luther and the Peasants’ War, çev. Darrell Jodock (Phi-
ladelphia: Fortress Press, 1972); Mark U. Edwards, Jr., Luther and the False Brethren 
(Stanford: Stanford University Press, 1975), ss. 60-81; Hans Althaus, Luthers Haltung 
im Bauernkrieg (Darmstadt, 1969 [Birinci basım, Tubingen,1 952]; Robert N. Crossley, 
Luther and the Peasants’ War (New York: Exposition Press, 1972).

12 İki Krallık öğretisi Protestan Hıristiyan öğretisidir. Bu öğreti Tanrı’nın bütün dünyanın 
yöneticisi olduğunu ve iki şekilde dünyayı yönettiğini öğretir. Öğreti Lüteriyenler tarafın-
dan tutulur. Bu öğretiye göre Tanrı dünyevi olanı seküler hükümet ve yasalar aracılığıyla 
yönetirken, ilahi ya da semavi dünyayı İncil ya da faziletle yönetir. (ç.n)
13 “Against the Robbing and Murdering Hordes of Peasants [1525],” Luther’s Works, cilt. 
46, s. 50. Luter’in o dönemlerdeki vahiysel beklentileri üzerine bakınız: M. Greschat, 
“Luthers Haltung  im Bauernkrieg,” Archiv für Reformationsgeschichte 56 (1965), 31-47. 
Karşı görüş için bakınız: Hartmut Lehmann, “Luther und der Bauernkrieg,” Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht 20 (1969),  129-39.
14 “Against the Robbing.  . . ,” Luther’s Works, cilt. 46, ss. 53-54. Ayrıca bakınız: “Whet-
her Soldiers, Too, Can Be Saved [1526],” Luther’s Works, cilt. 46, ss. 89-137.
15 Ocak 1525’te Dürer ile birlikte çalışmış üç genç ressam, radikalizm suçlamalarına ce-
vap vermek için Nuremberg City Council’e [Nuremberg Şehir Meclisi’ne] çağrıldılar. 
Onlardan biri olan Barthel Beham’ın, halk mülkün tamamı eşit paylaştırılana kadar çalış-
mayı bırakmalı şeklinde duyuruda bulunduğu rapor edilmişti. Dediklerine göre Beham, 
Şehir Meclisi’ne Tanrı’nın otoritesinin başka otoriteyi kabul etmediğini söylemişti. Daha 
sonra 1525’te Dürer’in pek çok tasarımını ahşap halinde kesen Hieronymus Andreae 
Formschneyder, isyancı köylüleri açıkça desteklediği için sürgün edilmişti. Bakınız: L. 
Strauss, The Complete Drawings of Albrecht Dürer (New York: Abaris Books, 1974), 
cilt. 4, s. 2269. Bununla birlikte, Sebald Beham, 1535’de yapılmış gravürlerde isyancı 
köylülere akabinde saldırmış gibi görünüyor. Keith P. F. Moxey’in, “Sebald Beham’s 
‘Church Anniversary Holidays’: Festive Peasants as Instruments of Repressive Humour” 
adlı yayınlanmış makalesinden yararlandım.
16 Erwin Panofsky, Albrecht Dürer, 2 cilt. (Princeton: Princeton University Press, 1943), 
cilt. 1, s. 233. Dürer’in 1520’lerin başında Luther’e olan beğenisine dair bakınız: Strauss, 
Complete Drawings, cilt. 4, s. 1903-1907.  Dürer’in Luther’e olan hayranlığı Köylüler 
Savaşı’nın olduğu dönemdeki toplumsal görüşlerine kadar gitmemiş olabilir.
17 Paskalya yortusundan sonraki yedinci pazar günü (ç.n).
18 Alıntı şuradan alınmıştır: Marcel Brion, Albrecht Dürer: His Life and Work, çev. James 
Cleugh (London: Thames & Hudson, 1960), s. 269;ayrıca bakınız: Strauss, Complete 
Drawings, cilt. 4, ss. 2280-81. Dürer’in çok güzel suluboyası, sembolizminin kolayca 
deşifre dildiği bir nesne olarak algılanan kamusal anıta karşı olarak ayrıntılı ve dikkatli 
simgelemi gerektiren özel bir deneyimin kaydıdır. Dürer, Vahiylerin yer aldığı kitabın son 
derece güçlü açıklamalarında Kıyamet görüşünü daha evvel kaydetmişti.
19 “An Open Letter on the Harsh Book Against the Peasants [1525],” Luther’s Works, cilt. 
46, s. 70.
20 Kamusal anma anıtlarının, sürekli dikilmesine rağmen, başarılı bir şekilde tasarlanma-
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sının son derece zor olduğu bir dönemdeymişiz gibi görünüyor. Yakın zamanda Vietnam 
Savaşında ölenlere adanmış anıt üzerine yapılan ulusal tartışmayı ya da Robert Arne-
son’un San Francisco Belediye Başkanı George Moscone’nin katledilmesinden sonra 
yapılan büstle ilgili münakaşayı düşünün (özellikle, cinayet silahının hiper-gerçekçi tem-
silini içermesi üzerine). Dürer’in anıtı, ister istemez Salvador tarzı bir posteri anımsatıyor 
ve bu tarz bir postere dönüştürülmüştü; bu poster şu günlerde Berkeley’de bulunmakta ve 
çiftlikte çalışırken çarmıha gerilen bir köylüyü tasvir etmektedir.
21 Rönesans, türlerin farklılaşmasının teorik etkilerine karşı klasisizmin beslediği önemli 
derecede artmış bir duyarlılık gösterir. Dürer’in tasarımı, sırf nostaljik ve bulanık bir 
hatırlama bile olsa, temsil edilen nesne ile temsilin kendisi arasında sempatik bir ilişkinin 
olduğu bir kahramanlık anmasının biçiminin var oluşuna işaret eder. Bu biçim, zaferi 
desteklemiş nesnelerden oluşan bir zafer anıtı tasarımında hem hatırlatılır hem de iro-
nik olarak (veya en azından muzipçe) temsil edilir: Bu anıt temsilin uzaklığını daraltır 
ancak bunu galip gelenin insanlığı pahasına yapar. Bu kahramanlık anmasına karşılık,  
eski kahramanlık değerlerinin devam eden gücüne dayanan komik anıt söz konusudur; şu 
halde eğlence olsun diye ihlal edilmektedir bu değerler. Ortada ise, Joel Fineman’ı takip 
ederek övgü paradoksunun anıtı diyebileceğimiz şu şey vardır: Aynı anda hem anıt ile asıl 
kahramanlık değerleri arasındaki mesafenin kabulü hem de tam olarak böylesi bir kabul 
aracılığıyla bu değerlerin korunma çabası.
Bu övgü paradoksu, başka bir anlamda da ortadadır: Yani bu övgü paradoksu, sembo-
lik mod ile öyküleme modu arasına yerleştirilmiştir. Sembolik modda, öğeler, sentaksı 
(sözdizimini) sağlayan kavramsal şemaya göre düzenlenmiştir. Öyküleme modunda ise, 
öğeler bir hikâyeyi anlatmak için düzenlenmiştir ve bu hikâye de bir sentaks sağlar. Fakat 
Dürer’in anıtında hiçbir sentaks yoktur; anıttaki öğelerinin arasında bağlaçsız birleşim 
[parataksi bir yapı] söz konusudur. Parataksi (hem kavramsal değerlerin şemasına göre 
paradigmatik [dizisel] düzenlemenin hem de anlatı değerlerinin şemasına göre sentagma-
tik [dizimsel] düzenin reddedilmesi), anıtın aracı yani paradoksal durumunun kusursuz 
ifadesidir.
22 Julian Pitt-Rivers, “Honour and Social Status,” ed. J. G. Peristiany, Honour and Shame: 
The Values of Mediterranean  Society (Chicago:  University of Chicago Press, 1966), s. 
24.
23 William Shakespeare’in IV. Henry oyunundaki karakter: Northumberland Dükü’nün 
oğlu “Henry Percy”nin kısaltılmış lakabıdır. (ç.n)
24 Yunan mitolojisinde anlatılan üç başlı bir yaratıktır. (ç.n)
25 Hercules (Herkül) kutsal Yunanlı kahraman Herakles’in Roma mitolojisindeki adıdır. 
Zeus’un (Romalılarda Jüpiter) ve ölümlü Alkmene’nin oğludur. Hera’nın Zeus’un ço-
cuğu olduğunu öğrendiği Herakles ile sürekli uğraşmış; en sonunda da Herakles’in ço-
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cuklarını ve karısını öldürmesine neden olmuştur. Bunun üzerine suçlarından arınması 
için Miken kralı Eurystheus’un hizmetine girip onun her istediğini yapması gerekmiştir. 
Kralın Herakles’e yaptırdığı 12 işe mitolojide Herakles’in 12 görevi veya işleri denir. 
Bunlardan biri de Lerna gölündeki Hydra’yı öldürmektir. (ç.n)
26 İnfazın göstergeleri için bakınız: Samuel Y. Edgerton, Jr., “Maniera and the Mannaia: 
Decorum and Decapitation in the Sixteenth Century,” The Meaning of Mannerism, ed. 
Franklin W. Robinson ve Stephen G. Nichols, Jr.( Hanover, N.H., University Press of 
New England, 1972), ss. 67-103.
27 Köylülere karşı Dürer’in kendi eliyle yazılmış bir mektup uzmanlar tarafından orta-
ya çıkarılsa bile, onun radikal öğrencileri ve arkadaşlarına karşı halktan gelen saldırının 
ardından, Dürer’in ironi yaptığı ve meşru müdafaa içine girdiği ileri sürülebilir. Radikal 
bir mektubun karşılaştırılabilir nitelendirme ve kuşkularla karşı karşıya kalacağını ekle-
meliyim. Burada Dürer’in kişisel yöneliminden çok daha fazlasının söz konusu olduğunu 
anlamalıyız ve böylesi bir anlayışa giden yol, tür sorununun çalışılmasıdır.
28 “Open Letter,” Luther’s Works, cilt. 46, s. 75.
29 “Against the Robbing....  ,”  a.g.e., s. 53.
30 Mikhail Bakhtin’’in çok dillilik [heteroglossia] kavramı için bakınız: The Dialogic Ima-
gination ,ed. Michael Holquist, çev. Caryl Emerson ve Michael Holquist (Austin: Univer-
sity of Texas Press, 1981), ss. 288 ve sonraki sayfalar.
31 1588’de İngiltere’ye karşı İspanya tarafından gönderilen bir grup silahlı gemidir. İngiliz 
donanması tarafından yenilgiye uğratıldı. (ç.n)
32 1558-1560 yılları arasında Fransa Kralı II. François ile evlenerek Fransa Kraliçesi oldu. 
1587 tarihinde I. Elizabeth döneminde vatana ihanetten suçlandı ve idam edildi. (ç.n)
33 Robert Devereux’un başını çektiği, 1601’de I. Elizabeth’e karşı yapılan başarısız Essex 
isyanıdır. (ç.n)
34 1388’den 1707’ye kadar, (daha sonra 18. yüzyıl Büyük Britanya’sında, daha sonra Bir-
leşik Krallık’ta ve Britanya Krallığı’nın diğer hükümdarlıklarında) İngiltere Krallığı’nda 
üç ayda bir toplanan sulh mahkemesi. (ç.n)
35 F. G. Emmison, Elizabethan Life: Disorder (Mainly from Essex Sessions and Assize 
Records), (Chelmsford: Essex County Council, 1970), s. 57.
36 Emmison, a.g.e., ss. 63-64.
37 Thomas Deloney, Jack of Newberrie, alıntılandığı yer: Christopher Hill, “The Many-He-
aded Monster in Late Tudor and Early Stuart Political Thinking,” From the Renaissance 
to the Counter Reformation: Essay in Honor of Garrett Mattingly, ed. Charles  H. Carter 
( N.Y.: Random House, 1965), s. 302.
38 Bakınız: Arthur B. Ferguson, The Indian Summer of English Chivalry (Durham, N.C.:  
Duke University Press, 1960); Frances A. Yates, “Elizabethan Chivalry: The Romance of 
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the Accession Day Tilts,” Astraea: The Imperial Theme in the Sixteenth Century (Lon-
don: Routledge, 1975), ss. 88-111; and Roy Strong, The Cult of Elizabeth: Elizabethan 
Portraiture and Pageantry (London:  Thames and Hudson, 1977).
39 Sir Philip Sidney, (30 Kasım 1554 – 17 Ekim 1586) İngiliz saray mensubu (hükümdarın 
maiyetinde bulunan) şair ve askerdi. Elizabeth döneminin en çok öne çıkan figürlerinden 
biri olarak hatırlanıyor. Çalışmaları His works include Astrophel and Stella, The Defence 
of Poesy (aynı zamanda The Defence of Poetry or An Apology for Poetry olarak da bilini-
yor), ve The Countess of Pembroke’s Arcadia. (ç.n)
40 The Countess of Pembroke’s Arcadia kısaca Arcadia olarak da biliniyor. Sidney’in uzun 
nesir çalışmasıdır. Metnin ilk versiyonunu bitirdikten sonra Sidney yeniden gözden ge-
çirir ve önemli ölçüde genişletir. Uzmanlar bu çalışmadan bugün çoğunlukla iki büyük 
çalışma olarak bahseder; yani Old Arcadia ve New Arcadia. Sidney’in Arcadia’sı kendi 
dönemi için bile oldukça karmaşık olan bir tarihe sahiptir. (ç.n)
41 Sir Philip Sidney, The Countess of Pembroke’s Arcadia, ed. Maurice Evans (New York: 
Penguin, 1977), ss. 380-81.
42 Penshurst’ın toplumsal tarihi üzerine, yayınlanmamış iyi bir çalışma var: “Penshurst: 
The Semiotics of Place and the Poetics of History,” Don E. Wayne of the University of 
California, San Diego. Sidney’in toplumsal tavrıyla ilgili bakınız: Richard McCoy, Sir 
Philip Sidney: Rebellion in Arcadia (New Brunswick, N .J.: Rutgers University Press, 
1979).
43 Karnaval halinde sergilenen kahkaha üzerine bakınız: Mikhail Bakhtin, Rabelais and 
His World, çev. Helene Iswolsky (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1968); köylüler ve kah-
kahalar için bakınız: Svetlana Alpers, “Bruegel’s Festive Peasants,” Simiolus: Netherlan-
ds Quarterly for the History of Art 6 (1972/73), 163-76. Türkçe kaynak: Mihail Bahtin, 
Rabelais ve Dünyası, çev. Çiçek Öztürk (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005).
44 Jack Winkler, “Lollianos and the Desperadoes,” Journal of Hellenic Studies 100 (1980), 
155-81.
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60 Age. sf. 306
61 Age. sf. 340
62 Age. sf. 341
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Tüm Masalların Tek Cadısı
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Marina Warner “Mother Goose Tales: Female Fiction, Fe-
male Fact?” adlı makalesinde kocakarı masalı adı verilen 

türden belki de ilk kez Platon tarafından “mythos graos” adıyla 
bahsedildiğini yazmaktadır (3). Söz konusu kocakarı hikaye-
leri çocukları korkutmak ve eğlendirmek için anlatılmıştır. Bu 
masalların kaynağı, yeri ve zamanı bilinmemekle birlikte dinle-
yicilerin ve anlatıcıların içinde bulunduğu ortam bazen tahmin 
edilebilmektedir. Masallar dinleyiciler için kendilerini özdeş-
leştirebilecekleri kahramanların kaderlerini anlatan, talihsizlik-
lerinden ve şanslarından bahseden olay örgüleri sunmaktadır. 
Buradan hareketle hikaye anlatma sanatı toplumun ihtiyaçların-
dan doğmuştur ve bu yüzden ondan ayrı düşünülemez  demek 
doğru bir önerme olabilir. Her masal yaratıldığı toplumdan bir 
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kesittir ve onun gerçekliğini, ideolojisini ve ahlaki değerleri-
ni içermektedir. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee’nin A Study of 
History kitabında vurguladığı üzere “insanı anlatmanın üç yo-
lundan biri, gerçeklerin sanatsal bir biçimde yeniden yaratılma-
sı olan kurgudur” (43)1 . Bu önerme çarpıcı biçimde doğrudur 
çünkü masallar insan hayatının bir yansımasıdır. Onlar, aynı za-
manda anaerkillikten ataerkilliğe giden yolda ataerkil semboller 
açısından önemli yapı taşları olarak görev yapmaktadır. Korku 
ve endişe ile çerçevelenmiş toplumlarda yaratılan masallarda, 
toplumun dışında yaşayan, genel geçer kurallar çerçevesinde 
hareket etmeyen figürler, olumsuz bir portre çizmektedir. Bu 
olumsuz çağrışımları olan figürlerin başında cadılar gelmekte-
dir. Masallardaki ataerkil yapıda farklı olan “garip ve korkunç” 
olarak tanımlanmakta  ve cadılar gibi toplumsal rollerinden ba-
ğımsız kadınlar ise, garipliğin ve korkunçluğun sınırları zorla-
narak ötekileştirilmektedir. Ancak zamanla değişen ve dönüşen 
edebiyat biçemlerinde cadılar gibi öteki kavramının simgesi ka-
rakterler tepe taklak olmuştur. Bu değişen biçemler içerisinde 
çizgi roman da masalların aktarılmasına ve yeniden yazılmasına 
katkıda bulunmuştur. Buna bağlı olarak, Amerikalı çizgi roman 
yazarı Bill Willingham’ın çizgi roman serisi Fables’ın ikonlar 
dünyasında masallar bir bir yeniden yaratılacak; evrensel olum-
suz cadı figürünün rolü değiştirilerek, masalların tek cadısına 
başka bir rol biçilecek, başka bir ses verilecek, dolayısıyla ge-
leneksel masalların olay örgüsü de alt üst olacaktır. Warner’ın 

da belirttiği gibi hikaye anlatma sanatı değişik biçimlerde halen 
devam etmekte, yazarlar “öznelerini tam anlamıyla tanımlamak 
için”  (“The Old Wives’ Tale” 317) bu  süreci devam ettirmek-
tedirler. 
 Maria Tatar, “Sex and Violence: the Hard Core of Fairy 
Tales” adlı çalışmasında masallardaki kötü figürleri üç sınıfa 
ayırmaktadır. Birinci grupta canavarlar ve devler, ikinci grupta 
hırsızlar gibi sapkınlar, üçüncü grupta ise insan eti ve kanına 
susamış çeşitli üvey anneler, cadılar gibi kadın figürler bulun-
maktadır (364-373). Masallarda iyi ve güçlü kadınların sayısı, 
kötü, büyücülükle uğraşan yaşlı kadınların sayısına göre nispe-
ten daha azdır. Bunun sebebi masalların geleneksel olarak insan 
ilişkileri üzerine ders verici nitelikte olması ve yoldan sapanla-
rın her zaman ceza alacaklarına dair uyarılarda bulunmasıdır. R. 
Lieberman’ın “Some Day My Prince will come: Female Acc-
cultration through the Fairy Tale” başlıklı makalesinde belirt-
tği üzere masallardaki “güçlü ve iyi kadınlar asla insan değildir 
[…] insan olan ve güç sahibi olan ya da olmak isteyen kadınlar 
neredeyse her zaman itici bir biçimde tasvir edilir” (393). Lie-
berman’a göre masallardaki az sayıdaki güçlü kadının neredey-
se tümü peridir, olay örgüsünde sadece zor durumdaki genç in-
sanlara yardımcı olmak için nadiren ortaya çıkarlar. Çoğunluğu 
yaşlı ve aseksüeldir, bunun yanısıra kız çocuklarının rol modeli 
olamayacak kadar anlam ifade etmeyen roller üstlenmişlerdir. 
Buna ek olarak masalların ataerkil düşünce yapısı ve erkek ya-
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pımı kadın yaratma çabası da oldukça etkili olmaktadır. Ruth 
Bottigheimer, Grimms’ Bad Girls and Bold Boys the Moral and 
Social Vision of the Tales adlı kitabında “Masallar[ın], bir kısmı 
erkek egemen toplum tarafından dayatılmış, kadınların idealize 
edilmiş ve cinsiyetçi kavramsallaştırmasından doğan, toplumun 
kadınların nasıl davranması gerektiğine dair beklentileri üzerine 
açıklamalarla dolu” olduğunu (24) söyler.  Cadı, masalda kötü-
lüğün kalıplaşmış halidir ve Trevor-Roper’ın ifadesiyle “stere-
otip kendi içinde […] kendi folklorunu yaratır” (The European 
Witch Craze of... 120). Grimm Masalları’ndan “İplik Eğiren 
Tembel Kadın” örneğinde olduğu gibi: Evde iplik eğirmek is-
temeyen kadın, iplik eğirmemek için kocasına türlü oyun oynar 
ve sonunda onu bu beklentisinden tamamen vazgeçirir. Burada 
dikkati çeken nokta ise masalın bitiş cümlesidir: “Ama sen de 
itiraf edeceksin ki, adamın karısı cadalozun tekiymiş” (796). Bu 
söyleme göre, bir ev kadını olarak üstlenmesi gereken gelenek-
sel rolden hoşlanmayan kadın, “cadalozun teki” olmakla suçla-
nır. İplik Eğiren Tembel Kadın’a benzer şekilde kendisine biçi-
len toplumsal rolden hoşlanmayan ve boyun eğmeyen kadınlar, 
yani cadılar ise masallarda büyük bir günah işlemektedirler. 
Çünkü onlar da tıpkı masum-kötü davranılan kızların ölümcül 
hatası olan meraklılık gibi, isyan etme yanlışına düşmüşlerdir. 
Cadılar büyü yoluyla istediklerini elde etme eğilimi içindedirler 
ve bu da onları ne olursa olsun güçlü kılmaktadır. Dahası cadılar 
genelde toplumdan oldukça uzakta, başlı başına tehlikeli bir yer 

olan ormanda yaşarlar. Orman bilinmeze ve karanlığa açılan en 
büyük kapıdır ve aynı zamanda yoldan çıkmanın ve herkesçe 
bilinenden uzaklaşmanın da bir sembolüdür. Buna örnek ola-
rak olay örgüsünde büyü yapmak, büyülü nesnelerle konuşmak 
gibi cadılık özellikleri sergileyen Pamuk Prenses’in üvey anne-
si ve “Hansel ve Gretel”deki cadı verilebilir. Her ikisi de “[m]
asallardaki annelikle ilgili kötülüğün yüzleridir” (Tatar, The 
Hard Facts of the… 141). Annelikle özdeşleştirilen tüm olumlu 
özellikleri tersine çevirmektedirler2, onlara can vermek yerine, 
çocukları kendileri için bir yaşam kaynağı gibi görmektedirler. 
“Cadılar ve üvey anneler kötücül dürtü ve içgüdüleri temsil eder 
ve masallarda açıkça aynı görevi üstlenirler. İlk bakışta kocaka-
rıların ya da cadıların işiymiş gibi görünen şey, son tahlilde tek 
bir kadın caninin işidir” (144).
 Bu bağlamda “The Philosophy of Folk-Tales” başlıklı 
makalesinde Staniland Wake, içinde cadıların olduğu masalları 
şöyle sınıflandırmıştır: “Güzelliğin (ve İyiliğin) gücü: “Rapun-
zel” ve “Pamuk Prenses”, iyiliğin kötülüğe karşı zaferi: “Hansel 
ve Gretel”, çocukların maruz kaldığı zalim davranış: “Hansel 
ve Gretel” ve “Pamuk Prenses” (63-75). Yukarıdaki masallara 
gözatıldığında iki şey dikkat çeker.  Bu sınıflandırmaya dahil 
edilen masallarda cadı ya çocuklara doğrudan kasteder ve onları 
yemeye çalışır ya da ergenlik çağındaki genç kızların güzellik-
lerini kıskanıp onlara zarar vermeye çalışır. Cadının doğrudan 
amacı ne olursa olsun, sonuç yine de değişmez ve cadı her sefe-
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rinde kaybeder. 
 Yamyamlık ve insanların canına kastetme konusu Bill 
Willingham’ın cadısıyla ilgili de ele alınacağı için “Hansel ve 
Gretel”’den bahsetmek faydalı olabilir. “Hansel ve Gretel” tipik 
bir biçimde cadıların doğasında olduğuna inanılan yamyamlı-
ğa doğrudan bir gönderme yapar. Üvey anneleri ve öz babaları 
tarafından ormana gönderilen ve aç bırakılan (ki burada üvey 
anne açıkça suçlanırken buna göz yuman baba eş üzerinde du-
rulmamaktadır) iki kardeş ormanda şekerlemeden yapılmış bir 
evle karşılaşırlar. Çocuklar kaçınılmaz bir biçimde eve saldı-
rırlar çünkü masal bir kıtlık zamanında geçmektedir.İnsanların 
yaşadığı yerler nedeniyle yamyamlığın bazı kültürlerde yaygın-
laşmış olduğu bilinen bir gerçektir aynı zamanda tekrarlanan 
yiyecek azlığı da insanlarda yamyamlık korkusunu tetiklemekte 
dolayısıyla bu durum masallara da yansımaktadır. Bu durumun 
yansımasını “Hansel ve Gretel” masalında okur, cadının erkek 
çocuğu yemeğe çalışması olarak görmektedir. Çünkü cadı bu 
masalda ağızla ilgili olan her şeyin “yok edici yönü” (Bettel-
heim, The Classic Fairy Tales 275) olarak ortaya çıkmaktadır. 
Masalın sonunda cadı Hansel’i besleyip yemeye çalıştığında 
Gretel onu ocağa itip yakar. Steven S. Jones’un “The Innocent 
Persecuted Genre: An Analysis of Its Structure and Themes” 
başlıklı makalesindeki tespitlerine göre masalın sonu, cadıların 
yakılarak cezalandırılmasına doğrudan gönderme yaparken, do-
laylı olarak da ocak ve kadınlık sembollerine işaret eder. Cadı 

tesadüfen ocağa itilmemiştir. Ocak burada toplumsal “kadının 
alanı”na işaret etmektedir (32). Ocak aslında kadının toplumsal 
rolünün sınırlandırıldığı evin ve evin içindeki mutfağın bir par-
çasıdır. Cadı ait olduğu alana geri itilmiştir. Bunu Hansel’in de-
ğil de kız kardeşi Gretel’in yapması ayrıca anlamlıdır çünkü bu 
masal hem kız hem de erkek çocuklara hitap eder ve Gretel’in 
bu davranışı kendi toplumsal konumunun güvenliğini garanti 
etmektedir, yani Gretel bir kadının yerini öğrenmiştir.
 Zaman içerisinde ve tarihsel/ dönemsel değişimlerin etki-
siyle masallar yeniden okunur ve yeniden değerlendirilir. Buna 
ek olarak o zamanın ihtiyaçlarına uygun bir hale getirilerek de-
ğiştirilir ve dönüştürülür. Masalların yapısı, karakterlerin dav-
ranış biçimleri ve özellikleri, mekân ve olay örgüsü bazen kü-
çük bazen de büyük değişimlerle çağdaş edebiyattaki yeniden 
yazımlarda karşımıza çıkar.  Bu yeniden yazımlara çizgi roman 
yazarları da katkıda bulunur. Bu yazarlardan Bill Willingham 
bir çok kayda değer eserinin yanı sıra çizgi romanın büyük 
ödülü Eisner Ödülü’nü kazanmış Fables serisiyle ünlenmiştir. 
Fables serisi çoğunlukla Grimm masallarından kahramanların 
yeni hayatlarını anlatmaktadır. Masalların bilinen kahramanları 
artık ülkelerini terk etmişler ve gerçek dünyada dışa kapalı bir 
topluluk oluşturmuşlardır. Kendi dünyalarında çıkan savaş ne-
deniyle gerçek dünyada, Amerika’da yaşamak zorunda kalmış-
lardır. Bu yeni toplulukta kimse eskisi gibi değildir. “Kırmızı 
Başlıklı Kız” masalının kötü kurdu, bu yeni topluluğun güven-



O
DA

K

monograf 2014/2

Sadece Hak Edenler İçin Bir Öykü: Tüm Masalların Tek Cadısı • 157156 • Fulya İçöz

liğinden sorumlu kişiyken; Külkedisi’nin bir ayakkabı dükkanı 
bulunmaktadır3. Ancak Fables, masal kahramanları için yeni 
bir dünya sunsa da, Bill Willingham başta üstüne basa basa bu 
kahramanların birer stereotip olduğunu vurgulamaktadır. Bir 
örnek vermek gerekirse yakışıklı prens karakterinin üzerinde 
durmak yerinde olacaktır. Fables serisinde sadece bir yakışıklı 
prens vardır ve o tüm prenseslerle birlikte olmuştur. Bill Willin-
gham böylece masal karakterlerindeki tek boyutluluğu belirgin 
biçimde göz önüne sermiştir. Gerçekten de farklı masallardaki 
her prens aslında aynı prens gibi görünmektedir. “Külkedisi” 
masalındaki prensle, “Pamuk Prenses” masalındaki prens ara-
sında herhangi bir fark yoktur. Bill Willingham masallardaki bu 
boşluğu yakalamış ve Fables dünyasında tek bir kötü kurt, tek 
bir yakışıklı prens ya da tek bir cadı yaratmıştır. 
 Fables dünyasında karakterlerin tek boyutluluğu üzerin-
de durulmuş olsa da, masal dünyasındaki seçim kısırlığı Fab-
les karakterleri için geçerli değildir. Her karakter yerleştiği yeni 
dünyada artık bir stereotip olmaktan uzaktır. Jordan ve de Ca-
ro’nun “Women and the Study of Folklore” başlıklı makalesin-
de  masalların “sağlıksız cinsel stereotipler” sunduğundan söz 
edilir (508). Kızlar evliliğe ve erkeklere bağımlı, alınıp satıla-
cak birer mal gibi; yaşlı kadınlar ise kötü üvey anneler ve cadı-
lar olarak temsil edilmektedir. Bu stereotipler kendilerine biçi-
len rolün dışına çıkmakta özgür değildirler ve kendi rollerinden 
başka seçim şansları yoktur. Fables’ta ise bu durum tam tersidir. 

Her karakter için kendine ait bir hayat ve yaptığı seçimler söz 
konusudur. Böylece Willingham bu yeniden yazım örneğinde 
masal karakterlerini tek boyutluluktan, sınırlı seçimlerden ve 
önceden belirlenmiş sonlardan kurtarmıştır. Fables serisinde 
her karakter masalların aksine, insanave gerçekliğe daha yakın-
dır. İnsani hatalar yaparlar ve tıpkı gerçekhayattakigibi bunun 
bedelini öderler. Yine yakışıklı prens karakterinin üzerinde dur-
mak gerekirse, Fables’taki yakışıklı prens tek bir kadınla yetin-
mek yerine ilk karısı olan Pamuk Prenses’i aldatır. Daha sonra 
Uyuyan Güzel ve Külkedisi ile evlenir. En sonunda gerçek dün-
yada çapkın bir erkek olarak karşımıza çıkar. Bill Willingham 
yakışıklı prensin hikayesini değiştirmiştir ve ona bambaşka bir 
geçmiş ve gelecek yaratmıştır. Yakışıklı prens, artık ideal bir 
koca adayı olmanın çok uzağındadır aksine kalp kırıcı çapkın 
bir erkek olarak hayatını sürdürmektedir. Yine de bu durumun 
hikaye yazımı açısından olumlu bir yanı yok değildir. Çünkü 
bundan böyle yakışıklı prens bir geçmişe sahiptir. Hikayenin 
ortasında birden bire beliriveren bir karakter değildir. Aynı bi-
çimde geçmişi nedeniyle bir hikayesi vardır. Üstelik artık bu hi-
kayeyi kendisibiçimlendirecek güce sahiptir. Hayatını tamamen 
kendi yaptığı seçimler belirlemektedir. 
 Bill Willingham, Fables serisi içerisinde yarattığı her ka-
raktere bir geçmiş yazmıştır. Bu karakterlerin geçmişlerinden 
ayrıntılı bir biçimde Fables1001 Nights of Snowfall adlı kitapta 
bahsedilir. Bu kitapta baş karakterlerden Pamuk Prenses, sultan 
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tarafından hapsedilir ve Şehrazat’ın yerine Şahriyar’a hikaye 
anlatmak zorunda kalır. Hatta böylece Şehrazat’ı ölümden kur-
tarır. 
 Ele alacağımız cadı karakteriyle ilgili olarak “Hansel ve 
Gretel” masalında gerçekte ne olduğu da Fables serisinde an-
latılır. Hansel ve Gretel, yaşlı cadıyı birlikte yakar ama Hansel 
aynı zamanda kendi kız kardeşini de öldürür ve hayatına bir 
cadı avcısı olarak devam eder. Hansel ve Gretel tarafından ya-
kılan cadı ise 1001 Nights of Snowfall’da küllerinden yeniden 
doğar ve kendi hikayesini onun küllerini bulan Pamuk Prenses 
ve kız kardeşine anlatmaya başlar. Cadı ilk kez Frau Totenkin-
der adıyla serinin dördüncü kitabı March of the Wooden Sol-
diers’da belirir ancak onun gerçek hikayesi yine 1001 Nights of 
Snowfall’da anlatılır. Cadı “Witch’s Tale” (“Cadının Masalı”) 
bölümünde karşımıza çıkar ve Pamuk Prenses ile kız kardeşi 
onu bir fırının içinde tüm kemikleri kırılmış halde bulur. Pamuk 
Prenses’in kız kardeşinin kemikler hakkında yaptığı ilk yorum-
sa “Sanırım yaşıyor” olmuştur (94). Bu yorum hikayenin gidi-
şatı açısından ayrıca anlamlıdır çünkü cadı küllerinden doğup 
ete kemiğe bürünüp yaşama geri dönmüştür. Bunun yanı sıra 
cadının küllerinden doğması ateşin sembolik anlamına da bir 
göndermedir. Ateş, dönüşümün ve arınmanın sembolüdür. Cadı 
yandıktan sonra geçmişinden bağımsız bir kadına dönüşmüş-
tür. Bu dönüşümün ardından yaptığı ilk şey hikayesini anlat-
mak olmuştur. Kendisi hakkında ilk kez konuşmuştur, çünkü 

konuşan kadın “boyun eğmeyi reddeder ve kendisini edilgen bir 
arzu nesnesinden […] bilinçli bir uyarıma dönüştürür” (War-
ner, “Mother Goose Tales: Female…”  12). Christina Bacchile-
ga’nın “An Introduction to the Innocent Persecuted Heroine Fa-
iry Tale” makalesindeki tespitlerine  göre hikayelerdeki tematik 
paradigmalar edilgenlik ve etkenliktir. Cadının hikayesinde de 
başlangıçta cadı edilgen bir biçimde fırında kendisini kurtara-
cak birilerini beklemektedir; iki prenses onu kurtardığında ise 
aktif hale dönüşüp Pamuk Prenses ile kızkardeşini yönlendire-
bilecek bir kişiliğe bürünmektedir. 
 Bill Willingham, cadı karakterinde cadılar için öne sü-
rülen tüm genellemelerden yararlanmıştır. Cadı, Pamuk Pren-
ses ve kız kardeşine hangi mantar ya da bitkilerin yenilebilir 
olduğunu gösterir. Kulübesi ormanın derinliklerindedir ve en 
korkunç yaratıklar bile oraya gelmeye cesaret edemez. Cadının 
kendi cümleleriyle toplum dışında yaşadığını ifade etmesi ise 
başka bir önemli noktadır. Cadı der ki “Ben her zaman yalnızım 
ve dışarıdayım. Kabilelere, kulüplere, kasabalara ya da impara-
torluklara katılmam” (113). 
 Masallarda güzellik yarışı “sürekli ve en önemli araçtır”. 
En güzel kızlar her zaman ön plandadır ve diğerlerinden ayrılır; 
güzellikleri sebebiyle eninde sonunda ödüllendirilir. Genç kız-
lar/ prensesler güzellik ve iyilikleriyle “edilgenliğin prototiple-
ri” (Lieberman 389) olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla gele-
neksel edebiyatta kadınlara biçilen iki rolden uyumlu, itaatkar, 
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saf, olan “melek” ve boyun eğmeyi reddeden, ataerkil yapıya 
kafa tutup bildiğini okuyan “canavar” ikilemi içerisinde kalan 
kadın imgesindecadı, “canavar” tarafında durmaktadır ve her 
zaman toplumun geleneklerinin dışında, gelenekselolana karşı 
yaşamaktadır. Ancak Bill Willingham cadıyı bu genellemeler-
le tanımlamanın ötesine geçer. Çünkü genç kız ve prenseslerin 
edilgenliğin simgesi olmasının yanı sıra, cadılar daha önce bah-
sedildiği gibi kendileri adına konuşabilir, “şu anın ötesini görür 
ve hem öğretme hem de bilinmeyenin bilgisine sahiptir”  (War-
ner, “Mother Goose Tales: Female…” 17). Willingham, Fab-
les’ta  cadının neden toplumun dışında yaşadığını anlatmakta 
böylece bu ‘femme fatale’ karaktere okurun bir biçimde sempati 
duymasını sağlamaktadır. Bill Willingham, cadısının geçmişi-
ni, arketipsel cadı hikayelerinden yararlanarak anlatır. Nitekim 
V. Walker ve M. Lunz imzalı “Symbols, Fairy Tales and Scho-
ol-Age Children” adlı makalede de “masallardaki arketipler[in] 
münferid semboller” (95) olmadığına değinilir. Fables’ın “Wit-
ch’s Tale” bölümünde şu alt başlık bulunmaktadır: “Ve öğre-
niriz ki aşkın ve intikamın eylemleri genellikle aynı görünür” 
(Willingham 89). Bu alt başlık bazı cadı arketiplerinin hikaye-
lerini çağrıştırmaktadır. Böylece okuyucu, Kirke’nin ya da Me-
dea’nın erkeklerden öç alma hikayelerine benzer bir hikaye ile 
karşılaşacağını kolayca anlayabilecektir. 
 Kirke, aşkına cevap vermeyen erkeklerden öç alır ve Me-
dea ise onun aşkını hor kullanan kocasından intikamını acı bir 

biçimde alır. Fables serisinin cadısının hikayesi de bu iki arke-
tipsel karakterin hikayeleriyle paralel gitmektedir. Cadı gençli-
ğinde bir kabilede yaşar ve bu kabilede ilk adet gördüğü andan 
itibaren gelecekten haber veren bir tür falcı olarak yer alır. Tıp-
kıantik dönemlerdeki falcılar gibi ne zaman yağmur yağacağı-
nı, hangi avlanma yerlerinin uygun olduğunu, hangi savaşçının 
yaralanacağını ya da öleceğini ve fırtınanın yaklaştığını bilir. 
Kabilenin liderinin oğluyla yaşadığı aşk ilişkisi sonucunda ha-
mile kalır ancak kabile liderinin oğlu başka biriyle evlenmek 
zorundadır. Cadı evlilik dışı hamile kaldığı için utanmaktadır. 
Ama kabile liderinin oğlu onu korumaz aksine ondan hemen 
kurtulması gerektiğini düşünür. Bu yüzden cadıya iftira atar ve 
onun geceleri kötü ruhlarla birlikte olduğunu, onların güçlerini 
taşıdığını iddia eder. Bunun yanı sıra karnındaki çocuğun da bir 
canavarın çocuğuolduğunu iddia ederek kabileden sürülmesine 
neden olur. Bu noktadan itibaren cadı tıpkı Medea gibi intikam 
almaya yemin eder ve kendisine atfedilen ve aslında hiçbirini 
işlemediği tüm suçların öcünü alır.
 “Canavarın çocuğu” tanımlaması aslında anlamlıdır çün-
kü cadı bu noktada kendi çocuğunu reddederek bir canavar gibi 
davranmaktadır. İlk olarak kendi çocuğunu büyülü güçler elde 
etmek için kurban eder. Arkasından kazandığı güçlerle atıldığı 
kabilesine felaket getirir. Şefin oğlunu yaptığı büyülerle hilkat 
garibesine çevirir ve kabilenin yok olmasına neden olur. Her 
sene masum bir bebeği kurban ederek gücünü korur. Böylece 
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bir biçimde Yunan mitolojisindeki kader tanrıçalarına benzer 
çünkü istediğini yaşatır, istediğini öldürür, istediğine iyi bir ha-
yat sunar. Ellerinde “doğumun, ölümün ve hikaye döngüsünün 
gücünü” (Rowe, “To Spin a Yarn…” 63) tutar. Cadı gençlik ve 
güzelliğini korumak için her sene iki çocuk kurban eder. Köy-
lere, kasabalara ve şehirlere seyahat eder ve oradaki insanlara 
büyüleriyle yardımcı olur. Ancak, sadece onun istediğini yapan 
kişilere iyilikte bulunur. Bunu da şöyle ifade eder: “Bana karşı 
kibar olanlara yardım ettim” (Willingham 105). Kendisine kibar 
olmayanlara karşı ise sonsuz kötülükler yapar ve bu noktada ca-
dılarla ilgili bilinen tüm masalların tek kahramanı olur. Kendi-
sine kötü davranan köylülere karşı fareli köyün kavalcısını tutar 
ve köyün çocukları ortadan kaybolur. Ancak cadının asıl savaşı 
genç ve yakışıklı erkeklere karşıdır. Onlardan kendi gençliğin-
de yaşadığı acının intikamını almaya yemin etmiştir. “Güzel ve 
Çirkin” masalından tanıdığımız prensi, ancak canavara dönü-
şürse gerçek aşkı bulabileceğine ikna eder. “Kurbağa Prens” 
masalından tanıdığımız yakışıklı prensi de aynı şekilde kandır-
mayı başarır. Burada kendi deyimiyle hem “sanatını icra eder” 
(109) hem de erkeklerden öcünü almayı başarır. Aslında tüm 
bu davranışları ataerkil düzen tarafından kendisine yakıştırılan 
“canavar” tanımlamasınabir tepkidir. Cadı gerçekte güç arayışı 
içerisindedir, “kendini ifade etme gücünü aramaktadır” (Gilbert 
ve Gubar, The Madwoman in the Attic  76). Kendi adaletini ken-
disi sağlar, haklı gördüklerine yardım eder, haksız bulduklarını 

ise cezalandırmaktan çekinmez. Mesela Rapunzel’i kuleye hap-
sederken onu davranışlarını değiştirmesi yönünde uyarır, aynı 
zamanda Rapunzel’in sevgilisi prensten de, yakışıklı olduğu 
için -diğer prenslere yaptığı gibi- öcünü alır. 
 Ancak cadının ifade ettiği gibi “genç bedenin kendi ta-
lepleri vardır” (Willingham 108). Bu yüzden cadı kendini yaş-
landırmayı seçer. Böylece genç erkeklerle ilgilenmeyecek, yaşlı 
bir kadına dönüşecek ve neredeyse cinsiyetsiz olacaktır. Cadı 
bu yöntemle kendisini masallardaki ideal kadın güzelliği çık-
mazından da kurtaracaktır. Kendini genç ve güzel hissetmek 
zorunda değildir, onun kendini ifade edebilme gücü bunların 
çok ötesine geçmiştir. Bu nokta masallar açısından çok ilginçtir 
çünkü masallardaki güç arayışı içerisindeki kadınların aslında 
bir kısırdöngü içerisinde olduğuna işaret eder. Cadı, ataerkil 
düşüncenin cisimlendirip biçimlendirdiği güzellik kavramını 
aşar. Sırtını başkalarına dayamadan varolmanın yolunu bulur ve 
kendisini güzelliğini kullanan kadınların yaşadığı kısırdöngü-
den kurtarır. L. Sperry- Baker ve L. Grauerhoz’un kaleme aldı-
ğı “The Pervasiveness and Persistence of the Feminine Beauty 
Ideal in Children’s Fairy Tales” başlıklı çalışmada “çekicilikle-
rini kullanarak güç arayan ya da elde eden kadınlar[ın] genel-
likle erkeklerin kaynaklarına en fazla bağımlı ol[dukları]” (711) 
vurugulanır. Aynı şekilde unutulmaması gereken nokta şudur ki 
masallarda genç kadınların güzelliği üzerinde daha fazla duru-
lur ve yaşlı kadınların güzelliğinden bahsedilmez. Willingham 
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burada hem bu durumun altını çizer hem de güzel olmadan güç 
sahibi olabilmenin mümkün olduğunu vurgular. Masallarda 
“güzellik ödüllendirilirken çirkinlik cezalandırılır” (Sperry-Ba-
ker ve Grauerhoz 719). Bill Willingham’ın cadısı ise bunu ter-
sine çevirir ve güzelliği cezalandırır. Güzelliği cezalandırırken 
de masalların çoğunda olduğu gibi bunu kadınlariçin tehlike 
olmaktan çıkarır. Çünkü güzel kadınlar güzellikleri kıskanıldı-
ğı için acı çeker. Aynı biçimde güzelliğiyle dikkat çekmeyen 
kadınlar da “sıradan” görünümleri yüzünden acı çekmekte ve 
kendilerinden daha güzel olanları kıskanır. 
 Ataerkil düzen, kadını dış görünümüne karşı hassas kıl-
maktadır. Masallarda övülen şey hep genç kızların tazeliği ve 
güzelliğidir. Önce dış görünüşü ayrıntılı bir biçimde tarif edilen 
kızların (kömür karası, altın sarısı saçlar, pamuk ten vb) karak-
terlerinden daha sonra söz edilir. Cadı ise kendini bu çıkmazdan 
kurtarır. Güzellik kavramının üzerine çıkar. Kendisine yaşlan-
ma özgürlüğünü verirken, genç ve yakışıklı erkeklerin yakı-
şıklılığını yok etmeyi tercih eder. Böylece güzellik kavramını 
kendi silahıyla vurur. Güzel ve yakışıklı olan, cadının adalet 
sisteminde asla bu nedenle ödüllendirilmeyecektir. Aksine, bu 
sistem içerisinde bu vasıflar birer ceza olarak sahibine geri dö-
ner. Bill Willingham’nın Fables serisinde zaten hiçbir karakter 
dış görünüşü nedeniyle ödül veya ceza almaz. Herkes sadece 
yaptığı seçimlerin bedelini öder ve bu cadının adalet anlayışıyla 
örtüşür.

 Cadının yaşlanmasıyla ilgili üzerinde durulması gereken 
başka bir nokta da, bu sayede hem kendi hayatını hem de baş-
kalarının hayatlarını daha fazla denetim altında tutabilmesidir. 
Cadı bunu şöyle dile getirir: “Böylece savaşlarımı verirken, sa-
natımı icra ederken, beni memnun etmeyenlerin hayatını mahve-
derken ve memnun edenleri mutlu ederken, kendime yaşlanma 
izni verdim” (Willingham 108-109). Cadı bunu kazanmanın bir 
bedeli olarak sunmaz, aksine bu onun kendi seçimidir ve kendi 
gücüyle yaşlanmayı tercih etmiştir. Böylece kendi hayatının ya-
zarı olmuştur. Bununla birlikte ataerkil düzenin tanımlamasın-
da bir “canavar”a dönüşmüştür artık çünkü “cinsiyetsiz” ya da 
“çarpık cinsiyetli” (Gilbert ve Gubar 34) bir kadındır. Cadının 
yaşlanmaya bakış açısı ona izin vermekten ibarettir yani ken-
di bedeninin denetimi onun elindedir ve herhangi bir dış baskı 
nedeniyle bedenini değiştirmeyi düşünmemektedir. Dolayısıyla 
masal karakterlerinin üzerindeki güzel olma baskısını kendisin-
den uzaklaştırmıştır. 
 Cadı, hikayesini anlatarak gücünü ve ölümsüzlüğünü Pa-
muk Prenses ve kız kardeşine kanıtlar. Hikayesini bu iki genç 
kadına anlatır çünkü bu iki genç kız ona karşı kibar davranmış 
ve “hikayesini duymayı –kötücül yanlarını bile”  (Willingham 
97) hak etmişlerdir. Cadının ataerkil düzenin kendisiyle ilgili 
olarak yaptığı “canavar” tanımlaması umurunda değildir. Bu 
yüzden yaptığı kötülüklerin asıl nedenini kimseye anlatma ihti-
yacı hissetmemiştir. Sadece hakedenler hikayesini öğrenebilir, 
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aksi halde kimsenin onunla ilgili düşündükleri onu ilgilendir-
mez. Hikayesinin sonunda Hansel ve Gretel tarafından nasıl 
yakıldığını anlattığında ise Pamuk Prenses’in kız kardeşi “şim-
di sana hem hayranlık duyuyorum ve hem de senden korkuyo-
rum” (112) der. Bu cümle cadının ‘gerçek’ hikayesini okuyan 
her okuyucu için geçerlidir. 
 Sonuç olarak Bill Willingham okuyucularına masallarda-
ki kalıplaşmış cadının başka bir yüzünü gösterir. Bu yüz hem 
kötücüldür hem de okuyucuda empati uyandırır. Cadı aslında 
toplumun dışında olmayı kendisi seçmiştir, “insanlardan yo-
rulmuştur” (110). Erkeklerin şeklini değiştirmesi gençliğinde 
yaşadığı aşk acısı yüzündendir. Cadının kendine ait bir yaşam 
hikayesi, nedenleri ve seçimleri vardır. Grimm masallarındaki 
gibi genç kızları hiçbir neden olmadan cezalandırmaz, erkekle-
ri sebepsizce hayvanlara çevirmez. Tüm amacı kendini bir ka-
rakter olarak var etmektir. Bill Willingham da cadıya nedenler 
sunarak, hikayesinin başka bir yüzünü gözler önüne sererek, ca-
dının masallardaki kalıplaşmış davranışlarına bir anlam yükler. 
“Metnin öteki tarafına hapsolmuş” (Gilbert ve Gubar 16) cadı-
nın bizim tarafımıza geçmesine yardımcı olur. Aslında cadının 
hikayesi tüm kötü karakterlerin hikayesidir. Okuyucu ve dinle-
yiciler olarak kötü karakterlerin neden kötü olduklarını merak 
etmez. Onlar sadece kötüdür. Ama Fables serisindeki karakter-
lerin kötü olmak için nedenleri vardır. Yani onlar tıpkı insanlar 
gibidir. İnsani zaafları, insani hataları ve tıpkı insanlar gibi yap-

mak zorunda oldukları seçimler ve ödemeleri gereken bedeller 
vardır. Bu yeniden yazım örneğindeki tüm karakterler stereotip 
olmaktan kurtulmuşlardır. Çünkü onlar hikayeleri dolayısıyla 
değişimler geçirmiş ve kişilik sahibi olmuşlardır. Cadı da aynı 
biçimde değişmiş, dönüşmüş, iyi ve kötü deneyimler yaşamış, 
iyilik ve kötülük yapmıştır. Sözlü kültür ürünü masallarda ise 
sadece olay örgüsünün ilerlemesi önemlidir, neden-sonuç ilişki-
leri masalların konusu değildir. Oysa eserde göze çarpan tam da 
bu neden-sonuç ilişkisidir. Olay örgüsünde hiçbir şey birdenbire 
olmaz, kimse olay örgüsünün ortasında aniden ve nedensiz bir 
biçimde belirmez. Kimse sebepsiz yere iyilik yapmaz ve sade-
ce dış görünüşü yüzünden ödüllendirilip cezalandırılmaz. Daha 
da önemlisi,cadının da bir sesi vardır artık ve kendi hikayeleri-
ni anlatabilecek güce sahiptir. Yüzyıllar boyunca dinlediğimiz 
ve okuduğumuz masallarda sesi çıkmayan karakterler, yeniden 
yazımlarda kendileri hakkında konuşabilmekte ve kendilerini 
savunabilmektedir.  Geleneksel edebiyatta ötekileştirilmiş, cadı 
gibi belirli sınırlara hapsolmuş karakterler, Fables’ta hikayele-
rin tam da merkezinde konumlanır. Tüm genellemeleri yerle bir 
eder ve okurları kalıplaşmış hikayeleri başka bir bakış açısıyla 
okumaya davet eder. Çünkü, bir hikaye anlatırken insan, başka 
başka benlikler uydurarak bu benliğe süreklilik atfeder ve onu 
hayali bir geçmişteki öykülerde yeniden yaratır. 
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NOTLAR
1Makaledeki tüm alıntılar benim çevirimdir.
2Dahası Hansel ve Gretel anneliğin sembolü olan ev ve ocağın başından ayrılıp, bilinmeze 
yani ormana ve cadıya doğru bir yolculuğa çıkmışlardır.
3Batı sözlü geleneğindeki neredeyse tüm masal kahramanlarının gerçek dünya boyutun-
daki yeni yaşantıları şu anda on dokuzuncu sayıya ulaşan serinin değişik sayılarında gö-
rülebilir.
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Edebî Metnin Görselleşmesi*

Gürsel Korat** 

Çağımızda çizgi film izlemeden büyümeyen çocuk kalmadı-
ğına göre, bu çocuklara iki sinema karesinin montajlanma-

sından doğan ilişkiyi öğretmeye de gerek kalmamıştır, denebi-
lir. Bunu televizyonun ilk yayıldığı sıralarda böyle bir şeyle ilk 
defa karşılaşmış olan yaşlıların davranışından çıkarsıyorum: O 
yaşlılar gözlerine bakarak konuşan spikerlerden etkilenir, çizgi 
filmlerdeki hızlı, simgesel ifadelerden önceleri bir şey anlamaz 
ve ne olduğunu sık sık merak ederdi. Çünkü ömürlerinin sonuna 
kadar rastlamadıkları bir görsel araç önlerine çıkmıştı ve bunu 
bir çırpıda anlamaları olanağı yoktu.
 Fakat zamanla bu işaret ve imge dilini küçük yaştan 
öğrenmeye ve aracıya gerek kalmadan tanımaya başlayan bir 
kuşak yetişti. Bunun yazı diline de etkisi, yeni kuşakların “be-
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timleri uzun ve sıkıcı” olan kitaplardan uzaklaşması biçiminde 
oldu, edebiyatın söz düzeni değişmeye başladı.
 Edebî metinlerde fotoğrafın ve bilinçaltıyla ilgili yeni 
kavrayışların sözün yapısını nasıl değiştirdiği üzerinde çok du-
rulmuştur. Fotoğraf teknolojisi yayıldıkça gerçekçilik ve betim-
lemede ayrıntıcılık geri plana kaymıştır, bunun nedeni anlaşılır 
görünmektedir. Ortak bir şehir, sokak ve insan bilgisine sahip 
olunmayan geçmiş çağlarda insanlar insanların, yaşam biçim-
lerinin ve evlerin ayrıntıyla anlatılmasını yadırgamıyor, bunu 
basit bir “gevezelik” veya “üslup parlatma” olarak değerlen-
dirmiyordu. Fotoğraf ve film teknolojisi yaşamları hızla tanınır 
imgelere dönüştürdükçe betimleme azaldı. Teknolojik gelişim 
yaşamları birbirine benzettikçe yazarın ayrıntıyla anlatma arzu-
su da reddedilmeye başlandı. 
 “Hızlı anlatımlar çağı” salt teknolojinin gelişimiyle açık-
lanamaz, asıl teknolojinin insanın bilme ve düşünme biçimleri-
ne etkisiyle açıklanmalıdır. 
 Hızlı anlatım çağı yalnızca teknolojiyle de ilgili değildir, 
bilinçaltının keşfi, metni çağrışımsal yazıya götürdü ve anlatıcı-
nın ben anlatıcı olarak başarılı olmasını sağladı. Bu da dışsal ve 
davranışsal betimin içsel betimle zenginleştirilmesi gereğini de 
doğurdu. 
 Postmodern çağ, teknolojinin yıllık dönemler içinde bile 
büyük patlamalar yaptığı bir devrim çağıdır. Bu devrimin olum-
lu olup olmadığı sorusunu tartışmak yerine burada sorulması 

*Çağrılı metindir.
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gereken ve yanıt olarak da hayır denemeyecek iki soru vardır: 
Postmodern çağda yaşamamak elimizde midir? Bu çağın deği-
şen okurunu görmezden gelmek gerekli midir?
 Cep telefonlarının ve twitter gibi iletişim ağlarının mesaj 
dilini kısaltması ve hatta görsel işaretlerle dili hızla kavranan bir 
simge ambarına dönüştürmesi yazınsal dilin önüne okur yazar-
lığın okur yazarlık eliyle sona erdirildiği bir çağın başlayacağı 
korkusunu getirip koydu: Yazar kimin için yazacaktı? Ne haber 
yerine “nbr”,  selam yerine “slm” yazan ve bunu hız gibi son 
derece anlaşılır bir gerekçeye göre seçen yığınlara edebi sözün 
parlak ritmi bir şey ifade edecek miydi?
 Doğrusu zamanımızda kısa öykünün giderek patlama 
yapması rastlantı sayılamaz. “Uzun romanların” edebi derinlik 
taşımamaları koşuluyla raflarda tutunabildiği, hem edebi içerik-
leri olan hem de uzun olan romanların neredeyse piyasadan si-
lindiği bir döneme girildiği düşüncesindeyim. Sinemanın edebi 
içeriği söz’den görüntüye transfer edişi de, okumaya ağır darbe 
indirdi ve üstelik yazarı “görüntü sektörü” için çalışan ara insan 
tipine (senarist) dönüştürdü. 
 Söz kitlelerin gözünde yazılı olarak kullanılabilir olma, 
değerli bulunma özelliğini yitirdi, yerini “show” ekseninde an-
latıcıya ve dil komiğine bıraktı: Çenebazların, gerçekten büyük 
bir hüner gerektiren ve adına stand up denen gösterilerinde, çağ-
rışımsallık ve epizodik hikayecilik yarışılamaz bir boyuta çıktı. 
Tasarlanmış, yazılmış ve sahnelenmiş bir edebi oyunun izlene-

bilirliği çok azalırken kişi sempatisine dayanan, başkalarının 
yanlışına gülme odağında ilerleyen stand up’ların izlenebilirliği 
yükseldi. 
 Eskiden okuma yazma bilme olanağı olmayan yoksullar 
sinemalara (görsel izlencelere) akın eder ve popüler kültür oku-
maz yazmazlıktan beslenirdi; postmodern çağda ise okur yazar-
lar okumaz yazmazlıktan beslenmeye başladı ve görsel popüler 
kültürün baş destekçisi olarak ön plana çıktı.
 Edebî parlak sözler ancak kısa sloganlar halinde, o da ki-
şinin o sözden hangi bağlamda söz ettiğine bağlı olarak (belki 
de yazılış amacından çok uzaklarda bir yere göndermeler yapa-
rak) facebook sloganına dönüştü. Sözün uzun oluşuyla kitlele-
rin onu kabulü arasındaki ilişki ters orantılı hale geldi.
 Sözün uzunluğunu özellikle vurgulamamın nedeni, gö-
zün kavrayışındaki hıza vurgu yapmak içindir. 
 Eski edebî metinlerde, örneğin Yunan oyunlarında deus 
ex machina, tanrının çıkrıkla sahneye indirilişine denirdi ve bu 
durumda izleyici gelenin kim olduğunu hemen anlardı: Yani bu 
bir görsel çözümdü. Bunun dışında oyun bütünüyle şiire yasla-
nır ve oyunculuk gerektirmeyen bir beden temsiliyle sunulurdu. 
Aslında o gösteriler bugünkü izleyici bakışı açısından fena hal-
de sıkıcıydılar.
 İnsanlar tanrılar gibi değil insan gibi konuşmaya başladı-
ğında söz insanın duyularına, aklına ve bakışına göre biçimlen-
miş, insanın yalnızlığı öne çıkmıştı. Dilin içeriğini biçimleyen 
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şeyler bunlardı. Yüzlerce yıl yazıya bu bakış açısı egemen oldu 
ve teknoloji insanları yeniden tanrılar gibi konuşturmaya başla-
dı.
 Fotoğrafın ve sinemanın geri döndürdüğü şey, insanın 
unuttuğu tanrısal kodları geri çağırmak olmuştur: Fakat bu kez 
amaç tanrının gücünü ve kaderin kaçınılmazlığını göstermek 
değil, tanrısal söz düzeninin insanların zihninde yer etme biçi-
minden yararlanmak ve her şeyi hızla anlatabilmektir. Gerçekçi 
dilin, yaşamı insan bilinciyle deneyleyen mantığı yerine tanrısal 
düzenin her şeyi bilen aklı insan kılığında geri dönmüştür: Yine 
atlarımız uçmakta, yine ışıklar saçarak bakmaktayız; durduğu-
muz yere başka bir çağın insanı gelmekte, ölüler yanımızda do-
laşabilmektedir. Bunlar bizim işaret diliyle konuşabilmek için 
bulduğumuz hızlı simgelerdir: Sanatın aradığı anlatım hazzını 
görüntü olmadan düşünemez hale gelen insan olaya hemen dal-
mak ve dolaylamadan uzaklaşmak eğilimindedir.
 “AVM’ye girdi” yazmak yetiyor artık. Çünkü AVM ne-
dir herkes biliyor; oraya nasıl girilir, mağazaların vitrin ve ışık 
düzeni nasıldır, yemek ve sinema katı nasıl bir yerdir, orada na-
sıl yemek yenir gibi ayrıntıları anlatmadan öykü anlatılabiliyor. 
Üstelik az sözcük kullanarak yazmayı edebi başarı sayanlar bile 
çıkıyor. 
 “Döner merdivenin gıcırdayan lanet olası basamağına 
ayağımı koyup önümde dikilip duran salağı omuzlayarak hızla 
üst kata çıktım” diyen kişi, benzeri pek çok olan bir dil düzeni 

içinden konuşmuş olur. Bu dilin başkaları tarafından kolaylıkla 
algılanması, bir kitabın yaygınlık kazanma nedeni olabilir; fakat 
açıkça söylenmelidir ki bu çağda okurla yazar zevk çözülüşü te-
melinde eşitlemiştir. Oysa edebiyatın değişmez amacı yazar ve 
okuru yüksek zevklerde buluşturmaktır.
 Popüler görsel dildeki ‘lanet olası’ tarzında sözler o kadar 
çok filmde ve dizide karşı karşıya kalınmış bir şeydir ki, insanlar 
bu sözü görür görmez hem onu anlatanı, hem de anlatılan yeri 
görmüş gibi olurlar: Üstelik anlatanın toplumsal sınıfını ve yaşı-
nı da kestirebilirler.
 İnsanın bilinçdışında yasak arzular, arzu nesneleri, kor-
kular vardır; okumaz yazmazların çevresi bunları konu alan 
filmlerle, reklamlarla ve edebi olmayan metinlerle kuşatılmıştır: 
Çağımız bir okuryazarlık çağı değil görürsöylerlik çağıdır. Ki-
tapların çoğalması ve çok satan kitap mağazalarının açılması son 
derece aldatıcıdır: Bunlar görürsöyler malzemenin satıldığı mar-
ketlerdir ve edebi dünyaya tahammül edemeyecek kadar edebi-
yat dışı satış noktalarıdır. Bu satış noktalarının bazı raflarında 
bazı iyi edebi yapıtlarının yer almasının nedeni bütün kitap gö-
rünümlü nesnelerin edebiyatın sırtından geçinmesinden ötürü-
dür: Bu kitaplar büyük edebi yapıtlarla aynı raflara konulmazsa 
onların edebiyat yapıtı olduğu asla söylenemeyecektir. Nitekim 
bazı marketlerde promosyon halindeki kitaplarla makarnaların 
ve sabunların bir arada satılabilmesi, bazen gerçeğin söz söylen-
mesi gerekmeyen bir yalınlıkla ışıldamasından ibarettir.
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 Öncelikle edebiyat-dışı görsel yazıya değinerek, görsellik 
ve yazı ilişkisine güvensizlik bildirdiğimin farkındayım. Olum-
suzladığım bu popüler dilsel yapıya karşın, olumladığım, hızla 
derdini anlatan, süzülmüş, ince elekten geçmiş, yüksek zevki 
temsil eden bir görsel anlatım dili olduğunu da düşünmüyor de-
ğilim. 
 Bu düşüncemi üç başlık altında ele alıp açmaya çalışaca-
ğım.
 1) Görsel sanatlarda ortaya çıkan avangart eğilimler 
edebiyata hangi biçimlerde yansımış olabilir?
 Görsel sanatlarda özellikle tiyatroda söz, ağırlığını yitir-
miş ve beden odaklı bir yola girmiştir. Bunun oyun yazarlığına 
etkisi parlak söz retoriğine kaymak olsa gerektir. Denebilir ki 
yazar sahnede çatışmayı betimlemekle kalmayacak, o çatışmayı 
yaşayan kişinin parlak sözünü ve benzersiz bedensel davranışı-
nı da “görmek” durumunda olacaktır. 
 Absürd bir oyun yazılmışsa çatışma zaten yoktur ve söz 
tamamen retoriğin görsel işaretlerinin söylediği çağrışımlara 
göre dizilecek demektir.
 Dram yazarlığı, “görsel dram yazarlığı” olarak adlan-
dırılsa yanlış olmaz: Çünkü sinema bütünsel dramı anlatmada 
edebiyatın önüne geçmiş ve yazardan “edebi belagat” değil, 
“görsel belagat” gerektiren bir sahne düzeni kurmasını bekler 
hale gelmiştir. Görsel belagatten kastım, sözün sahnelendiğinde 
ya da filme çekildiğinde “görünecek” şekilde yazılmasıdır. Yani 

sahne uyarlamasında dramaturgun, film uyarlamasında yönet-
menin tasarladığı “sözü görüntüye dönüştürme” uğraşı, yazara 
doğru indirgenmiş durumdadır. Bu durum yazarın sinema metni 
yazdığında görsel (somut), edebi metin yazdığında çağrışımsal 
(soyut) olanı seçtiği bir düalitenin kapısını aralamıştır. Yazar bu 
bölünmeyi istemez, çünkü yazarın duyulardan, çağrışımlardan 
ve öykü bütünlüğünden vazgeçtiği bir edebi dünya tasarlana-
maz; yazarı böyle bir şizofreniye iteklemek çağımızın bir soru-
nudur.
 Yazarlar bir blok halinde aynı sorunu yaşamadıkları için 
değişik tepkiler vererek kendi duruşlarını sürdürürler ama bu 
duruşlar içinde çağımızda yazarın düştüğü en büyük yanılgı im-
gesel bir çağrışım düzeni gerektiren ve görselliği yüksek olan 
şiirle edebi metni karıştırmaktır. Şiir çağrışımsal olarak yorum-
landığı halde, edebi kurmaca tek başına çağrışımsal yorumla 
değerlendirilemez. Kurmaca metni çağrışımsal, parçalı, tamam-
lanmamış öykülere bölmek ve bütünsel bir yapı kurmamak an-
laşılır bir davranış değildir: Kurmaca metin şiir dizesi gibi anlık 
çağrışıma göre biçimlenemez; kurmaca, çağrışımsallığı ve tesa-
düfler denizini asla şiirin elinden alamaz.
 İfadenin görselleştirilmesi, bu “şiir gibi metinlere” ba-
kınca severek yanında durabileceğim bir şeydir. Duyulardan, 
çağrışımdan, fantastik epizotlardan, gerçeklikten ve imgesel-
den oluşan hızlı bir dil dünyası iyidir. Masal dilinin, kahraman 
odaklı fantazya düşkünlüğünün, şiir dilinden alınma bir retorik 

176 • Gürsel Korat Edebî Metnin Görselleşmesi • 177
O
DA

K



monograf 2014/2

• 179178 •

çarpıklığının ve erkek maceracılığına gönderme yapan küfür-
bazlığın kurmacayı basitleştirdiğini düşünüyorum. Kanımca bu 
dil düzeni görselliği bayağılaştırmaktadır.
 2) Görsel Yazı ne demektir? Edebi söz görselleşmiş mi-
dir? Nasıl?
 Goriot Baba’nın girişine baktım: Madame Vauquer’nin 
pansiyonunu anlatabilmek için kırk beş sayfa giriş yazmış Bal-
zac; oysa Camus, Yabancı’nın girişinde “Bugün annem öldü, 
belki de dün, bilmiyorum. İhtiyarlar Yurdu’ndan aradılar” de-
diğinde olay hızla kavranıyor. Camus bize daha anlamlı geliyor 
çünkü ikisinin yazılışı arasında yüz yıllık bir “sözün görselleşti-
rilmesi deneyimi” vardır. 
 Italo Calvino Amerika Dersleri’nde yazıyla ilgili bazı 
önermeler ortaya koyar. “Yazarın sözü seçerken hafifliği hesap-
laması gerektiğini” yazması çok dikkat çekicidir, çünkü yazarın 
hafifliğe dikkati ile dilin olanakları birleşebilir. Cavalcanti’nin 
bir şiirini alır ve bizi o şiire adeta baktırır:

şafak vakti kıpırtısız hava
ve rüzgarsız düşen beyaz kar
su pınarı ve binbir çiçekli çimen
altın, gümüş rengi süslerde gökmavisi. (33)

 Calvino “edebiyatta iki eğilim var artık” der: “Birincisi 
dili manyetik bir itkiler alanı gibi nesnelerin üzerinden süzü-
lüp geçen bir ağırlıksız öğe durumuna getirmeyi dener, öteki ise 
dile nesnelerin, bedenlerin, duyuların, ağırlığını, kalınlığını ve 

somutluğunu ilet[ir]” (35).
 Calvino, hızı da bir öğe olarak alır. Bence bu da görsel 
yazı için önemli etkenlerden biridir. Burada kısa ve yoğun yaz-
manın önemine yaptığı vurgu önemlidir. Calvino, Borges’i de 
örnek göstermeyi unutmaz; kısa özlü anlatımın dile kesinlik ve 
somutluk kazandırdığını söyler.
 Bunu anlamak için Borges’e bakalım. Gölgeye Övgü’de-
ki bir kısa öyküsü, “At”,  şöyle başlar: “Başlangıçtan beri bek-
leyen ova. Son şeftali ağaçlarının ötesinde, sulara yakın, gözleri 
uykulu büyük bir at, sabahı doldurur gibi” (296). Ya da bir baş-
ka öyküsüne, “Biri Düşlüyor”a bakalım:

“Her bugünü bir doruk olan Zaman neler düşlemedi 
şimdiye dek? En güzel yeri dize olan kılıcı düşledi. 
Bilgelik taslayabilen özdeyişi düşledi ve işledi. İnancı 
düşledi, korkunç Haçlı seferleri’ni düşledi. Diyalog’u 
ve Kuşku’yu keşfeden Grekleri düşledi. (..) Şu tuhaf 
iki kardeşi, yankıyı ve aynayı düşledi. Bize hep başka 
bir çehre açınlayan şu aynayı, kitabı düşledi” (353).

 Edebi yapıtta görsel imgelemin bulunması yeni bir şey 
olmadığından edebi dilin görselleşmesi ile metindeki görselliği 
aynı şey saymamak gerekir. Dante İlahi Komedya’da bir hayli 
görsel sahneler arasında dolaşır ve görülerini yazar. 
 Calvino, Dante’den hareketle görselliği de edebi yapıttaki 
öğelerden biri saymış ancak edebi dilin görselleşmesini imgesel 
düzeyde bırakmıştır. Ona göre ya okurken sözden hareketle gör-
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sel imgeye varırız ya da film izlerken sözel anlatıma ulaşırız.
 Oysa benim “yazarken görsel ifadeyi bulmak” dediğim 
bir üçüncü seçenek daha var; benim sözün görselleşmesinden 
anladığım da bu. Buna en iyi örnek de Calvino’nun “Ay’ın 
Uzaklığı” öyküsünden gelecektir: 

“Bazı dolunay gecelerinde ay alçalıp deniz de yükse-
lince, ayın denizde ıslanmasına kıl payı kalırdı. Oraya 
tırmanmayı hiç denemedik mi? Hem de nasıl! San-
dalla tam altına gitmek yeterliydi, sonra bir merdiven 
dayadın mı kendini Ay’da bulurdun” (9).

 Görsel dili yazmak için ille de fantastik bir dil kurmak 
gerekmiyor. Sartre’ın “Duvar” öyküsüne bakalım:

“Bizi büyük beyaz bir odaya soktular, gözlerim kır-
pışmaya başladı, ışık gözlerimi rahatsız ediyordu. 
Sonra bir masa ve masanın arkasında dört herif gör-
düm, sivildiler, kağıtlara bakıyorlardı.” (13)

 Öykünün giriş cümleleridir bunlar: “Biz”, “odaya sokul-
mak” ve “herifler”. Bunlar tutukluları anlatmak için seçilmiş 
sözcükler ve her bir söz çok iyi hesaplanarak oraya konulmuş. 
 Böylece görsel dilin nasıl kurulduğu konusuna bir açıkla-
ma bulmuş olduk: Konuyu bir çırpıda anlatacak özlü söz kıva-
mında öyküleme ve bu öykülemeyi anlamlı hale getirecek gör-
sel işaretlerin bulunması.
 3) Edebiyat türlerinin sinema üzerindeki etkisi, dil ve an-
latım teknikleri bakımından nasıl çözümlenebilir?

 Edebi türleri deneme, şiir, öykü, roman ve oyun olarak 
daraltalım. Bunların sinema ve oyun gibi sahne sanatlarına etki-
si aslında görsel dilin gelişimi serüveniyle anlam kazanacaktır. 
Roman sinemaya öyküleşerek girebildiği için, yoğun bir dilsel 
ayıklama yapılarak görsel öyküye dönüşür. Sinema sanatı her ne 
kadar öykü ile tanımlanırsa da, sinema kanımca artık öykü veya 
roman gibi edebi kavramlarla değil de “sinema filmi öyküsü” 
kavramıyla yan yana anılmalıdır. Bu da kanımca yalnız büyük 
tiyatro oyunlarının değil roman sanatının sinemaya katkısıdır.
Sinemanın retorik sanatı olduğuna da şüphe yok; bunun ede-
bi retorikten farkı sözün görüntüye eşlik etmesidir ki anlatımda 
kısıtlayıcı ve yoğun davranmanın gereğini, dili görselleştirme-
nin zorunluluğunu bu durum kanıtlar. Dolayısıyla edebi yapıtlar 
sinemaya söz gücünü verirken, sinema edebiyata göz gücünü 
vermiştir.
 Günümüzde edebiyatın görselleştiği bir çığır yaşıyoruz. 
Bundan edebiyatın payına düşen daha yakından ve ayrıntıyla 
görmektir. Sinemanın edebiyattan aldığı ise anlatım diline ey-
lemin yanı sıra iç düşünceyi de eklemektir. Yani şu söylenebi-
lir: Edebiyatta sinema tekniklerine daha az rastlanırken, sine-
mada dönüştürülmüş edebi teknikler daha çok vardır. Bunun, 
okumaktan çok “izleyici” olan kitlelerin yarattığı görselleştirme 
talebiyle bağlantısı olduğu da bir başka hakikattir.
 Dilin Görselleşmesi
 Görsel iletişim, görüntünün iletişimidir. Görüntünün di-
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lidir. Hangi sırayla nasıl görüntü oluşturacağını bilmek, görsel 
iletişimin temel özelliğidir.
 Görüntünün iletişimi, tasarlanması bakımından zahmetli, 
algılanması bakımından kolaydır. Bu, bütün insanların ortak ve 
basit bazı kodlara göre hareket ettiği varsayımına dayanır. Gör-
mek yaklaşma arzusuyla yan yanadır, oysa okumak düşünmek-
tir. Bu nedenle temelde okunmayacak, zihinde canlandırılıp me-
rak uyandıracak sözün tasarımı, yoruma meydan bırakmayacak 
biçimde zihinlere aktarılır. Reklam, imgenin bir arzu tasarımı 
halinde, görsel yoldan algılayıcıya boca edilmesidir.
 Görsel dil, doğrudan işaretlerle başlamış bir anlatım sis-
temidir. 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.
 Görsel dil ve iletişim, sinematografik anlatımın dilidir. 
Bu dilin temellerini uzun bir sinema tarihi deneyimiyle birlikte 
atıyor, oluşturuyoruz. 
 Görüntü dili; görsel dil, hareketin başka bir harekete bağ-
landığı anların tasarlanmasından doğar. 
 Bu, temelde Eisenstein’ın kurgu sanatıyla birlikte yolunu 
açtığı “görüntü dili ve zamanı” konusuyla ilgilidir. Bebek ara-
bası kadının elinden kurtulur, o sırada kadının yüzünü görürüz, 
dehşetini anlarız, sonra bebek arabası gider… Bu, aslında sine-

manın romandan hareketle bulduğu diyalojik anlatım katmanı-
dır. Daha önce olayı sabit kamera önünde gösteren; gag’ler ve 
abartılı oyunculuklarla idare eden ve konuşmaları görüntüden 
ayrılarak yazıyla gösteren sinema dilinin yerini kamera açıla-
rı alınca durum değişti. Monofoniden polifoniye geçiş doğdu. 
Tıpkı roman gibi görüntü de karakterlerle veya zamanla özdeş-
leşti. 
 Bu durum bir olumsuzluk da içeriyor gibidir: Görüntü-
nün anlatım olanakları hızla çoğalırken, görsellik yazının alanı-
na müdahale ediyor. Görüntü, yazıdan ve yazıyı okuyarak ya-
pılan yorumdan bir şeyler çalıyor. Görerek kavramak, okuyarak 
anlamanın yerine geçiyor.
 Bu koşullar altında çağımıza geç hiyeroglif çağ adının 
verilmesi yanlış olmayacaktır.
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mat’a gitmemiz gerekiyor. Zira 600 yıllık Osmanlı şiir tarihinde 
bir eleştiri metni yok. Birtakım divan dibâcelerinin veya tez-
kire metinlerinin Divan şiiri estetiğine dair bilgi verdiği söyle-
nebilirse de bunları eleştiri olarak kabul etmek mümkün değil. 
Bunlar Divan şiirinin estetiğine dair birtakım çıkarımlar için an-
cak malzeme sağlayabilir. Tanzimat’la başlayan yeni dönemde 
yeni bir tür olarak görünmeye başlayan eleştirinin ilk örnekleri 
neredeyse tamamen kelimelerin, kavramların gramatikal kulla-
nımlarıyla ilgili. Mesela Abdülhak Hamid’in kitabına yöneltilen 
eleştiri bu türdendir. Hatırlayın, kitap, şairin ölen eşi Fatma Ha-
nım için yazıldığından adının Makber değil, “Makbere” olması 
gerektiği öne sürülmüştür. Yine daha önce Şinasi’ye yöneltilen 
“mebhusetü anha” meselesi gibi eleştiri yolunda söylenenler çok 
da ipe sapa gelmeyen şeylerdir. Eleştiriyi ilk defa bir kurama, 
Batılı bir anlayışa oturttuğunu söyleyebildiğimiz isimler Beşir 
Fuad ve Ahmed Şuayip’tir. Bunlar Servet-i Fünun dönemiyle 
başlıyor. Fakat 1911’lere kadar eleştiriyle akademinin herhan-
gi bir biçimde buluşması söz konusu değil. Bahsettiğimiz Di-
van estetiğiyle gelen diğer eleştirinin ise akademiyle buluşması 
daha da geç. Zaten Türkiye’de akademinin oluşumu çok yeni 
bir şey… Edebiyatçılar ilk defa II. Meşrutiyet’ten sonra üniver-
sitelerde kadro ediniyorlar, orada dersler veriyorlar fakat bu da 
henüz akademik nitelikte bir şey değil. Yani Halit Ziya’ların, 
Mehmet Akif’lerin bakış açıları daima kendi estetik tecrübele-
rinin yönlendirdiği doğrultuda. Bu dönemde bir teoriden çok 

“Metne Hâkim Olmak İçin Değil 
Metinle Uğraşabilmek İçin 

Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli”

Olcay Akyıldız, Nilay Özer, 
Mehmet Sümer, Yalçın Armağan

Sorular: Melek Aydoğan
Melek Aydoğan: Bugün akademide şiir eleştirisinin neye kar-
şılık geldiğini, kavramsal boyutu ve tarihçesi üzerine konuşmak 
için toplandık. İlk olarak Türkiye’de şiir eleştirisinin bir disiplin 
özelliği gösterip göstermediğini konuşalım isterseniz. Şiir eleş-
tirisinin kendini kurallara, yönteme ya da kurama bağlayan bir 
biçimi var mı mesela?

Mehmet Sümer: Öncelikle Türk edebiyatında eleştirinin serü-
venine bakmak gerekiyor. Yani akademiden önce, akademinin 
dışında bir eleştiri var mı Türk edebiyatında, bunu saptamamız 
lâzım. Bunun için de bütün Batılı türlerin başladığı yere, Tanzi-
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henüz yazar ve şairlerin kendi estetik anlayışları yönlendiriyor 
akademik eleştiriyi. Nitekim bunların yayımlanan ders notları 
da bunu açığa çıkarıyor. Fakat 1913 yılında Bilgi dergisinde, 
Fuad Köprülü’nün henüz çok genç bir yaştayken -23 yaşında- 
yayımladığı “Türk Edebiyatı Tarihinde Usûl” makalesi bize ilk 
defa akademik bir eleştiri metninin teorisi yolunda önemli veri-
ler sunuyor. Zaten o makalenin yayımlanmasından üç ay sonra 
da fakülteye profesör olarak alınıyor. 

Olcay Akyıldız: Ben Fuat Köprülü’den önce, arada kısacık bir 
şey söylemek istiyorum. Sizin anlattıklarınızı dinlerken aklı-
ma Recaizade Mahmut Ekrem’in Talim-i Edebiyat’ı geldi. Tar-
tışmaya başladığımız dönemi bir adım daha geriye götürmek 
açısından anlamlı olabilir.  Şiiri anlamlandırmak ya da yorum-
lamak için değil ama sonuçta romantik şiir eleştirisi etrafında 
şekillenen bir ders kitabı yazıyor. O ders kitabı, romantik şiirle, 
romantizmle ilgili tartışmaları, kavramları ilk olarak kullanan, 
edebiyat eleştirisi bağlamında yazılmış en sistematik kitap-
lardan birisidir. Orada da Recaizade pek çok farklı kaynaktan 
doğrudan faydalanır ama yine de orijinal bir yaklaşımla şiirin 
unsurlarıyla da uğraşır. Daha önce üzerinde konuşulmayan me-
seleleri tartışır. Düşünce ve duyguyu birbirinden ayırır  ve bunu 
örnekler üzerinden açıklar. Namık Kemal’den, Abdülhak Ha-
mit’ten örnekler verir ve ele aldığı kavramları bu örnekler üze-
rinden tartışır. Bu nedenle bence  bu çizginin hemen öncesine 
eklenebilir Recaizade Mahmut Ekrem ve Talim-i Edebiyat. Ta-

bii burada sözünü ettiği bir çözüm-
leme yöntemi değil. Teknik olarak 
şiirin unsurlarıdır kitapta öne çıkan 
ama yine de öncesinde çok da tar-
tışılmayan, şiirdeki düşüncenin ne 
olduğu, nasıl oluştuğu, ya da söz 
söyleme biçimleri, üslubun içeriğe 
etkisi gibi mevzuları sistematik—
bugünün bakış açısıyla bize siste-
matik gelmeyecektir elbette—bir 
tasnif yaptığını görebiliyoruz. Bir de, aslında tür bağlamında 
düşünürsek şiiri Türkçe edebiyatta baskın olan türdür. Şiir türü 
bu kadar baskınken ve bunca şiir yazılagelmişken şiir eleştirisi 
neden yeterince gelişmiyor? Bu da bence üzerinde düşünebile-
ceğimiz noktalardan biri olabilir.

Mehmet Sümer: Evet, birtakım eleştirel metinler var ama Köp-
rülü’nün makalesi ayrı bir yerde duruyor. O makalede çok ilginç 
şeyler var. Fakat ona gelmeden önce demin saydığım iki isme 
kısaca değinmek gerekiyor. Ahmed Şuayip ve Beşir Fuad’ın te-
mel dayanakları 19. yüzyılda Fransa’da çok güçlü olan aydın-
lanmacı pozitivizmdir. Hippolyte Taine’e çok referans veriyor 
Ahmed Şuayip, neredeyse onun bir temsilcisi gibi davranıyor 
Türkiye’de. Hippolyte Taine’nin o meşhur ırk, muhit ve zaman 
kuramına yaslanıyor. Yani bir metni, bir şairi anlamak için onun 
ırkını, aile çevresini, soyunu, zamanını, hangi çağda yaşadığını 
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bilmemiz lâzım diyor. Onun dışında çevreyi bilmemiz lâzım. 
Bütün çevresel etmenler yani iklimden coğrafyaya kadar her 
şey dâhil buna. Bu çok tipik aydınlanmacı, determinist bir bakış 
açısıdır. Tüm meseleyi çevresel etmenlere bağlayan bir kuram-
dır. Fuad Köprülü’de de devam eder bu anlayış. Fakat Köprülü 
bu metoda Lanson’u da ekleyerek bir açılım getiriyor. Zaten söz 
konusu makalesinde de başlıca “mehazlarım” yani referansla-
rım Hippolyte Taine ve Lanson’dur diyerek açıkça bunu ifade 
ediyor. Birkaç isim daha söylüyor ancak bu ikisi çok önemli. 
Bilhassa da Lanson’un “Edebiyat Tarihinde Usûl” başlıklı –sanı-
rım 1920’lerde Yusuf Şerif Kılıçel tarafından çevrilmiş, 1935’de 
Avrupa Edebiyat Tarihi’ne de önsöz olarak konmuş– makalesi 
ile Fuad Köprülü’nün makalesini art arda okuduğumuz zaman –
ikisi de çok hacimli yaklaşık elli sayfalık makaleler– neredeyse 
Köprülü’nün makalesinin Lanson’nun makalesinin bir adaptas-
yonu olduğu anlaşılıyor. Kullanılan kelimelere, kompozisyonun 
gelişimine ve meselenin çözümlenmesine kadar her alanda bir 
tür adaptasyon sanki. Fakat buna rağmen Köprülü’nün yaptığı 
şey, büyük bir açılımdır. Bir de, aynı dönemde yaşamış, aslında 
bizim akademik çevrede çok ilgi çekmeyen bir isim daha var. 
En azından yeni edebiyatçılar açısından çok ilgi çekmeyen bir 
isim: Ömer Ferit Kam. O da Darülfünun’a metinler şerhi hocası 
olarak alınıyor. Ferit Kam şu bakımdan önemli: aslında sadece 
Divan metinleriyle ilgileniyor, eski şiirle. Fakat eski şiirde daha 
evvel böyle bir çözümleme yöntemi yok. Divan şiiri var ama bir 

metni şerh etmeye dair bir usûl, yöntem yok. Bir beğeni söz ko-
nusu, şiirin iyi ya da kötü olduğuna dair insanlarda estetik algı 
var fakat buna dair bir çözümleme yöntemi yok. Modern bir ba-
kış açısı… Yani divan şiiri için de modern bir açılım. Daha son-
ra Ahmet Talat Onay ve Ali Nihat Tarlan’ların sürdürdüğü ve 
aslında geleneksel gibi görülen o metin şerhi yöntemini ilk defa 
Ömer Ferit Kam’ın ortaya koyduğunu görüyoruz. Mazmunlar, 
birtakım kelimeler, kavramlar etrafında o metinleri tahlil etme-
ye, şerh etmeye çalışıyor. Fakat nedense Yeni Türk Edebiyatı 
araştırmacılarının pek ilgisini çeken bir isim olmamış. Ve belki 
eski edebiyatçılar da bu yöntemi daima varmış gibi algıladıkları 
için fazla ilgi göstermemişler. Onun dışında, Fuad Köprülü ile 
ilgili başka bazı şeyler daha söylenebilir tabii. 
 Bir de, aslında şunu düşündüm, şiire tür olarak bakarsak, Türk 
Edebiyatı’nda baskın olan tür şiir türüdür. Tür bu kadar baskın-
ken şiir eleştirisi neden yeterince gelişmiyor? Bu da düşünebi-
leceğimiz noktalardan biri olabilir yine bu gelenekle bağlantılı 
olarak.

“Tanpınar’ın Klasik Tereddütüyle de Örtüşüyor Söylenen”

Yalçın Armağan: Melek’in sorusuna dönülürse, tabii ki ayrı bir 
disiplin yok akademide, “şiir eleştirisi” diye. Türk edebiyatı bö-
lümlerinin altındaki “sıradan” derslerden birisi gibi görünüyor. 
Zaten bizim akademide bir türde “uzmanlaşma” pek makbul 
bulunmuyor; sanırım her alanda ders vermenin önü açılsın diye, 
akademisyenden her konuda yazması bekleniyor. O nedenle de 
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daha genelin içinde konuşmak lazım. Her zaman Türkoloji bö-
lümlerinin kuruluşuyla ilgili konuşurken Köprülü’ye gidiyoruz, 
kurucu kişi olduğu için. Mehmet biraz bahsetti. Köprülü’nün 
şiir eleştirisine baktığımız zaman—tabii yalnızca modern şiir 
alanında söylediklerini düşünüyorum—bütün o dönemin eğili-
mini özetleyen, Ziya Gökalp sonrası eğilimi özetleyen bir tavrı 
var: Hececi bir şiir yazılmasını istiyor. Bunun da herhangi bir es-
tetik kaygıyla talep etmiyor aslında, tamamen politik nedenlerle 

istiyor. Ulusal kimliğin inşası süre-
cinde yapılması gerekenin, Osmanlı 
geleneğinin bir metonomisi olarak 
gördükleri aruzdan kurtulup, hece ile 
yazmak olduğunu düşünüyor. 1920-
1930 döneminde güncel edebiyata, 
modern şiire dair yazdıklarında da 
hep bunun öne çıktığını görüyoruz. 
Bu bakış açısı çok uzun yıllar devam 
etti, aslında hâlâ da devam ediyor. 
Böyle bir politik tavırla hareket edin-

ce analiz yapma ihtiyacı hissetmiyorsunuz, kural koyuyorsunuz, 
bir şiirin nasıl olması gerektiğini belirliyorsunuz. Köprülü’nün 
böyle başlamış olması sonrası için çok belirleyici bana kalırsa. 
O tarihsel hat üzerinde Köprülü’den sonra gelen kişi ise Tanpı-
nar. Tanpınar’da da 1930’lu 40’lı yılların genel havasını gördü-
ğümüzü düşünüyorum. Çoğu zaman güncel edebiyatın üzerine 

yazdığını görüyoruz. Bu Tanpınar’ın tercihi değil bana kalır-
sa, o dönemin genel havasının izdüşümüdür. Türk Tarih Tezi 
yoluyla Osmanlı ile olan bağ koparılmak isteniyor, bu nedenle 
elde yalnızca Orta Asya’daki metinler ve mevcut edebiyat var. 
Dolayısıyla, yakın zamanlı metinler üzerine yazmak zorunda 
kalınıyor. Dranas’la, Tecer’le ilgili yazıyor mesela. Kendisine 
dair yazarken de, hâlâ Köprülü’nün belirlediği şeyin devrede 
olduğunu görüyoruz. “Türk Edebiyatında Cereyanlar” yazısın-
da kendisi için “Ahmet Hamdi Tanpınar hece sesinde aruzu bul-
maya çalışanlardandır” diyor. Tanpınar’ın kendisini bu biçimde 
anlatmayı istemesi çok önemli. Asıl arzusu aruzdan yana, ama 
Köprülü’nün ya da Ziya Gökalp’in o kurduğu anlayışa da sahip 
çıkıyor. Bu da, o dönemdeki genel tarih kavrayışıyla yani Os-
manlı’dan kurtulma anlayışıyla uyumlu. 

Olcay Akyıldız: Bir küçük itirazım olacak burada. Tanpınar’ın 
Yalçın’ın sözettiği anlamda Osmanlı’dan kurtulma cereyanına 
katılıp katılmadığından ya da ne oranda katıldığından ben çok 
emin olamıyorum doğrusu.

Yalçın Armağan: Daha önce de Hilmi Yavuz ile Orhan Koçak 
arasında tartışmaya neden olan bir olay var. 1930’larda Mual-
limler Kongresi yapılıyor ve liselerde edebiyat müfredatında 
Divan edebiyatı kalksın mı tartışması oluyor. Tanpınar’ın oyu 
da kaldırılmasından yana. Ataç’ta çok daha belirgin görülür ya 
da Dranas açıkça ifade ediyor, estetik beğenileri bir biçimde Os-
manlı edebiyatı ile oluşmuş ama artık bu şiirin zararlı olduğu-
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nu söyleyebiliyorlar. Elbette Tanpınar’ın 1930’lardaki kararının 
birtakım zorlamalardan kaynaklandığı söylenebilir ama bu zor-
lama bile dönemin genel havasını ele veriyor.  Tanpınar’ın da bu 
noktada birtakım gel-gitleri olduğu aşikâr.

Olcay Akyıldız: Tanpınar’ın klasik tereddüdüyle de örtüşüyor 
bir yandan senin söylediğin. Klasik tereddütten kastım onun 
pek çok konudaki ikircikli duruşu ya da bu tereddütün metinle-
rine de yansımış olması. Bence modern Türkçe şiirin iki kurucu 
babası sayılabilecek Yahya Kemal ile Ahmet Haşim üzerinden 
düşünürsek de bu teredüttün izlerini görebiliriz Tanpınar’da. 
Yazdığı pek çok eleştiri yazısında Yahya Kemal’e hayranlığın-
dan bahsettiği, onun şiirini tercih ettiği görülebilir. Ama aslında 
Ahmet Haşim’in şiirine çok daha yakın bir şiir yazmayı arzu 
ediyor bence. Bunu gerçekleştirip gerçekleştirmediği tartışıla-
bilir ama kendi şiir anlayışını açıkladığı yazılara bakıldığında 
bu açıklıkla görülebilir. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim temel 
olarak farklı şiir anlayışları ile şiir yazıyorlar ve Tanpınar bu 
anlamda da çok tereddütlü bir şair. Bana şair Tanpınar da, şiir 
eleştirmeni Tanpınar da hep o iki babanın arasında/etkisinde 
kalmış gibi gelir. Gökhan Tunç’un bir yazısı vardır Tanpınar’ın 
Yahya Kemal şiiri üzerine yazarken onun şiirini analiz etmek-
ten ve onun poetikasını açıklamaktan ziyade şiirlerden seçerek 
yaptığı okumalarla Yahya Kemal’in poetikasını bilinçli olarak 
kendi şiir anlayışına yaklaştırdığını, kendi şiir anlayışının da as-
len Haşim’e yakın olduğunu söyler. Ama bu üç şairin birbirleri 

ile ilişkileri ve şiirlerinin birlikte ele alınışı başlı başına bir söy-
leşinin konusu olur. 

Yalçın Armağan: O yüzden de bu kadar çok seviyoruz Tanpı-
nar’ı galiba, bir tür arafta kalma hali var ve biz de hâlâ o araf-
la uğraşmak zorunda kalıyoruz. Demin sözünü ettiğim tarihsel 
hatta dönersem, Köprülü-Tanpınar çizgisinde 1930-1940’larda 
ilginç bir isim var: Fevzi Abdullah Tansel. Türkoloji bölümle-
rindeki çalışmaların öncüsü olarak onu görebileceğimizi dü-
şünüyorum. Çok sağlam bir bibliyografya bilgisi var. Mesela 
Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini yayına hazırlarken, uzun 
uzun Yurdakul’un ilk kitabı Türkçe Şiirler’in yayım tarihini tar-
tışıyor. Enerjisini bu bilgiye harcıyor ama metin analizini ge-
çiştiriyor. Bu durumda bibliyografya bilgisi eleştirisinin yerini 
alıyor.

Mehmet Sümer: Bu ayrıntıcılık yine Lanson, Köprülü çizgisin-
den geliyor. Lanson’un ve Köprülü’nün makalelerinde bir ede-
biyat tarihçisinin malzemesini nasıl tasnif etmesi gerektiği uzun 
uzun anlatılıyor. Bir kitabın ilk baskısı veya mümkünse yazarın 
hayattayken basılmış baskısı bulunmak zorundadır. Araştırmacı 
bütün malzemeyi tasnif etmek zorundadır. Daima en orijinal, en 
sahih bilgiye ulaşma kaygısı var. Bu öyle bir noktaya varıyor ki, 
şöyle diyor sonunda, bu durumda bir edebiyat tarihini bir kişi 
yazamaz bir millet hep beraber yazabilir ancak. Ondan sonra da 
her genç bir taş taşımalı diyerek görev veriyor… Bu çizginin 
devamı Ömer Faruk Akün’dür. Hâlâ yaşayan bir tarihçidir. Öyle 
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ki Türkoloji çevrelerinde yıllardır “Ömer Faruk Hoca edebiyat 
tarihi yazıyor” diye adeta bir efsane dolaşır, fakat her malzeme-
nin en doğrusuna en orijinaline erişmek istediği için bir türlü 
bitiremiyor. 

Yalçın Armağan: Haklı olabilirsin, bunun birtakım teorik ge-
rekçeleri olabilir… Tarihsel hattan devam edilirse, Tanpınar’dan 
sonra Mehmet Kaplan’dan söz etmek lazım. Kaplan’ın ilk yıl-
larda yazdıklarına bakılınca, bu hat üzerindeki ilk akademisye-
nin o olduğu söylenebilir. Metni analiz etmek için bir çerçeve 
kurmaya emek harcıyor.  Şiir bağlamında baktığımız zaman Şiir 
Tahlilleri 1 bu açıdan kötü bir kitap değildir. Ama ikincisinin bir 
kuramsal çerçeveye dayandığı hiçbir biçimde iddia edilemez.  
Mesela Şiir Tahlilleri 2’de Turgut Uyar’ın birkaç dizesini alıp 
şairde klostrofobi olduğu sonucuna varabiliyor. 1965’ten sonra 
Türkiye’de ciddi bir kamplaşma yaşandığı için Kaplan da kendi 
tarafını seçiyor. Oradaki Nâzım Hikmet yazısı, geçmişte metin 
tahlili yapmış birinin kabul edemeyeceği bir yazıdır. Bütün yazı 
Nâzım Hikmet’in annesiyle Yahya Kemal ilişkisi üzerinden 
ilerliyor. Bu, hiçbir şekilde metin tahlili içerisine girebilecek 
bir şey değil. Sonrasında Melih Cevdet, Kaplan’ı bu bağlamda 
eleştiriyor. Kaplan’ın cevabı, “Ben bunların hepsini metinlere 
bakarak söyledim” oluyor. Ama “metin” dediği de anılardan 
ibaret, şiirin kendisine bakmıyor yani; politik açıdan manevra 
yapmayı tercih ediyor. 

Olcay Akyıldız: Şiir Tahlilleri II’deki tek sorun bu kuramsal 

çerçeveden uzaklaşmak değil bence. İdeolojik bir yaklaşım da 
işin içine giriyor hatta bir tür ideolojik ayrımcılık. Bazı şiir ana-
lizlerinde de aşırı yorumlara rastlanır. 

“Akademinin Uzun Yıllar Tartışacağı ve Şiir Eleştirisini Bi-
çimlendireceği Konular” 
Nilay Özer: Melek’in sorusuna dönülürse, Akademide şiir eleş-
tirisi, şiir eleştirisinin tarihselleştirilmesi, birbirini geliştirerek 
ilerleyen hatların oluşturulması konusunda özel bir çalışma 
yapmadım. Mehmet, Köprülü hakkında doyurucu bir açıkla-
ma yaptı. Köprülü, Kaplan, Tanpınar ilk elde değerlendirilmesi 
gereken isimler. Akademinin öncesine bakıldığında Tanzimat 
döneminde pek çok şeyin başlatıcısı olan figür İbrahim Şina-
si. Bu dönem için akademinin öncülü olarak görebileceğimiz 
gazeteler, yazılar, mektuplaşmalar var. İbrahim Şinasi Batılılaş-
mış, çağdaş uygarlığa uygun 
bir toplumun ve edebiyatın 
üretilmesi üzerine düşünürken 
şiiri ve sınırlı düzyazı örnek-
lerini de eleştiriyordu malum. 
O güne kadarki şiirle ilgisi 
olmayan bir içeriği gelenek-
sel biçimle yazıyordu. Namık 
Kemal ve Ziya Paşa’nın Divan 
şiiri konusundaki eleştirileri 
de meselenin temel kaynakları 
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arasında tabii. Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı 
Hakkında Bazı Mülâhazatı Şamildir” ve Ziya Paşa’nın “Şiir ve 
İnşâ” başlıklı yazıları aruz, saf Türkçe, şiirde gerçekçilik gibi 
akademinin uzun yıllar tartışacağı ve şiir eleştirisini biçimlen-
direceği konular için çıkış metinleri olmuştur. 1879’da (matbu 
baskısı 1882) Recaizade Mahmut Ekrem’in Talim-i Edebiyat’ı 
çıkıyor ki bu Mekteb-i Mülkiye’de okutulmak için yazılan bir 
kitap olarak konumuzla yakından ilgili. Hakan Sazyek kitap-
la ilgili bir çalışmasında “milli edebiyat” ifadesinin de ilk bu 
yapıtta anıldığını vurguluyordu. Talim-i Edebiyat dil hakkında 
sunduğu çerçeve ile Türkçede sadeleşme tartışmalarının teorik 
bir öncülü. 
 Akademide şiir eleştirisi deyince, eleştirinin kaynaklarını 
üreten ve kendileri de akademide edebiyat ya da edebiyatla ilgili 
konularda dersler vermiş şairlerin de anılması gerekiyor. Benim 
için bunların başında Ahmet Haşim ve Yahya Kemal geliyor. 
Ahmet Haşim’in 1921’de yazdığı “Şiir Hakkında Bazı Müla-
hazalar”, Yahya Kemal’in özellikle Edebiyata Dair’de yer alan 
yazıları şiirin ne olduğuna, şiir estetiğine dair pek çok konunun 
teorik yaklaşımlarla tartışıldığı yazılardır. Kendi şiir anlayışları-
nın çerçevesini oluştururken bu anlayışın karşısında duranların 
düşücelerini eleştirirler. “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” çok 
özel bir metin bu anlamda. Tanpınar’ın Yahya Kemal ve Ahmet 
Haşim’le ilişkisi malum. Hem öğrencileri hem şiir bağlamında 
bazı ortak noktaları var. Tanpınar’ın XIX. Asır Türk Edebiyatı 

Tarihi 1949’da geliyor. Şairler için de uzun değerlendirmele-
rin olduğu, özellikle yenilikçi eğilimlerin öne çıkarıldığı bir ya-
pıt. Tanpınar’ın ölümünden sonra derlenen yazılarından oluşan 
Edebiyat Üzerine Makaleler bir denemeler toplamı. Emrah Pel-
vanoğlu, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiir Eleştirisinde Avrupa 
Merkezlilik” başlıklı yüksek lisans tezinde Tanpınar’ın şiir hak-
kındaki yazılarını incelemişti ve Edebiyat Üzerine Makaleler, 
Mücevherlerin Sırrı gibi kitaplarda toplanan yazılara bakıldı-
ğında Tanpınar’ın akademik bir kimlikten ziyade üslupçu, ede-
biyatçı bir kimlik olarak algılanabileceğini belirtmişti. Tanpı-
nar’ın bir şair, öykücü ve romancı olması üslubunu belirliyor 
elbette. Mehmet Kaplan’ın Şiir Tahlilleri 1 1952’de yayımlanır. 
Önsözdeki açıklama, yöntem akademik eleştirinin beklentisini 
karşılar niteliktedir. Devir-şahsiyet-eser anlayışına göre seçil-
miş metinler incelenip genellemelere ulaşılır. Bazıları gayet iyi-
dir. Nâzım Hikmet, Garip ve sonrası için sorunlar göze çarpar 
ki, Yalçın’ın söyledikleri önemli bu noktada. Şunu da eklemek 
isterim, Kaplan’ın bir devamı var. Bugün Türkiye’de edebiyat 
fakültelerinde dersler veren, hacimli kitaplar yayımlayan isim-
lerin bir kısmı Kaplan’ın öğrencileri.  

Mehmet Sümer: Tanpınar-Köprülü bağlamında bir şey ek-
lemek isterim. Biraz önce Köprülü’nün bir sözünü hatırladı-
ğımı söyledim. İzninizle oraya döneyim. Köprülü diyor ki, 
ben edebiyat yoluyla bir kavmin ruhiyatını aramaya teşebbüs 
ettim. Yani Köprülü bir milletin belli bir dönemdeki psikolo-
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jisini arıyor. Edebi metinleri bir 
topluluğun psikolojisini yansıtan 
şeyler olarak algılıyor. Edebiyat-
tan topluma ulaşmaya çalışıyor. 
Oysa Tanpınar yazara ulaşmayı 
amaçlıyor. Bunun da gerekçesi 
var. Köprülü’ye göre Türk top-
lumunda Kaygusuz Abdal gibi 
Yunus Emre gibi basit yazan şair-
lerin çıktığı dönemde sade bir ha-

yat yaşanıyordu. Göçebe bir hayattan sade metinler doğar. Öyle 
ağdalı bir edebiyattan zevk almaz göçebe insanlar. Bu bakım-
dan o dönem edebiyatı, o dönemde yaşayan insanları yansıtır. 
Daha sonra diyor ki, İstanbul’a yerleştik, imparatorluk kurduk. 
Estetik, üst sınıfa hitap eden bir şey haline geldi. Hayat daha 
kompleks bir vaziyet aldı. Ama en sonunda “Edebiyatı bir çiçek 
kabul edersek, çiçek bir dala o dal daha büyük dallara, dallar bir 
köke ve nihayet kök de bir toprağa bağlıdır” diyor. Burada çiçek 
edebî eserdir. Edebî eserin ait olduğu ağaç, milleti ve ağacın 
yetiştiği toprak ise medeniyeti temsil ediyor. Demek ki Köprü-
lü, metni milletin ve medeniyetin değerlerine ulaşmak için bir 
araç olarak kullanıyor. Tanpınar’da bu yok. O çiçeği ağaçtan 
bağımsız olarak düşünüyor. Bu sefer çiçekle doğrudan yazar ve 
şair arasındaki ilişkiyi ön plana çıkarıyor. Mehmet Kaplan’a ge-
lirsek, o, önünde bu iki örneği görüyor. Tabii kendi okumaları 

var. Bir de onda başka bir etmen daha devreye giriyor. 1933’te 
Almanya’dan gelen Alman hocalar faktörü var. İstanbul’da Ro-
manoloji kürsünü kuruyorlar. Ben öyle zannediyorum ki, demin 
bahsettik, Berna Moran ve Tahsin Yücel gibi Batı filolojilerin-
den yetişen kişilerin büyük çoğu bu Alman hocaların kurduğu 
eleştiri çizgisinden geliyor. Böylece Kaplan’ın beslendiği üç 
kaynaktan söz edebileceğimiz görüşündeyim. Nitekim bu üçün-
cü etmen en çok Kaplan’ın Stilistik metodundan söz eden yazı-
larında açığa çıkıyor. 

“Yahya Kemal ile Haşim Arasındaki Farkı Görmeden Türk 
Şiirinin Ana Kanalını Anlamak Çok da Mümkün Değil” 

Melek Aydoğan: Peki, sözünü ettiğiniz dönemde eleştiri ala-
nında asıl olarak değişim yaratan nedir? Buradaki değişim şiiri 
etkiliyor mu?

Mehmet Sümer: Tanpınar bir yerde “Çağımızda iki insan, bize 
bütün meselenin insanın kafasının içinde olduğunu öğretti. Biri 
Bergson diğeri ise Freud” diyor. Bu önemli bir paradigma de-
ğişmesidir. Daha evvelki araştırmacılar dışarı bakıyorlardı, çev-
reye bakıyorlardı. Bu pozitivizmin getirdiği bir şeydi. Fakat 
Freud ve Bergson ile beraber bütün meselenin insanın kafasının 
içinde olduğu düşüncesi, yani psikoloji öne çıktı. İçsel yaşayış, 
deneyim ön plana geçti. Tanpınar’ın eleştirisinde onu yönlen-
diren en önemli şey psikolojidir; psikanaliz daha doğrusu… 
Bu noktada yararlandığı bir isim var: Gaston Bachelard. Bac-
helard’ın yaptığı şey estetik bir eleştiri. Birtakım metaforların, 
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kelimelerin kullanımından yazarın psikolojisine ulaşmaya çalı-
şıyor.  Özellikle Su ve Düşler ile Ateşin Tinbilimi’nde değişik 
su ve ateş metaforları üzerinden şair veya yazarın psikanalizini 
yapıyor. Tanpınar da bunu yapmaya çalışıyor.

Nilay Özer: Galiba bu paradigma değişmesi şiirle de alakalı. 
Mesela, öncekilerde içerik çok ön plandadır. Yahya Kemal’de 
Kendi Gök Kubbemiz’deki şiirlerin hep bir meselesi vardır. Ama 
Ahmet Haşim şiirleri psikoloji ile duyumsanabilir, okunabilir. 
Sözcüklerin seçimi, sembolik örüntüler, anlam sorunsalı, ger-
çekten de psikolojiden başka bir okuma alanı yok gibidir. Mese-
la Behçet Necatigil’in “Nilüfer” şiiri için psikoloji ile mümkün 
olabilecek bir okuma yapılmadan ne söylenebilir? Tanpınar’ın 
da Ahmet Haşim şiirine olan hayranlığını biliyoruz. Yazmak is-
tediği şiir o tarzda. Şiirin de değişimiyle ilgili olabilir bu.

Mehmet Sümer: Haşim ile Yahya Kemal arasındaki temel fark 
şudur. Yahya Kemal “biz” olgusu içinde düşünüyor. Milletle 
ilgili düşünüyor. Milletin tarihi ile ilgileniyor ama Haşim için 
bunu söyleyemiyoruz. Mesela az önce Köprülü’den söz ederken 
onun çok çarpıcı bir cümlesini hatırladım.

Olcay Akyıldız: Haşim ile ilgili özellikle Nilay’ın söyledikleri-
ne katılıyorum. Zaten Yahya Kemal ile Ahmet Haşim arasındaki 
farkı görmeden Türk şiirinin iki ana kanalını/kolunu anlamak 
çok da mümkün değil bence. Fakat burada önemli olan Haşim 
ile bir şeyin değişmemiş olması. Yani Haşim’in şiiri bir kırılma 
yaratmıyor. Haşim’in şiire yaklaşımı karşılık bulmuyor ve Ha-

şim tek kalıyor. Haşim’in şiirine hele onun dönemine bakarsak,  
edebiyat eleştirisinde de bunun bir karşılığı yok. Bütün bunların 
tartışılması değerlendirilmesi çok sonraya kalıyor, oysa Haşim 
bir kırılma yaratmış olsaydı belki başka bir şiir eleştirisinin de 
yolu açılabilirdi daha o dönemde. Yani sadece içeriğe bakan ya 
da tasnif eden bir yaklaşımın ötesine giden bir eleştirinin yolu.

Yalçın Armağan: Ben burada meseleye farklı bakıyorum. Ah-
met Haşim-Yahya Kemal arasındaki ayrımda “Biz-ben” mese-
lesinden daha çok, Olcay’ın söylediklerine yakınım. Dil açı-
sından bakıldığından Haşim ile Yahya Kemal arasındaki fark, 
bana kalırsa şiir dilinin özerkliğini savunup savunmama mese-
lesi. Edebiyat tarihine bakıldığı zaman, Yahya Kemal ile Haşim 
aynı yere konur ve ikisine de “saf şiir”ci denir ama bence değil. 
Türkiye’deki edebiyat kurumuna bakıldığında baskın olanın her 
zaman özerklik karşıtlığıyla şekillendiğini görüyoruz. Yahya 
Kemal’in oraya yakın olduğunu düşünüyorum. Yahya Kemal’in 
şiirindeki dil de temelde “anlaşılır” olma talebine cevap verir, 
“özerk” bir şiir dilini savunmaz bana kalırsa. Ahengin önemli 
olduğunu söyler ama bunun şiir dilinin özerkleşmesiyle ne ka-
dar ilgili olduğu tartışılır. 

Nilay Özer: Kendi Gök Kubbemiz’deki şiirler büyük oranda 
düzyazısaldır dolayısıyla şiir dili bağlamında Ahmet Haşim’den 
çok farklıdır. Haşim’in “mana ve vuzuh” konusunda dile getir-
diği hayranlık uyandırıcı ifadeleri, şiirin anlamlandırılması ko-
nusunda okura biçtiği payı Yahya Kemal’de göremeyiz. 
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Mehmet Sümer: Az önce “biz” derken şöyle bir şey düşündüm. 
Yahya Kemal’de hakikaten “biz” vardır. Fakat Haşim’de bunun 
olmayışı biyografisi ile ilgilidir. Bağdat doğumlu, sekiz yaşın-
da Türkçe öğrenmiş bir Arap, İstanbul’da yaşıyor. O dönemde 
kendisi gibi olan birçok insan ülkeyi terk ediyor, asıl köklerine 
gidiyorlar. İmparatorluğun başkentinde, milliyetçiliğin ayyuka 
çıktığı bir zamanda kendini yalnız hissediyor. İlginç bir şekilde 
şiirlerinin çoğunda “garip” kelimesini kullanır. Tanpınar ölümü-
ne yakın ziyaretine gittiğinde kendisi için “Şairlerin en garibi 
öldü” dediğini aktarıyor. Ben o bağlamda söyledim.

Olcay Akyıldız: Ahmet Haşim’in şiir anlayışı ve estetik özerk-
lik meselesine, şairler üzerine konuşmuyor olsak da, bu tartış-
ma şiir eleştirisi ile bağlantılı olduğu için değinmek istiyorum. 
“Biz” meselesi biyografik olarak da açıklanabilir. Haşim’in son-
radan Türkçe öğrenmesi filan, bunlar hep yazılan şeyler. Belki 
o “biz”in içinden yazmamak estetik anlamda hayırlı bir şeye 
vesile olmuştur diye de düşünüyorum. Şiir eleştirisi için daha 
önemli olan,  Yalçın’ın estetik özerklik diye adlandırdığı şeyle 
alakalı. Benim vokabülerimde bu daha ziyade dilin araç ya da 
amaç olması diye karşılık bulur ya da dilin şeffaf olması ya da 
olmaması. Nedir dilin şeffaf olmasından kasıt? Kendisinin öne 
çıkmaması, dilin temel belirleyen olmaması, sadece ifade ettiği 
içeriğin aracı olması.  Oysa Haşim için şiir yalnızca estetik bir 
meseledir. Dolayısı ile dil hiç bir zaman araç haline gelmez. Şiir 
tüm özerkliğiyle oradadır ve şeffaf olmayan bu dile nüfuz etmek 

elbette Yahya Kemal’in daha anlaşılır diline nüfuz etmekten 
zordur. Kimi zaman okurun hatta eleştirmenin bu daha kapalı 
şiirden uzaklaşmasıyla da sonuçlanıyor. Ahmet Haşim ile Yahya 
Kemal farkından söz ediyoruz. Elbette çok farklılar. Biyografik 
olarak bakıldığında da, içe dönüklükleri, dışa dönüklükleri ne-
ler yaptıkları, hayatta tutunup tutunmamış olmaları, tüm bunlar 
düşünüldüğünde iki ayrı uçtalar bence. Ama ayrıma asıl neden 
olan mesele sanatı bir başka şeyin hizmetine sunmak ya da sun-
mamak. Bunun için şairin çok milliyetçi olması da gerekmiyor 
mutlaka. Demek istediğim, şiiri herhangi bir dış faktörün aracısı 
olarak görmek ya da görmemek. Haşim’in şiir anlayışında şiir 
kendi dışında meşrulaştırıcı bir dayanak aramaz demişti sanırım 
Orhan Koçak.  Bu belirleyici bir tavır. Haşim’in ilk modernist 
şair olarak tanımlanması ya da en azından bu tavrın modern bir 
tavır olarak tanımlanması da bununla ilgilidir. Yalçın’ın kita-
bında önemle altını çizdiği “imkansız özerklik” de bu ayrımla 
ilgilidir. Şiir eleştirisinin metne sorduğu sorular da bu iki çizgi-
ye paralel gelişir. Şiire nasıl sorusunu sormayan sadece içerikle 
ilgilenen şiir eleştirisi verimsiz bir takım tespitlerden öteye gi-
demez çoğu zaman. 

Nilay Özer: Haşim, şiirin “resullerin sözleri” gibi çeşitli tefsir-
lere açık olduğunu söyleyerek metin çözümleme ve yorumlama 
süreçlerinin metinden bağımsız olduğuna vurgu yapıyor.  Yahya 
Kemal şiirinde kendi eleştirisini de içinde taşıyan bir nokta var. 
Yorumlama olanağı da daha kısır. 
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Olcay Akyıldız: Haşim zaten edebiyat eleştirmeninden değilse 
de edebiyat öğretmenlerinden pek de iyi bir biçimde bahsetmez. 
Ona göre bir şiiri anlamlandırmaya çalışan bu kişiler aslında 
boş bir işle uğraşmaktadırlar. Ona göre şiir zaten duyulmak için 
vardır. Şiir eleştirisi bizi bir yere götürür mü sorusu da bununla 
bağlantılı. Dokunmayalım şiir orada dursun, büyüsünü bozma-
yalım mealinde bir yaklaşım var. Oysa kimse bunu romanla ilgi-
li tartışmıyor. Ama şiirle ilgili dönüp dolaşılıp bu konuşuluyor. 

“Haşim’in İkinci Yeni’nin Öncüsü Olarak Kabul Edilmesi-

nin Nedeni”

Melek Aydoğan: Belki de anlam probleminin, bütün o metnin 
temel tartışması olması da bununla ilgili. 

Yalçın Armağan: İkinci Yeni’den sonra şiir eleştirisi bağlamın-
da konuşurken de karşımıza çıkacak bu sorun, Haşim’in eleştirel 
anlamda nasıl değerlendirildiği meselesi… Olcay’ın da dediği 
gibi, modernist bir şiirle karşı karşıyayız ve bu şiir başka bir şey 
söylüyor. O dönemdeki entelektüel ortamda bunu alımlayacak 
bir eleştiri yok. Akademide ders veren bir kişinin baktığı tek 
şey, şiirin hangi vezinle yazıldığı ya da hangi sözcüklerin se-
çildiği. Bu nedenle, bunu aşan estetik yönüyle öne çıkan şiirle 
karşılaşınca analitik bir tavır geliştiremiyorlar. Ahmet Haşim ile 
İkinci Yeni’nin alımlanamamasının aynı durumun sonucu oldu-
ğunu düşünüyorum. Şiir ortaya çıktığı zaman, bunu değerlendi-
rebilecek entelektüel bir ağırlık yok. İkinci Yeni gibi Haşim de 

aynı duruma kurban gitmiştir. 

Olcay Akyıldız: Sadece entelektüel ağırlık değil, ki onun eksik-
liği tespitine katılıyorum, her ikisinde de ideolojik mesele giri-
yor işin içine. Dönüp dolaşıp lafı ideolojiye getiriyorum çünkü 
bu özerklik meselesi ile de şiir eleştirisinin sınırlarının belirlen-
mesi ile de doğrudan bağlantılı. Memleket meseleleri ile yeteri 
kadar uğraşıyor olmamak bir tasnif kriteri olabiliyorsa bence bu 
böyle.

Mehmet Sümer: Belki de Haşim’in İkinci Yeni’nin öncüsü ola-
rak kabul edilmesinin nedeni şudur: Orhan Veli bütün estetiğini 
neredeyse Haşim karşıtlığı üzerine kuruyor. Nâzım Hikmet de 
var ama genelde Haşim üzerinden gidiyor. Garip önsözünde de 
var bu karşıtlık. İkinci Yeni ise Orhan Veli karşıtlığı üzerine... 
Dolayısıyla, İkinci Yeni, Orhan Veli’ye karşıt bir şiir olarak 
onun karşıt olduğu Haşim’le doğal olarak paralel düşüyor. Böy-
le bir gerekçesi olabilir diye düşünüyorum. 

Olcay Akyıldız: Söyleşiye biraz da akademinin şiire olan mesa-
fesini konuşalım diye başladık. Çok tarihsel bir şey söylemeye-
ceğim ama kabaca bir tasnif yaparsam:  şairler var, şairlerin bir 
kısmı şiir yazmanın yanı sıra kendi şiirlerine, şiir anlayışlarına 
dair ya da şiirin aslında nasıl olması gerektiğine dair bir şeyler 
söylüyor. Bir de, başka şairlerin şiirlerinin üzerine düşünen, ya-
zan, şiir eleştirisi de yapan şairler var. Haşim şiir üzerine de yaz-
mıştır ama bence Haşim’in poetikası şiirlerinde söylediklerin-
den de anlayabiliriz. Poetikasını ortaya koyan şiirler yazmıştır. 
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Bir tarafta akademi içerisinde şiir eleştirisi çalışanlar, bir tarafta 
da şair eleştirmenlerin yazdıkları. Az önce Mehmet’in verdiği 
örneği düşünelim, aslında Tanpınar evet şair ama aynı zamanda 
bir üniversite hocası ve akademik gözlüğü de var. Gaston Bac-
helard bunun için çok iyi bir örnek. Kendisi de şiirsel olan bir 
şiir okuması yapıyor. 

“Türk Edebiyatı Bölümlerinde Garip’e kadar geliniyor, 

İkinci Yeni Anlatılmıyor”
Melek Aydoğan: Şiirin değişi-
mi üzerinden eleştirinin değişi-
mini konuşuyoruz. Akademiden 
bahsedeceksek, Türk edebiyatı 
bölümlerine baktığımızda bir-
çok bölümde Garip’e kadar ge-
liniyor ve İkinci Yeni anlatıl-
mıyor. Çünkü Garip daha kolay 
bir şiir İkinci Yeni’ye göre. Şiir 
eleştirisi edebiyat kurumunda 
da dışarıda bir yerde mi?

Yalçın Armağan: Sorun, konuştuğumuz tarihsel hattın devam 
ettiği yere değiyor. Tanpınar’a bakıldığı zaman, doğrudan güncel 
edebiyatla ilgilenen bir şiir eleştirisi var.  Türkiye’de 1950’den 
itibaren bu durumun değiştiğini görüyoruz. Tanpınar, Garip üze-
rine yazar ama Kaplan’ın İkinci Yeni üzerine yazdıkları hayli 
küçük bir toplam oluşturur. Kaplan’ın ve sonraki akademisyen-

lerin İkinci Yeni ve modernist edebiyat üzerine yazmamasının 
metnin dayatması olduğunu düşünüyorum. 1950’lerden itiba-
ren akademi ile modernist şiirin arasında ciddi bir mesafe var. 
Bunun nedeni modernist şiirin metin analizi için yeni birtakım 
kavramlar talep etmesi. Cemal Süreya’nın bir şiirini ele aldığın 
zaman, hece ölçüsüne ya da kafiyesine bakamazsın. Ama 1911 
sonrasında şiir eleştirisinde eleştirel araç olarak sunulan şey bu-
dur. Ayrıca bu şiiri önceki şiir gibi, “Burada şair şunu anlatmış” 
diye yorumlayamazsın. Ama Kaplan, 1970’lerde İkinci Yeni 
üzerine yazarken bu şiirdeki dize sayısına dair konuşuyor ya da 
“Şair burada sevgilisine seslenmiş” deyip geçiyor. Ama bunlar 
o şiiri yorumlamakta bir işe yaramıyor. Orada başka şeylerin 
konuşulması gerekiyor, birtakım yeni kavramlara ihtiyaç var. 
Dilin çok özgür bir kullanımıyla karşı karşıyayız. Bu özgür kul-
lanımı ortaya çıkaracak kavramsallaştırmaya ihtiyaç var. İkinci 
Yeni ile yeni bir eleştiri talep eden bir şiir var ama akademinin 
buna cevap verme gibi bir hevesi ne yazık ki yok. Bu da kuru-
mun başlangıç anıyla ilgili bir şey. Bir birikim var ve onlar buna 
o birikimden bakıyorlar ama bunun artık bir karşılığı yok. O 
nedenle de mesafe açılıyor. Başka politik nedenleri de olabilir 
ama metnin eleştirisi bağlamında bakıldığı zaman böyle bir şey 
olduğunu düşünüyorum.

Mehmet Sümer: Şöyle bir şey var. Kaplan, Şiir Tahlilleri’nin 
ikinci cildinin önsözünde New Criticism’den bahsediyor. Orada 
diyor ki, Amerika’da yeni gelişen bu Yeni Eleştiri akımı metnin 
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esas olduğunu, metin merkezli bir okuma yapılması gerektiği-
ni söylüyor. Dolayısıyla Kaplan bundan haberdar. 1952-1965 
arasında Şiir Tahlilleri’ni yazarken o eski Köprülü anlayışını 
da çok eleştiriyor. Doğrudan isim anmıyor ama ona çok ağır 
bir eleştiri getiriyor. Diyor ki Tanpınar’ın Şiir Dünyası’nın ön-
sözünde “Yazarın eseriyle hayatı, devri ve kaynakları arasında 
elbette münasebetler vardır. Fakat bence su, toprak, güneş ve 
gübre, gülü nasıl izah etmezse; biyografi, devir ve kaynaklar da 
orijinal bir sanatçının eserini izah edemez.” 

Olcay Akyıldız: Bunu Kaplan mı söylüyor?

Mehmet Sümer: Evet. O dönemde metin tahlili ile uğraşıyor. 
Metin merkezli okumadan haberdar. Devirmiş, tarihmiş bunlar-
la ilgilenmiyor, “Esas olan metindir” diyor. 

Olcay Akyıldız: Bunu söylüyor ama burada iki şey var. Bir ta-
nesi, Yeni Eleştiri’yi ne kadar bir yöntem olarak ele alabiliriz 
bugün? Yeni eleştiri bir şeyi işaret ediyor. Yeni Eleştiri’nin işa-
ret ettiği şey metindir. Metne bak diyor ama nasıl bakılacağı 
ile ilgilen. Kaplan Yeni Eleştiri’yi belki çok da okumuştur ama 
pratikte bunu uyguladığını söylemek biraz zordur. Yeni eleştiri 
için şair kime sesleniyor, yazar burada ne demek istiyor sorula-
rı hiç sorulmayacak şeyler... Bunu bilmek imkansızsa ve buna 
bakmak çok da anlamlı değilse yalnızca metne odaklanalım di-
yen bir eleştirel yaklaşımdan sözediyoruz. Şair üzerinden niyet 
okuması yapmaya çalışan geleneksel yaklaşımla çatışacak bir 
şey bu. 

Nilay Özer: O kadar çok akım var ki… 1900’lerin başından 
beri sayısız akım var. Amerika’dan Fransa’ya, Rusya’ya bir yı-
ğın sanat akımı. Tiyatrodan, sinemadan doğan tüm sanat türle-
rini yeniden yapılandıran bir yığın yeni girişim ve şair öyle bir 
üretici enerjiye sahip olabiliyor ki bu yeni akım ve eğilimle-
rin teorik bilgisine sahip olmadan, ortamdan etkilenerek ya da 
herhangi bir sanat türündeki yeni bir uygulamadan yola çıkarak 
ilginç sentezlere varabiliyor. Şaire sorun ne yaptığını kendi de 
bilmeyebilir. Turgut Uyar’ın Dünyanın En Güzel Arabistanı’n-
dan başlayarak yazdığı şiirlerle aynı dönemdeki yazılarını kar-
şılaştırın ya da Nâzım Hikmet’in fütürizm, konstrüktivizm etki-
sinde yazdığı şiirlerle, “fütürist misiniz, konstrüktivist mi?” gibi 
sorulara verdiği yanıtları bir arada düşünün insanın aklına “bu 
şiirleri bu adam mı yazmış?” sorusu geliyor. Akımlar, kuramlar 
artıp türler birbirinin içine geçmeye başladıkça durum zorlaşı-
yor. İkinci Yeni bu yüzden yeni araçlara ihtiyaç duyuyor. Şairin 
kendisinden ya da sadece metnin kendisinden yola çıkarak bir 
eleştiri mümkün değil. 

Mehmet Sümer: Biraz önce Yalçın dedi ya, İkinci Yeni yeni bir 
metin ortaya koyuyor ve metnin anlaşılması için yeni araçlara 
ihtiyaç duyuluyor diye. Kaplan metin merkezli bir okuma yap-
ması gerektiğini anlıyor ama elindeki araçlar hâlâ eski araçlar 
ve bu araçlardan uzak durmak istediğinden doğal olarak psika-
nalize başvuruyor. Çok sistematik bir şey değil. 

Olcay Akyıldız: Psikanalitik okumada da şöyle bir şey var. En 
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problemli yöntemlerden birisidir. Şiir bağlamında da… Metne 
mi bakıyorsunuz, şaire mi bakıyorsunuz, şiire mi bakıyorsunuz 
yoksa dile mi? Onlar Freud’dan hareket edip psikanaliz yap-
maya çalışıyorlar ama bu başka bir donanım. Hiçbir edebiyat 
eleştiricisi yapamaz. Bu bir analistin işidir ama psikanalitik ede-
biyat eleştirisi zaten bunun çok ötesine gitmiştir. 

Mehmet Sümer: Aslında işin doğrusu psikanalizde de Kap-
lan çok sığ kalıyor. Psikanalizin temel kuramlarından hiçbirine 
başvurmuyor. Sıklıkla başvurduğu Henry Murray diye bir isim 
var. Tevfik Fikret kitabında geçen “Fikret atletikten çok pikniğe 
yakın bir tipti” gibi yorumlar, daima Murray’den aldığı fizik-
sel özelliklerle karakter arasındaki bağlantıya ilişkin görüşler. 
Temel metinlerden yine uzak kalıyor. Zaten ömrünün son yıl-
larına doğru Tip Tahlilleri kitabıyla yeniden Köprülü çizgisine 
dönmekten kurtulamıyor. Dışarıda güçlü bir edebiyat var, güçlü 
bir okur kitlesi var. Bizde akademi hâlâ eski mantıkla yaklaştığı 
için meseleye bunu anlayamıyor. 

Olcay Akyıldız: 1950’lerde modernist bir şiir yazılmaya baş-
landığında Yahya Kemal hala gazetede şiir yayınlayan çok 
önemli bir şairdi. Yani akademinin dönebileceği taraf, gücünü 
kaybetmiyor aslında.

Yalçın Armağan: Mesela akademik mesafenin sonuçlarından 
birisi de—hangi sözcük uygun emin değilim ama—“piyasa”ya 
bazı isimlerin çıkması ve bu kişilerin akademiye nazaran yeni 
şiire yoğun emek harcamasıdır; örneğin Hüseyin Cöntürk. De-

min söylemeye çalıştığım birtakım araçlar geliştirme meselesini 
en ciddi uygulayan Cöntürk’tür. 

 Olcay Akyıldız: Onu da okuması kolay değil. Bence İkinci 
Yeni şiirinin eleştirideki tam karşılığıdır Hüseyin Cöntürk’ün 
eleştiri metinleri. İkinci Yeni şiirinin tüketilmesi, anlaşılması 
nasıl zorsa, Hüseyin Cöntürk’te de o var. Çünkü belki az önce 
de söz edildiği gibi bu yeni anlayışla yazılan şiirlerin bünyesine 
uygun bir eleştirel yaklaşıma ihtiyaç var. 

“Şiir, Akademinin de Edebiyat Ortamının da Üvey Çocuğu 

Aslında”

Nilay Özer: Melek’in sorusuna dönersem, hani edebiyat fakül-
telerinde Garip anlatılıyor İkinci Yeni’ye girilmiyor, şiir eleştiri-
si akademide de kurum dışında mı diye sordu. Şiir, akademinin 
de edebiyat ortamının da üvey çocuğu aslında. Bir kere okurdan 
olduğu gibi edebiyat öğrencisinden de az talep gören bir tür. Bi-
zim bölümde (Bilkent Türk Edebiyatı) çok az insan şiir çalışırdı 
mesela. Genelde roman, öykü ya da edebiyat tarihi ilgi görürdü. 
Şiir dili hele ki şiiri öncelikle bir dil meselesi olarak gören şair-
ler söz konusu ise, İkinci Yeni çevresinde adı anılan şairlerden 
biri çalışılacaksa zorlayıcı yanları var tabii. Terry Eagleton’un 
Şiir Nasıl Okunur?’u yayımlandı. Kitaptaki çok sayıda şiir tanı-
mından biri de “Şiir sıkıştırılmış bir dilsel yapıdır” ifadesi. Öğ-
renci de öğretim görevlisi de bu dilsel yapının ne tür işlemlerle 
sıkıştırıldığını çözmek konusunda hevesli olamıyor. Metaforla-
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rı, metonimileri, ses örüntüsü gibi teknik detayları betimlemekle 
bitmiyor. Anlama ulaşmak, bilgi üretmek zor. Bu yüzden olsa 
gerek 13-14 haftalık müfredatlarda İkinci Yeni’ye kadar gelip 
bitirmek daha pratik bulunuyor. Gerçekten de bir iki  hafta ayı-
rarak anlatılmasından nasıl bir yarar sağlanır bilemiyorum. Bel-
ki tek başına bir derse, bir seminere dönüştürülmeli İkinci Yeni. 
Sorunun şiir eleştirisi kurum dışı mı kısmı için de şunu söylemek 
isterim: Şiir eleştirisi felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, mitoloji 
gibi alanlarda temele sahip olmayı gerektiriyor. Oysa Türkiye’de 
yüksek lisans, doktora programlarının içinde bile bu derslerin 
çoğu yok. Doktora tezimi yazarken felsefi bir kavramı kimlerden 
takip edeceğimi felsefecilere danışarak buldum. Çoğu insanın 
akademik kitaplarını okuduğumda da kavramların açıklanması 
bağlamında zayıf kaldıklarını görüyorum. Cumhuriyet Döne-
mi Türk Şiiri dersini sadece Mehmet Kaplan’ın Şiir Tahlilleri 
2’si ile yürüten hocalar var. Hedef, liseye öğretmen yetiştirmek. 
Dersleri veren hocaların da şiire bakmak için donanımları yeterli 
değil. Mehmet Yalçın’ın Şiirin Ortak Paydası adlı çalışması gibi 
kitapların çoğalması ve lisans düzeyinde okutulması gerekir. Şiir 
eleştirisi zayıf, derslerde de yetersiz kaynaklarla hareket edildiği 
için şiir korkulan bir tür haline geldi. Bugünün şiiri özellikle bir 
patlama. Baudrillard’ın “orji sonrası” dediği şey. Her şeyin es-
tetik bulunduğu bir ortam. Kaplan’la yetişmiş öğrenciler günü-
müzde yazılan şiirlere nasıl bakacaklar? Fanzinlerde yayımlanan 
ve artık şiiri bambaşka bir yere taşıyan isimleri hangi malzeme 

ile değerlendirecekler? 
Mehmet Sümer: İşin doğrusu, her şey çoğullaşıyor.  Bir tek an-
latı, bir tek estetik algı devri kapanıyor… Özellikle 1950’lerden 
sonra bir bakıma sosyal demokrasiyle paralel gelişen bu deği-
şim, bizde daha geç mümkün olabiliyor. Ama nihayetinde her 
şey çoğullaşıyor. Cinsiyet okumaları başlıyor, etnik kimlikler 
önemli hale geliyor. Onlar da kendi estetiklerinin peşine düşü-
yorlar. Dolayısıyla, günün şiiri de çok çeşitli olmak durumunda 
kalıyor. Belki tek yönlü giden bir şiirden ziyade çok yönlü şiirler 
yazılıyor. Bizim gibi akademi içindeki insanların bu çoğul me-
tinleri okumak için araçları da çoğalmış durumda. Artık edebiyat 
kuramları dersleri var. Çünkü pek çok edebiyat kuramı var. Belki 
buradan bir yol bulmak gerekecek.
“1980 sonrası şiirle ilgili akademide neler oluyor?”
Olcay Akyıldız: Nilay fanzinlerden söz etti. Müthiş bir şiir dün-
yası var. Ben çok gerisinde olduğumu biliyorum. 2010 sonrası 
konusunda oldukça cahilim diyeyim. Çok az şeyi takip edebili-
yorum.. Konuşuyoruz ya, 1950’ler, akademinin İkinci Yeni’ye 
mesafesi… Bugün o mesafe büyük bir oranda kapandı. Bugün 
akademide İkinci Yeni çalışılan bir şey ama artık tarihsel olarak 
İkinci Yeni geçmiştir. Artık kanona girmiş bir şiirdir. Normdur 
hatta. Daha muhafazakar diyebileceğimiz edebiyat araştırmacı-
larının da yaklaşabileceği, kabul edebileceği bir hale gelmiştir. 
Bugünün şiiri hatta 1980 sonrası şiirle ilgili akademide neler olu-
yor bunu sormak lazım? Güncele olan mesafe devam ediyor mu?
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Nilay Özer: 1980 kuşağı şiiri çalışılıyor, çok yeni tabii. Baki 
Asiltürk, Türk Şiirinde 1980 Kuşağı’nı geçen yıl yayımladı. 
2008’de çıkan başka bir kitabı da 80 şiiri üzerineydi ama anıla-
cak çok kitap yok işte. Oysa Sina Akyol, Orhan Alkaya, Ahmet 
Erhan, Nevzat Çelik gibi şairlerin de bir ağırlığı var artık. Ah-
met Oktay’ın dönem değerlendirmesi yapan yazılarında geçen 
bu şairler ilk defa akademik bir kitapla incelenmiş oldu. Şair 
akademisyenlerin şiir diline nispeten yatkın olduklarını düşü-
nürüm. Son dönemde şiir eleştisi yayımlayanların çoğu aynı 
zamanda şiir yazan isimler. Şiir eleştirisi deyince akademik öl-
çütleri esas alıyoruz elbette. Makale üretiminden, ciddi bir kay-
nak taramasından, teorik yaklaşım ve bilimsel yöntemden söz 
ediyoruz. Şiir eleştirisinin hiç de hafife alınamayacak bir kısmı-
nın şairlerin elinde şekillendiğini belirtmek gerek. İlhan Berk’in 
Poetika’sı, Kanatlı At’ı, Enis Batur’un şiir üzerine ve başka şa-
irler hakkındaki denemelerini içeren kitapları, Ahmet Oktay’ın 
makale olabilmiş denemeleri, Hilmi Yavuz’un şiir çözümleme-
leri gibi kaynaklar akademideki şiir eleştirisini destekliyor, bes-
liyor. Yani şiir eleştirisi için tarihsel bir çerçeve çizerken belirt-
meye çalıştım ama tam anlaşılmadı belki şair akademisyenler 
ve şairler de şiir eleştirisinin önemli bir parçası ve bu işin farklı 
katmanlarında önemli rolleri var.  

Olcay Akyıldız: Mesela Gülten Akın’ı düşündüm şimdi. Ahmet 
Oktay ve Enis Batur’dan söz ederken. Gülten Akın’ın söyledi-
ği önemli şeyler var şiir üzerine. Analitik eleştiri bakımından 

bu tespitlere nasıl ulaştığını göstermeden söylüyor. Ya da çok 
donanımlı bir entelektüelin denemeleridir  Enis Batur’unkiler. 
Bana bir sürü yeni kapı açmıştır zaman zaman ama nasıl yaptı-
ğını çoğu zaman okurla paylaşmaz ve bu nedenle de izlenimci 
bir tavır içindedir.

Mehmet Sümer: Burada bir ayrıma gitsek, eleştiri ile eleştirel 
denemeyi ayırsak. Enis Batur’un yazdığı birçok şeye eleştiriden 
çok eleştirel deneme diyebiliriz diye düşünüyorum. Denemede 
bir ikna kaygısı taşınmaz, bir tezi yoktur denemenin. Dolayısıy-
la ispat peşinde koşmaz. Kendini çağrışımlarına bırakır. Eleştiri 
ise bir tez ortaya koyup, onu ispat etmeye çalışır. Birtakım argü-
manlar getirir. Bir yönüyle de akademiyle de ilişkili olunca bu 
eleştiri, ister istemez akademinin teamülleri, kuralları devreye 
giriyor.

Nilay Özer: Bu tür yazıların da katkısı büyük. Bazen bir maka-
leden alamayacağınız bilgiyi, çözümlemeyi şair ve entelektüel 
birinin kaleminden çıkmış kısa bir yazıdan alıyorsunuz. Aka-
demi dışından elbette. Deneme denilen tür o kadar esnek ve 
geniş ki, makalelerin bile çoğuna deneme diyebiliriz. Deneme 
üzerine çevrilmiş bir sürü makale var. Defter dergisinde yayım-
lanmıştı birkaçı. İnsanların içini döktüğü bir yazı da deneme, 
koskoca bir kitap haline gelmiş, alıntı ve aktarmalarla işleyen, 
KAYNAKÇAsı falan olan yazılar da. Adorno’dan, Walter Ben-
jamin’den okuduğumuz ve sürekli alıntı yaptığımız yazılar da 
deneme mesela.
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“Şairler Meseleye Zanaatin İçinden Bakıyorlar”

Melek Aydoğan: Eleştiri ve deneme arasındaki farkı konuşur-
ken, doğrudan bir soru sorayım: Eleştiriden beklentiniz nedir?
Yalçın Armağan: Sorunu cevaplayacağım ama önce Türkiye 
açısından önemli bir durumun altını çizmeliyim. Türkiye’de 
başlangıcından itibaren ama özellikle 1950’den sonra şiir eleş-
tirisinde şairlerin daha egemen olduğunu görüyoruz. Bana ka-
lırsa, bu, kendi göbeğini kendin kesmek zorunda kalmaktır. 
Akademide yazan kimse olmayınca oturup kendin bir şeyler 
yazmak zorunda kalıyorsun yani. Bir süre sonra bu da eleştiri-
nin yerini alıyor. Benim akademik eleştiriden beklediğim şey, 
belli kavramları devreye sokmasıdır. “Bir metne şu kavramlarla 
bakılabilir diyecek” ve bunun metindeki karşılığını bana gös-
terecek; elbette bu kavramların da tutarlı biçimde kullanılması 
gerekiyor. Bana kalırsa şairlerin eleştiri vazifesini gören metin-
ler yazdığı bir ortamda kavramlar geri çekiliyor. Onlar meseleye 
zanaatin içinden bakıyorlar. Bir analiz amaçları yok. Kendileri 
şiir yazdıkları için ve metne kendi deneyimleriyle yaklaştıkları 
için analitik olmak gibi bir amaçları yok… Mesela Turgut Uyar 
kendi şiirleri ile ilgili yaptıklarını zanaatinin içinden değerlen-
direbilir ama bunu tarihsel ya da kavramsal olarak yapamaz. 
Buna rağmen Turgut Uyar Bir Şiirden’de tarihsel hat üzerinde 
birtakım kavramları devreye sokarak “eleştiri” yapmaya çalışır. 
Bizim açımızdan işin kötü yanı, bugün şiir tahlili ile ilgili bir 

kitap yazacak olsak elimizdeki metinlerin büyük çoğunluğunun 
bu tür metinler olmasıdır. Çünkü akademiden beklenebilecek 
metinlerin hiçbirisi yazılmadı henüz. Ayrıca şairlerin yazdığı 
metinlerde çoğu zaman “savaş dili” de var. Bazılarında çok alt-
tan seyreder. Mesela Turgut Uyar’ın 1950’lerin sonundaki ya-
zılarına topluca bakıldığında, bir biçimde hep şunu söylüyor: 
“Biz geldik bu eski şiir de çekilsin ortadan.” Bir tür kendine 
yer açma arzusu var. Bunun çok açık biçimde göründüğü ve 
böyle bir bakışın edebiyat tarihini ne kadar zedeleyebileceğinin 
örneği ise Attilâ İlhan ve Hil-
mi Yavuz’dur. Zaten Attilâ 
İlhan’ın kitapları’nın adı da 
Gerçekçilik Savaşı ve İkinci 
Yeni Savaşı. Attilâ İlhan bu 
kitaplarında bir estetik teo-
risi kurduğunu iddia ediyor 
ve edebiyat tarihini bu teori-
nin içinden yeniden anlatmayı deniyor. Mesela, Garip, Birinci 
İnönü diktasının; İkinci Yeni, Menderes diktasının ürünüdür di-
yor. Edebiyat tarihini böyle bir bakış açısıyla anlatmasının tek 
amacı, Attillâ İlhan’ın parlak bir yıldız olarak ortaya çıkmasını 
sağlamaktır. Garip ve İkinci Yeni “yanlış” ya da “hatalı” şiir 
olunca geriye “doğru” şair olarak Attilâ İlhan kalıyor. Bu, hiçbir 
akademisyenden beklenecek bir yaklaşım değildir—buna rağ-
men bazı eleştirmenler ya da akademisyenler Attilâ İlhan’ın yo-
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rumlarını kullanmakta bir beis görmüyorlar—. Hilmi Yavuz’a 
göre de modern Türk şiirinde altı tane “sahih” şair var ve bu altı 
şairin dışında kalanlardan söz etmeye gerek yok. Bu “tarihsel 
hat” üzerinde Garip hiçbir biçimde yok. İkinci Yeni şairleri de 
bu tarihe dahil olamıyor. Modern Türkçe şiirin tarihi altı şair 
üzerinden çiziliyor ve nihayet yedinci şair olarak kendisi gelmiş 
gibi görüyor. Modern Türk şiirinin tarihi asla bu biçimde anla-
tılamaz; Garip ve İkinci Yeni, sırf bir şairin şiirini öncelemiyor 
diye dışarıda tutulamaz. Bu iki örnekte görüldüğü gibi şairle-
rin eleştirisi, bir tarihsel hat çizmeye ya da birtakım kavramla-
rı devreye sokmaya çalıştığında metinlerin tarihi olma amacını 
bir kenara bırakıyor, yalnızca kendi şiirini daha belirgin hale 
getirecek bir araç olarak kullanılıyor. Bu, hiçbir şekilde kabul 
edilemez ya da ancak bir şairin fantazisi olarak kabul edilebilir. 

Nilay Özer: Verdiğim örnekler gibi iyi denemelerin bir önemi 
olduğunu söylüyorum.  Tanpınar da dahil şairlerin/romancıların 
eleştirel yazılarıyla kendi yazınsal anlayışlarını öne çıkarmaya 
ya da bu anlayışın geleneğini, kuramsal çerçevesini kurmaya 
çalıştıkları gibi bir fikre katılırım. Bu bilimsel açıdan bir sorun 
üretir. Ancak şiir eleştirisi bir skala oluşturuyorsa akademik ma-
kaleler bir yerde, şairler tarafından üretilen “nitelikli” yazılar 
başka bir yerde durur. Şairlerin kendi estetik tercihleri çevre-
sinde dönmesi anlaşılır bir şey. Şair o yazıları yazmasa eleşti-
rinin önemli bir ayağı da eksik kalır. Uyar’ın Bir Şiirden’deki 
denemeleri, Cemal Süreya’nın “Folklor Şiire Düşman”ı İkinci 

Yeni’yi idrak etmek için gerekli verileri oluşturur. 
Olcay Akyıldız: Ama kendi estetiğini tartışması ve böyle bir 
yargılayıcı eleştiri ile edebiyat tarihinde dışarıda bırakma ara-
sında temel bir fark var. 
Mehmet Sümer: Şair kendini yazılan bir edebiyat tarihinin öz-
nesi sandığı zaman farklı bir tavır sergiliyor. Edebiyat tarihini 
bir nesne olarak ortaya koyup ona karşı yöneldiğinde ise farklı 
bir tavır sergiliyor. Attilâ İlhan’da bu yok. Edebiyat tarihini bir 
konu nesnesi olarak görüp onu ele aldığını görmüyoruz. O dai-
ma bir özne olarak işin içinde savaşıyor. Kendi başlattığı Mavi 
hareketinin çok büyük bir etki yaratmasını bekliyor. Birdenbire 
İkinci Yeni’nin popülarite kazanmasıyla onun çabası da sönü-
yor. Buna karşı bütün bir hınçla saldırıyor. Ben bu tür kişisel bir 
nedeni olduğunu düşünüyorum.

Olcay Akyıldız: Bununla doğrudan bağlantılı değil ama bir 
önceki turda Melek’in sorduğu “Eleştiriden ne bekliyoruz” so-
rusuyla bağlantılı; biraz soğukkanlılık bekliyoruz ama o yok. 
Attilâ İlhan-Hilmi Yavuz eleştirisinde olmayan şey o mesafedir 
bence.

Mehmet Sümer: Roman söz konusu olduğu zaman Hilmi Ya-
vuz bunu gösteriyor. Şiirde bu soğukkanlılığı gösteremiyor. Şair 
eleştiri yazmak zorunda değil. Kendi estetiğini açıklamaya ça-
lışıyor. 

Nilay Özer: Kitapların çoğu da dediğin gibidir zaten. Edip 
Cansever’in Şiiri Şiirle Ölçmek’te derlenen yazılarında, Ece Ay-
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han’ın denemelerinde, İlhan Berk’in Poetika’sında gördüğümüz 
budur. Bilimsel eleştiri yoktur ama bilimsel eleştiriye konu ve 
kavram üreten, dolayısıyla bir ucundan ona eklemlenen bir yan 
vardır. Makale yazarı bu tür denemeleri okuduğunda yazının za-
aflarına karşı tedbirli olursa bir sorun kalmaz sanırım.

“Akademik Eleştiri Deyince Akademik Kurula Sunulabile-
cek Bir Metin Arzuluyorsak”
Yalçın Armağan: İşin doğrusu, şairler şiir ya da şiir tarihi üze-
rine yazmasın demiyorum; bunu deme hakkı kimsede olamaz. 
Bunlar da olsun ama eleştiri dediğimiz şey yalnızca bundan iba-
ret olmasın. Akademide bir şeyler yapılsaydı ya da Cöntürk gibi 
bir eleştirmen devam ediyor olsaydı, biz o kanaldan ilerliyor 
olsaydık, Orhan Koçak ile Cöntürk arasında bir şeyler olsaydı, 
yani eleştirel metinler okuyabilseydik elbette durum farklı olur-
du. 

Nilay Özer: Orhan Koçak sizce bu eleştirinin somutluğunu ye-
terince gösterebiliyor mu? 

Olcay Akyıldız: Bana şöyle geliyor. Orhan Koçak ile ilgili bir 
problem varsa, o problem aslında nasıl bir okur kitlesine hitap 
ettiği ile ilgili bir problemdir. Üzerine yazılan şairi onun kadar 
değilse de oldukça iyi okuduysan, üstelik hakkında yazılanları 
da biliyorsan, o zaman zor olan bazı bağlantıları kurabilirsin. 
Bence çok parlak yanları vardır o yazıların ancak o yanları ya-
kalamak için sahiden de çok emek gerekir.
Nilay Özer: O kendince bir izlek yakalıyor ve onun peşine dü-

şüyor. Küçük bir detay, bir ilişki, paralel okuma yapabilecek bir 
veri aracılığıyla kimi zaman spekülatif de denebilecek sonuç-
lara ulaşıyor. Zihin açıcı, heyecan verici ama yola çıktığı şey 
yeterince ikna edici olmayabiliyor sonuçları görünce.

Mehmet Sümer: Akademik eleştiri deyince akademik kurula 
sunulabilecek bir metin arzuluyorsak, Orhan Koçak’ın yazdık-
ları öyle metinler değil. Aslında, keşke önce eleştirinin bir tanı-
mını yapsaydık. Akademik eleştiriden benim şahsen anladığım 
daha kitabî konuşan, daha nesnel davranan, konu nesnesiyle 
arasına mesafe koyup sorunu şahsiyet meselesine dönüştürme-
den çözümlemeye çalışan metinler. Bu manada, çok mükem-
mel bir örnek denilebilir Orhan Koçak’ın yazdıkları için. Niye 
eleştirilir? Akademide şöyle bir şey var, kendinden önceki tez-
leri görmen beklenir. Orhan Koçak çoğu zaman hiç bakmıyor. 
O daha akademinin dışında, şairin etrafında daha farklı şeyler 
arıyor. Bu bakımdan bir eleştiri getirilebilir. Bazen küçük bir 
ayrıntıdan büyük yorumlara ulaşabiliyor. Bunlar akademinin 
çok hoş bakmadığı şeyler. Ama kendi açısından yakaladığı şeyi 
okuru tatmin edecek şekilde okuyucuya ulaştırıyor.

Yalçın Armağan: Ben sizin gibi düşünmüyorum. Bir akade-
misyen olarak ben Orhan Koçak gibi yazmam; ama yazdıkları 
beklentime cevap veriyor. Mesela, İkinci Yeni üzerine bu kadar 
kitap yazıldı, ama hiçbir metin Orhan Koçak’ın “Melih Cevdet: 
İkinci Yeni’den Sonra” yazısındaki altı sayfalık bölümün üze-
rine çıkamadı. Yaptığı basit bir şey aslında, deneyim kavramı 
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üzerinden İkinci Yeni’yi okuyor. Bundan önce deneyim nasıldı, 
bundan sonra nasıl dönüştü sorusuna cevap arıyor ve bunu di-
lin değişimi bağlamında cevaplıyor. Burada benim beklediğim 
şey, kavramı alacak ve o kavram üzerinden bir okuma yapacak. 
Orhan Koçak’ın çoğu zaman bunu yaptığını düşünüyorum ama 
bir akademisyen duyarlığı yok. Mesela ben kitap yazmaya baş-
lasam, bu kitabı benden önceki eleştiriyi de devreye sokarak 
tarihsel sürekliliğin içinde yazmak isterim.

Olcay Akyıldız: Ama o da bir tür akademik refleks ya da ge-
reklilik ve kendisini akademinin dışında tutmaya özen gösteren 
birisi de bu refleksi göstermek zorunda değil. 

Yalçın Armağan: Zorunda değil. Ben çok kıymetli buluyorum. 
Çünkü ben kavramsal bir metni, kavramlar üzerinden düşünme-
yi, bibliyografya bilgisinden daha önemli bulurum.

“Türler de İthal, Teoriler de…”

Melek Aydoğan: “Şiir eleştirisinden ne bekliyoruz” üzerine ko-
nuştuk biraz. Toparlamak için soruyorum: Eksiklikler ve gecik-
mişlikler üzerinden şiir eleştirisinde teorik olarak nasıl eleştirel 
araçlara ihtiyacımız var? 

Nilay Özer: Her şairin şiirinde özel kodlanmış, sıkıştırılmış 
bir dilsel yapı ürettiği ve kendine has bir biçimde bunu ger-
çekleştirdiğini düşünürsek, öncelikle bu metinleri yorulmadan, 
üşenmeden hakikaten okuyan, o dilin şifresini çözecek akade-
misyenlere ya da makale üretecek insanlara ihtiyaç var. Teorik 

yaklaşımların aşırı yorumlara kaçmayan ve giydirme bir şekilde 
olmayan bir tarzda kullanılması gerekiyor. Ve bunun birdenbire 
yazının bir yerinde ortaya çıkması değil de, hakikaten gerek-
liyse, karşılaştırmalı bir okumaya dayalıysa, zihin açıcıysa, dili 
çözümleyici bir hale getiriyorsa kullanılması gerekiyor. Çünkü 
okuduğumuz pek çok şeyde—Olcay Hoca da belirtti—bazen 
böyle bir yerlerden metin taşıyor, ya da küçük geliyor, çok fazla 
yüklenilmiş oluyor. Metni öyle bir teori ile okuyorsun ki, metne 
âdeta dünyaları armağan etmişsin gibi bir şey ortaya çıkıyor. 
Sonra hakikaten dil bilen, orijinal kaynaklardan yeni teorik yak-
laşımları takip eden akademisyenlere ihtiyacımız var. Sonra hep 
şu “Biz neden teori üretemiyoruz?” sorusu… Önce yabancı bir 
kaynaktan bir bakış açısı ediniyoruz sonra onunla bir metni in-
celemeye çalışıyoruz. Böyle olmak zorunda mı? Türler de ithal, 
teoriler de ithal. Sorun kalmıyor mu yoksa?
Olcay Akyıldız: Ben hemen burada söze girmek istiyorum yani 
ithal meselesinde. Bunun üzerinden konuşursak… İthal tamam, 
o da ithal bu da ithal. Böyle bir söylem var ama birincisi bu çoğu 
zaman yanlış bir tespit, ikincisi herhangi bir kapıyı aralamıyor 
bize. Yani ithal olmakla itham ederek bir şiiri daha içi açımla-
yamayız sanırım. Etkiden söz etmek etkinin farklı veçhelerine 
bakmak lazım. Çok inandığım bir eleştirel yaklaşım değil ithal 
merkezli tartışmalar. Az önce söylediğin gibi “Niye biz ürete-
miyoruz?” İşte bu bir eksiklik olarak değil de, tam tersi metin-
den gelen, yani metnin sana getirdiği, dayattığı farklı bir durum. 
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Okumak çok önemli, tamam, bilmek, yeni bir şeyler varsa, yeni 
kuramları bilmek. Haşim’i otuz kere okumak… Tamam, onla-
rı bilmek önemli, onların cepte olması önemli ama metni çok 
iyi bilmek, onları alıp uygulamaktan çok daha önemli... Benim 

de beklentim; Şiirin dayattığı, 
şiirin getirdiği, şiirin çağır-
dığı yöntemler ile şiire bak-
mak. Bütün o diğer kavramsal 
mevzuları, kuramları, süre-
giden tartışmaları bileceksin, 
tamam. Çok ütopik bir şeyden 
söz ediyorum ama aslında 

yine seni metin nereye yönlendiriyorsa, metin içinden birtakım 
tartışmaların çıkması belirleyici ve önemli geliyor bana. Bir de, 
ne bekliyoruz yöntemsel olarak dedik. Aynı cümlenin içinde 
kendimle çelişeceğim ama ben şunu kabul ediyorum: Şiir daha 
zor. Şiirle uğraşmanın daha zor olduğunu, tür olarak şiirin daha 
zor olduğunu kabul ediyorum. O yüzden de belki “Ne yapaca-
ğız? Eleştirel araçlarımız ne olacak?” sorularını daha çok tartı-
şıyoruz. Öte taraftan da şiir diye tek ve homojen bir şey yok. O 
kadar geniş bir yelpaze ki çok kompakt, modernist bir hikâyeyle 
uğraşmak mı daha zor yoksa son derece sarih yazılmış naratif 
bir şiirle uğraşmak mı? Onun için çelişeceğimi söyledim. 
Şiir yazma biçimleri var. Birbirinden çok farklı, dolayısıyla 
hepsinin gerektirdiği yöntemler, yaklaşımlar da farklı olacak-

tır. Akademinin bu anlamda –bütün o şair, eleştirmenler için bir 
sürü isim saydık-  dönüp kendine bakıp “Ben neyi yapmıyo-
rum?” demesi lazım. 

Nilay Özer: Bu bizi şiire ne kadar yaklaştırır? Bu da büyük bir 
sorudur. Şiire en fazla nereye kadar yaklaştırır bir çözümleme? 
Bu böyleyse de, o zaman ihtiyacımızı karşılayacak, beklediği-
miz eleştiri nasıl olmalıdır düşüncesinin de aslında bir kıstası 
yok. Yani, çok geniş bir yelpaze… Metinler ne kadar geniş bir 
yelpaze oluşturuyorsa, üretilen değerlendirmeler de öyle ve 
bunların herbirinin bir alıcısı, takipçisi, çeşitli düzeylerde oku-
yucusu var. 
Mehmet Sümer: Benim bir gözlemim var. Türkiye’de bir yön-
tem biri tarafından kullanılıyor ve popülarite kazanıyor, belli 
bir rağbet görüyor. Sonra bir biçimde, özellikle üniversitelerin 
artmasıyla beraber, bütün o üniversitelere, oradaki akademis-
yenlere gidiyor ve onlar da bir şeyler yazmaya başladıkları za-
man korkunç bir biçimde banalleşiyor. Ve asıl işlevini yitirip bir 
bakıma zemin kaybına uğruyor. Mesela bir kitap vardır Sanat 
Ontolojisi diye, İsmail Tunalı’nın. Bununla ilgili onlarca maka-
le görüyorum. İşte, filanca eserin ontolojisi, falanca şiirin onto-
lojik çözümlemesi diye. Neredeyse, bir seri üretime dönüşüyor. 
Ve ondan sonra, o kuram bütün ruhunu yitiriyor. Yani benim 
düşüncem şu: şiir eleştirisi -Olcay Hanım’ın da dediği gibi- zor 
bir iş. Dolayısıyla, kendi içinde daima yaratıcı bir yan taşıyor. 
Çok mekanik bir iş değil. Belki romanla ilgili mekanik denebi-
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lir, öyle bir eleştiri olabilir ya da başka türlerle ilgili. Fakat şiirle 
ilgili mekanik bir üretim yapamazsınız. Daima yaratıcı bir şeyin 
hazır bulunması gerekiyor. Yorum yaparken de buna ihtiyaç var.

Nilay Özer: O zaman burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. 
Yaratıcı dediğimizde, şiiri çok ulaşılmaz bir konuma da yerleş-
tirmemek lazım. Yine Haşim’e geri döneceğim. Okura biçtiği 
role. Okur şiire yatkın mı ve okur kendini bu konuda eğitmiş 
mi? Çünkü anadilinizde de yazılmış olsa bir şiir çoğu zaman ya-
bancı dille yazılmış gibidir ve Haşim’in okuru sorumlu kıldığı 
şeyler şiir eleştirmeni için de fazlasıyla bağlayıcıdır. 

Yalçın Armağan: Melek’in sorusuna cevap vereceğim ama ön-
celikle söylenenlerden önemli bulduğum bir şeye değineyim: 
İthal meselesi. Olcay’ın üzerinde durduğu mesele. Batı’da bir 
sürü yeni şey var, onları çevirsek diyoruz. Aslında bunun tari-
hine bakmak gerek, çevrilebilmiş mi, oradan düşünmek lazım. 
Yabancı filolojilerden gelenler şiir üzerine çalışmıyorlar. Roman 
üzerine çalışıyorlar. Bu çok sevdiğim bir kavram değil ama “şii-
rin doğası”yla ilgili bir şey gibi geliyor bana. Roman teorisi ile 
ilgili yabancı dildeki bir kitabı okuduğun zaman doğrudan gelip 
buradaki bir romana uyarlayabiliyorsun. Ama şiirde bu kadar 
kolay değil. 

Nilay Özer: Teorilerin de belli bir yolcuğu var, onlar da ya-
şıyorlar. Ben Türkçe şiirden bahsederken aslında arka planda 
dünya şiiri diyebileceğimiz bir toplamdan, yenilikçi pek çok şa-
irle Türkçe şiire taşınmış unsurlardan söz ettiğimi biliyorum. 

Fransız şiirinin etkisi malum. Nâzım Hikmet’in Sovyetlerin en 
deneysel döneminde orayı deneyimlemiş olmasından gelen, Er-
cüment Behzat Lav’ın Dada’dan etkilenmesinden gelen girişim-
ler. İkinci Yeni’de Anglosakson etkisinden söz edilir. Dolayısıy-
la, bu kadar çeşitlilikte, o ithal kelimesi de üzerine düşünülmesi 
gereken bir şey haline geliyor.  

Olcay Akyıldız: Melek’in sorusunun cevabı olarak, belki Dün-
ya şiirini iyi bilerek şiiri değerlendirmek de önemlidir. Hiç bil-
meden, hiç düşünmeden, hiç bağlantı kurmadan tespitler ya-
pıldığında da aksayan bir şey var. Çünkü bazan şiir sanki bir 
vakum içindeymiş gibi de ele alınabiliyor. Mesela divan şiiri 
okumalarında sanki dünyada hiçbir karşılığı yokmuş gibi değer-
lendirme temayülü görüyoruz. Oysa ki Orta Çağ Avrupa Ede-
biyatı da edebiyat eleştirisi de  çok benzer şeylerle uğraşıyor. 
Dinin belirleyiciliği, çok benzer okumalar…

Nilay Özer: Modern şiiri de Haşim üzerinden kuruyor pek çok 
kaynak ama moderniteler de çok farklı. Modern edebiyatları bir 
anlam, dil meselesi olarak tanımlayanların yanı sıra gayet gün-
delik olan, sıradan olan üzerinden tanımlayan, konuşma dili, 
düz iletişim dili üzerinden tanımlayanlar da var.  

Mehmet Sümer: Bütün yeni yöntemleri, kuramları takip etmek 
gerekiyor mu? Ben böyle düşünmüyorum. Belli trendler var. 
Bu trendler, bir biçimde her yere ulaşıyor. Bence bunları fırın-
dan ekmek alır gibi eve hemen ulaştırmak yerine, onları bizim 
malzememiz yapmak ya da Türkiye için konuşursak uygunluğu, 
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nasıl uygulanacağı üzerinde düşünmek daha yararlı olur düşün-
cesindeyim. 

“Şairler Büyü Yapmıyor, Sadece Dili Farklı Kullanıyorlar”

Yalçın Armağan: Melek’in sorusuna cevap noktasında bir şey 
daha ekleyeceğim. Bugün eksik ne var meselesinde, iki noktaya 
işaret edilebilir. İlki demin konuştuğumuz “zanaat dili” diyebi-
leceğimiz şairlerin kulandığı dil, diğeri Türkiye’deki eleştirinin 
en büyük zaafı olarak karşımıza çıkan şairin niyetini metnin ni-
hai yorumu kabul etme. Biz bu anlayıştan kurtulamadıkça hiçbir 
metni analiz edemeyiz ama bizim edebiyat tarihimize bakıldığı 
zaman şair kendi şiiri üzerine bir şey söylemiş ise artık onun şiir 
üzerine söyleyebileceğin bir şey yok. Benim akademide gördü-
ğüm, amaçlar çoğu zaman zaten yazarın niyetini çıkarmaya dö-
nük. Belli kavramlar üzerinden nasıl analiz edeceğini düşünmü-
yor, ama şair burada ne anlatmak istemiş diyor. Bütün bu eksik 
de, asıl olmayanı işaret ediyor. Eleştirinin şunu kabullenmesi 
lazım. Şiir, dille gerçekleştirilen bir temsildir. Şairler büyü yap-
mıyorlar, sadece dili farklı şekilde kullanıyorlar. Öyleyse eleş-
tirinin yapması gereken de bu farklı biçimi araştırmaktır. Bizde 
dilin kullanımıyla ilgili kavramlara ihtiyaç var. Bu tür kavramın 
yerleşememesinin birtakım tarihsel nedenleri olduğunu düşünü-
yorum. Bizim geleneğimizde dilin kullanımı ile ilgili kavramlar 
varsa bile—hani söz sanatları dediğimiz—modernist şiiri o kav-
ramlarla anlamak mümkün değil. Zaten gelenekle bağ kopalı 
da çok zaman oldu. Geleneksel olanı kullanamıyoruz ama onun 

yerine koyabildiğimiz kavramlar da geliştiremedik henüz… 
Geliştiremediğimiz için de şiir eleştirisi yapamıyoruz. 

Mehmet Sümer: Aslında bu Roland Barthes’ın dediği bir şey. 
Barthes, “Modern bir şiir ile geleneksel bir şiirin ayrımını nasıl 
yaparız?” diye soruyor. Bu soruya geleneksel bir şiirde -şairin 
kafasında bir anlam vardır- önce o anlamı koyar. Biz buna “a” 
diyelim. Onun yanına vezin koyar, buna da “b” diyelim. Kafi-
ye getirir, buna “c” diyelim. Estetik sistem içinde yakaladığı 
anlamı oraya koyduktan sonra her bir beğeni ölçütü birer artı 
değer olarak gelir. Biz bunu tahlil etmeye çalıştığımız zaman 
ise -bizim şerhlerde de vardır- onları tek tek çıkarır, en baştaki 
“a”yı buluruz. Divan metinlerinin şerhinde her zaman bu yapı-
lır. Tahtaya bir beyit yazılır, önce vezni, sonra kafiyesi, sonra 
söz sanatları, sonra da ne demek istediği çıkarılır. İşte Barthes 
diyor ki, modern şiir bu işlem yapısını bozdu. Ahmet Haşim’den 
bahsederken “anlam” hep tartışma konusu oluyor. Şiirden alışa-
geldikleri şekilde anlam bekleyen insanlarla şair tartışıyor. Ha-
şim’den itibaren artık şiirde belli bir anlam (yani “a”) olmadığı 
için okurun alışkanlıkları, moda bir tabirle ezberi bozulmuştur. 
Belki buradan bakmak gerekiyor. Akademi içerisindeki bu eleş-
tiri araçlarımızın, yani edebi sanatlar, belagat kuralları, gramer 
kuralları, vezin ve kafiye bilgisi gibi araçlar Haşim’le birlikte 
artık çağdışı kalmıştır. Az önce Yalçın’ın söylediği anlam soru-
nu aynı zamanda dil-gerçeklik ilişkisi ile de çok bağlantılı. Bir 
gerçeklik var, edebiyat da o gerçekliği temsil ediyor. Bir yan-
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dan ayna tutuyor, bir yandan da dil onu inşa ediyor. Şiir, nesnel 
gerçekliği yansıtmaktan uzaklaştığı yerde, klasik eleştirmenler 
özellikle ilk dönem İkinci Yeni şiirinde olduğu gibi, şiirleri deli 
saçması olarak nitelendiriliyor, çünkü orada alışılmış düzene 
karşı bir ayak direme var. Bu işlere kafa yormayan sıradan okur 
da anlamamak için ayak diretiyor. Bu bakımdan İlhan Berk’in 
yazdıklarına bakarsak örneğin, keyif olsun diye yazmıyor onla-
rı, hakikaten arkasında bir dünya görüşü de var. 

Yalçın Armağan: Şiir zordur diyoruz ama şiir zordur derken 
gerçeği anlatmanın belli bir biçimi var, onu kabul ediyoruz, bu-
nun dışına çıkan her şey zor oluyor. Dilin başka türlü kullanıla-
bileceğini kabul ettiğinde aslında zor falan değil. 

 Olcay Akyıldız: Ama yine de o fark açılıyor. Yani demek iste-
diğim, gösteren ile gösterilen arasında uçurum büyüdükçe me-
tinle ilişki kurmak biraz daha zor oluyor.

Mehmet Sümer: Herkesin anladığı kelimelerin, genel anlam 
çerçevesinin çok dışında çok öznel diyebileceğimiz anlamlarda 
kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla şairin iç dünyasına bütü-
nüyle hâkim olamayacağımız için ondan sonra “Şairin ne dü-
şündüğü bizi ilgilendirmiyor, biz metne gidelim” diye bir yol 
buluyoruz. Aslında bu da hiçbir biçimde hâkim olamayacağı-
mız için bulduğumuz bir çözüm gibi geliyor bana.

Olcay Akyıldız: Sadece iç dünya meselesi de değil sanırım. İç 
dünya tabii ki var. İçimizde şiir yazanlar da var katılırlar mı 

bilmiyorum ama o iç dünya vesaire, bütün hammadde bir met-
ne dönüşüyor. Şairin niyetini bilebilir miyiz de sorulan bir soru 
ama karşımızdaki zaten bir metin ve  orijinal niyet metinde 
gerçekleşmemiş de olabilir. Aslolan metin diyeceğim yani ben. 
Metne de hâkim olmaktan değil de ancak metinle uğraşabilmek 
için geliştirilecek araçlardan söz etmek mümkün. Farklı edebi-
yat kuramlarının, okuma yöntemlerinin yapmaya çalıştığı da bu 
zaten.
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Orfeus’un Arzusu: 
Tanpınar’ın Sembolist Estetiği 

Bağlamında Huzur İçin Bir 
Yakın Okuma Denemesi

Emrah Pelvanoğlu*

Huzur’un üçüncü bölümü “Suad”, Nuran ve Mümtaz’ın 
Emirgan sırtlarındaki evde verdikleri davetle başlar. 12 

alt bölümden (97 sayfa) oluşan bu bölümün ilk sekiz alt bölümü 
(62 sayfa) davet gecesini konu alır. Gecenin olay örgüsü karak-
terlerin eve gelişlerine göre şöyle açıklanabilir: Mümtaz, Nuran 
ve Nuran’ın dayısı Tevfîk Bey ev sahibidirler. Birinci alt bölüm, 
İhsan ve karısı Macide’nin gelişiyle açılır. İhsan, “çocuklar”ın 
ve Suad’ın da geleceğini haber verir. İkinci alt bölüme “çocuk-
lar”ın yani Mümtaz’ın arkadaşları Selim, Orhan, Nuri ve Fah-
ri’nin gelişleriyle geçilir. Üçüncü alt bölüm kapının tekrar çalı-
nışıyla başlar. Gelenler Ressam Cemil ve hocası Neyzen Emin 
Dede’dir. Anlatıcının dikkatini Emin Dede’ye yoğunlaştırdığı 
*Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi. 
emrah.pelvanoglu@yeditepe.edu.tr 
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Çıraklık: Benjamin ile Tanpınar’da Kayıp ve Kurtarma” başlıklı 
yazısında  Nurdan Gürbilek de dikkat çeker: “Tanpınar yalnız-
ca Mümtaz’ın kaybetme korkusunu değil, kendi estetik tavrını, 
bu tavrın kaynağındaki kaygıyı anlatmak için de sık sık Orp-
heus’a başvurur. Orpheus miti hem yitirilene yönelik bir ‘son 
bakışı’ hem de bir ‘geriye çağırma’ izleğini aynı anda içinde 
barındırdığı için Tanpınar tarafından bu kadar önemsenmiş gibi-
dir” (191). Nitekim 1944 yılında yayımlanan “Şiir ve Rüya II” 
başlıklı denemesinde Tanpınar,  “Her sanat eserinin başında bir 
Orfeus hikâyesi vardır” (36) der ve devam eden cümlelerinde 
miti, kendi poetikası bağlamında şöyle yorumlar:

Ölüm diyarından sarışın Eurydice’yi geri almak. Or-
feus, ölmüş olan karısını ahrette sazının kuvvetiyle 
bulur. Gerçekte saz ile Eurydice birdir. Her çehre, her 
hâtıra, ömrün her vâkıası bize kendi hususî nağme-
siyle gelir. Onu yeniden yaşamak için bu sesi duy-
mak lâzımdır. Bazen bu nağme kendiliğinden –dıştan 
gelen herhangi bir sebeple– satıhta yüzmeye başlar. 
Bu, zaman nehri tersine akmak istiyor, büyük uçurum 
yuttuğu her şeyi geri veriyor demektir. (36-37)

 Metnin kalan kısmında Tanpınar bu “hususî nağme”ye, 
bu “kendiliğinden satıhta yüzmeye başlayan nağmeye” üç ör-
nek verir. Dede Efendi’nin “Mahur Beste”sini ilk defa dinle-
diği zaman, birdenbire gözlerinin önünde “çıplak bir manzara-
ya hâkim olan büyük bir ağaç; Eyyubî Bekir Ağa’nın “Nühüft 

bu alt bölümün sonunda yemek yenir. Suad’ın gelişi beşinci alt 
bölümde bildirilse de anlatı kronolojisi açısından dördüncü alt 
bölüme denk gelmektedir. İncelememizin de merkezine alarak 
yorumlayacağımız dördüncü ve beşinci alt bölümlerde Tevfîk 
Bey ve Emin Dede’nin önderlik ettiği, daha çok Dede Efen-
di’nin eserlerine ağırlık verilen bir musıkî icrası sahnelenir. Al-
tıncı alt bölümün başında Neyzen Emin Dede sonunda ise Suad 
davetten ayrılır. Yedinci alt bölümde Mümtaz, Suad’ı “Beni de 
beraberinde götürse” (286) diyerek yolcu eder. Sekizinci alt bö-
lümde eve döner, Suad üzerine İhsan ve Nuran’la tartışırlar, Or-
han ve Tevfîk Bey’in söylediği türkülerle geceyi kapatırlar. Bu 
geceden sonra Mümtaz-Nuran aşkı gerilemeye ya da hikâyenin 
bildiğimiz sonuna doğru ilerlemeye başlar. 
 Bu sekiz alt bölüm Huzur’un, Ferahfeza ayininin anlatıl-
dığı dördüncü ve beşinci alt bölümler ise bu sekiz altbölümün 
“doruk noktası” (climax) olarak değerlendirilebilir. Tanpınar’ın 
sanat bağlamında önemli bulduğu Orfeus miti, dördüncü ve be-
şinci alt bölümlerdeki “müzik icrasının anlatımı”nda yeniden 
üretilir. İncelememizde bu yeniden üretimin nasıl yapıldığını 
tartışırken, Huzur’da büyük oranda Tanpınar’ı temsil ettiği sık-
lıkla söylenegelmiş Mümtaz’ın Nuran ve Suad’la olan ilişkisi 
bağlamında bazı özelliklerini de değerlendireceğiz. 
 Yukarıda Tanpınar’ın, Orfeus mitini sanat için önemli 
bulduğunu söylemiştik.  Mitin hem Mümtaz özelinde, hem de 
Tanpınar’ın sembolist estetiği bağlamındaki yerine “Bitmeyen 
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Beste”sini dinlerken “topraktan ayaklarını kesmeden, meçhul 
ve her an [...] ilgaya hazır bir haz tufanı içinde ağır bir çıkış his-
si” ve yine Eyyubî Bekir Ağa’nın “Mahur Beste”sini dinlerken 
ne zaman gördüğünü bilmediği bir kadın yüzü (37). Bu üç ha-
yalin ortak özelliği iradî olmadan, kendiliğinden meydana gel-
meleridir (37). Musiki ile temasın doğurduğu bu üç şekil yani  
“nağmeden bir ağaç”, “nağmeden bir yükseliş” ve “nağmeden 
bir yüz”, Tanpınar’a göre “ani bir duyuş altında şekillenmiş üç 
rüyadır” (38). Saz ve Eurydice’yi yani araç ve amacı özdeşleş-
tirdiği yorumunda Tanpınar, her sanat eserinin başında gördüğü 
Orfeus mitini, musıkî ile temas bağlamında değerlendirir. Hu-
zur’da Neyzen Emin Dede’nin, Tevfîk Bey’le birklikte önderlik 
ettikleri Ferahfeza icrasının (geriden de olsa Ressam Cemil ve 
Nuran da katılmaktadır) anlatıldığı bölümler de, musiki ile te-
masın anlatıldığı yani “Orfeus hikâyesi”nin yeniden üretildiği 
bölümler olarak okunabilir. Bu bölümlere daha yakından bak-
madan evvel, yüzyıllar boyunca Avrupa sanatlarını esinlemiş 
bu hikâyeyi Oxford Antikçağ Sözlüğü’nün “Orpheus” madde-
sini takip ederek hatırlamakta yarar var. Zira hikâyenin birçok 
figürü Tanpınar’ın sanatına içkin öğelerden oluşmaktadır:
 Güneş ve esin tanrısı Apollon’un, esin perileri musalar-
dan Calliope ile olan oğlu Orfeus, sazının ve sözünün gücü ile 
kontrol edilemez olanı, doğayı, vahşi hayatı etkileyebilen ola-
ğan üstü bir ozandır. Bir “dryas” (ağaç perisi) olan Eurydice’ye 
aşık olup onunla evlenen Orfeus’un büyülü mutluluğu, Eurydi-

ce’yi kendisini kovalayan (at adam Kherion’un yetiştirmesi ve 
Orfeus’un baba bir kardeşi) arı yetiştiricisi Aristaios’dan kaçar-
ken üstüne bastığı yılanın sokmasıyla son bulur. Eurydice’nin 
hasretine dayanamayan Orfeus, sazının ve sözünün gücünü kul-
lanarak yeraltı / ölüler ülkesi Hades’e iner ve Hermes’in karısı 
Persephone’yi, Eurydice’yi geri vermesi konusunda ikna eder. 
Hades’den çıkana kadar arkasından gelecek Eurydice’ye bak-
maması koşuluyla dileği yerine gelen Orfeus, arzusuna yenik 
düşer, arkasına bakar ve Hades’in kapılarının eşiğine gelmiş 
Eurydice’yi sonsuza dek kaybeder. Bunun üzerine çıldıran Or-
feus, artık düşman olduğu kadınlar tarafından bir Dionysos şen-
liğinde parçalanarak öldürülür, denize atılan ve hâlâ şarkı söyle-
yen kafasıyla, liri Lesbos’a (Midilli) sürüklenir. Burada Apollon 
tarafından yeni bir yılan ısırığından kurtarılan Orfeus’un kafa-
sı, kehanet gücü verilerek Lesbos’da bir tapınağa yerleştirilir. 
(671) 
 Charles Segal’in Orpheus: The Myth of the Poet (“Or-
feus: Şairin Miti”) başlıklı kitabında da belirttiği gibi hikâye, 
tabanının iki ucunda “sanat” ve “aşk” olan bir üçgen oluşturur. 
Üçgenin tepe noktasında “ölüm” olsa da mitin yorumlanması-
na göre ilgili noktalar farklı şekillerde birleşebilir: “aşk-ölüm”, 
“sanat-aşk”, “sanat-ölüm” (2). Hikâye bir taraftan sanatın (reto-
rik ve müziğin) yaratıcı gücüyle aşkın yaratıcı gücünün, ölümü 
altetmek için yaptıkları işbirliğini vurgularsa da diğer taraftan 
sanatın, mutlak olan ölüm karşısındaki başarısızlığını da sem-

Pa
sa

j



monograf 2014/2

Orfeus’un Arzusu • 241240 • Emrah Pelvanoğlu

bolize eder (2).
 Tekrar Tanpınar’a dönecek olursak, yazarın Eurydice ile 
Orfeus’un sazını özdeşleştirdiği yorum, “ölüm”ü üçgenin tepe-
sinde bırakır. Ancak Tanpınar’ın yorumunda ölüm, altedilmesi 
gereken bir savaşım nesnesi olarak değil, aşk ve sanatın tekrar 
tekrar yakaladığı “bir rüya hali”, “susuzluk” ya da “edebî has-
ret” olarak karşımıza çıkar. Burada “ölüm”, sanatın başarısızlı-
ğı değil, “şiirin terbiyesi”dir (264). Huzur’a bakalım: Mümtaz, 
Emin Dede, Ferahfeza Peşrev’e başlar başlamaz bu rüya haline 
girer ve “karşısındaki Nuran’ı hep bu duygunun arasından gö-
rür” (252): “Daha ilk notalardan itibaren garip bir hasret duygu-
su binlerce ölümün arasından güneşe hasrete benzeyen bir öz-
lemle içlerini kapladı, sonra bu hasret duygusu hiç dağılmadan 
garip ve sonsuz bir sonbaharda yaprak yaprak dağıldılar” (252). 
Tanpınar tek cümlede Orfeus mitini yeniden üretir. Neyin sesi 
/sanat (Orfeus’un liri) binlerce ölümün arasından (Hades) gü-
neşe hasrete benzeyen bir özlem (yeryüzüne çıkmak isteği, ha-
yat) yaratır ve Nuran ile Mümtaz sonsuz bir sonbaharda yaprak 
yaprak dağılırlar (ayrılık).  Mümtaz, Nuran’ı hep bu duygunun 
arasından görmektedir. Görmek, kaybetmek demektir. Daha ilk 
cümlede Tanpınar, ney (sanat), “hasret” ve “dağılmak” üzerin-
den miti inşa eder. Bu bağlamda bazı istatistiklerin üzerinde 
durmak yerinde olacaktır.
 15 sayfadan oluşan dördüncü ve beşinci altbölümlerde 
“hasret” 18 defa, özlem ise bir defa geçer. “Dağılmak” fiili çe-

şitli çekimleriyle yedi defa kullanılır. Ney ise her an üflenmek-
tedir. Hasret kelimesinin kullanımlarına biraz daha yakından 
bakacak olursak, Tanpınar’ın, Mesnevi’nin “lafz-ı bişnev”le 
başlayan ilk beyitlerinde anlatılan “hasret”i, Orfeus miti bağla-
mında yorumladığını, ruhun Tanrı’dan ayrı düştüğü için duydu-
ğu mistik özlemi Orfeus’un Eurydice’ye (ölüme), Eurydice’nin 
ise (Orfeus’la birlikte) binlerce ölümün arasından hayata, “ya-
şayan her şeye duyulan hasreti” (256) olarak yeniden ürettiğini 
söyleyebiliriz. Bu bağlamda “hasret”in kullanımına eşlik eden 
kelimelerden birinin de “yolculuk” ya da “seyahat” olması şa-
şırtıcı olmaz: “ebedi hasret ve yolculuk” (254) ya da “hasret 
sıtması yolculuk” (255) ya da “Ferahfezâ’nın hasreti içinde bir 
çeşit kozmik seyahat” (254) gibi. Anlatıcının, “bir nevi rüya 
idi” (257) diyerek nitelediği bu yolculukların yazgısı kaybol-
mak, aramak, bulmak ve yeniden kaybolmaktır (255). Ancak 
bütün bu rüya hallerinin temel uyaranının “müzik” olduğunu 
asla unutmamalıyız. Mümtaz bütün icra boyunca bir defa ol-
sun mistik bir ürperme duymadığını, hatta ayinin sonuna doğ-
ru sıkıldığını beşinci alt bölümün sonunda kendi kendine itiraf 
eder (266). O daha çok musiki ile temasın kendisinde uyardığı 
imajlar ve duygularla ilgilidir. Anlatıcı da sanki “Şiir ve Rüya 
II”den alıntılanmış diyebileceğimiz bir paragrafta müziğin, bu 
bağlamdaki önemine dikkat çeker: “Herhalde musiki yaptığını 
bir anda bozan, hâl dediğimiz o zaman platformunu, asgari bir 
gözle dokunup geçme ânına indiren nizamıyla bizde bu hasreti 
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en çok konuşturan sanattır; ve ney bunun en belâgatli aletidir” 
(255). Tanpınar’ın Orfeus yorumunda amaç ile aracın yani aşk 
ile sanatın özdeşleştiğini, ölümün ise alt edilmek bir yana daha 
üst bir düzlemde bir rüya hali olarak olumlandığını söylemiş-
tim. Yukarıdaki pasajda da anlatıcı aşk-sanat özdeşliğinin ama-
cını “hasret” olarak belirlerken, müziği yani “ney”i en “bela-
gatli” araç / alet olarak tanımlar. Bu tanım aynı zamanda neyin 
kendisinde retorik ve müziği birleştirerek, Orfeus’da birleşen 
sanat, şiir ve dile göndermede bulunur (Segal, 2). Huzur’un an-
latıcısı Nuran ya da Mümtaz’ın zihninde, tekrar tekrar “zama-
nı giydiren” neyin belagatini dilde yeniden var eder. Rüya hâli 
olarak anlamlandırılan bu şiirsel performans ya da “uyuşumlar” 
ise bizi ister istemez sembolist estetiğin idealist bazı fikirlerine 
götürür.
 Dorothy M. Kosinski, Orpheus in Nineteenth-Century 
Symbolism (“19. Yüzyıl Sembolizminde Orfeus”) adlı çalışma-
sının “Correspondences: The Synaesthetic Ideal” (“Uyuşumlar: 
Sinestetik İdeal”) başlıklı bölümünde Sembolist estetiğin idea-
lizminin müzikal ideal, sinestezi ve uyuşumlar kuramında ifade 
bulduğunu belirtir. Sanatçıya Orfeusvari bir aşkınlık yükleyen 
bu idealizme göre sanatçı, ideal alanın gizemli gerçekleriyle 
verili dünya arasındaki saklı uyuşumları sembollerin evrensel 
dili aracılığıyla iletişime sokar. Sinestezi ve sanatın bütün / bü-
tüncül işleri, sembolist eylemin sanatın betimleyici, sıradan ve 
sınırlı sözlüğünü geliştirmesi ve sembollerin evrensel diline ta-

şımasını temsil eder. Müzik (ki mitik Orfeus’un bir nevi soyut 
özdeşidir) bu bağlamda ideal sanat biçimi olarak kabul edilir 
çünkü taklîdî olmayandır (nonmimetic), maddesizdir (67). Ör-
neğin Mümtaz’ın “aşık olduğu” Nuran’a söylediği aşağıdaki 
cümleler, yukarıda aktardığımız sembolist idealizmin kuramsal 
yaklaşımlarıyla son derece örtüşmektedir. 

Kaldı ki sanat, sanat eseri, bizatihi kıymet olan şey, 
altını musiki çizdiği zaman büsbütün değişiyor. Ga-
rip değil mi? İnsan hayatı sonunda sesten başka hiç-
bir şeyi benimsemiyor, hepsinin üstünden geçer gibi 
yaşıyoruz, ancak dokunuyoruz. Fakat şiirde, musiki-
de...” (164). 

 Fakat şiirde, musikide bu alelade, sıradan zaman giydiri-
lir. Tanpınar bu giydirilmiş zamanı, Kosinski’nin “uyuşumlar” 
ve “sinestezi” olarak değerlendirdiği şiirsel performansla anla-
tır. Özellikle dördüncü alt bölümde yoğunlaşan bu performans 
bağlamında musiki, “aynı sarayın birbirinin aynı iki murassa 
cephesi” gibi mimari motiflerle anlatılabilir (254) ya da “ney”-
de, “Rimbaud’nun ‘Voyalles’ [(Renkler)] için yaptığı o cesur 
tahlilin” bir benzeri sonucu “akşamın ten rengi hasreti” ortaya 
çıkabilir (255). Musiki ile temasın “Renkler” şiirini çağrıştır-
ması Tanpınar’ın sinestetik yaklaşımını göstermesi açısından 
ayrıca önemlidir. Kosinski, uyuşumlar kuramının ve müziğin 
tasvîri olmayan ideal sanat biçimi olarak kavramlaştırılmasının, 
mitik bir figür olarak Orfeus’u estetik bir evrimin düzleminde, 
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kurama içkin, tamamen soyut bir aşamaya taşıdığını belirtir ki 
bizim de “yeniden üretim” olarak değerlendirdiğimiz bu estetik 
evrim, başkalaşma, yukarıda da gösterdiğimiz gibi Tanpınar’ın 
sanatına da içkindir (68). 
 Dördüncü alt bölümde Mümtaz’ın “bütün çağrıları, Nu-
ran’ın, bir de yazmakta olduğu eserin etrafında toplanmış[ken]” 
(266), anlatı kronolojisi açısından aynı zamana denk gelmek-
le birlikte beşinci alt bölümde odak Suad’a kayar. Bu bölümde 
Mümtaz, musiki ile temasın doğurduğu rüya hali içinden değil, 
onun dışından konuşur ve hatta onu betimler: 

Hakikatte Nuran’ın biraz ötede seyrettiği yüzü etra-
fında toplanan veya oradan Üçüncü Selim devrine, 
Şeyh Galib’e, İkinci Mahmud zamanına, kendi yaz 
hatıralarına, Kanlıca’daki akşam saatlerine, Kandilli 
yokuşuna, Boğaz sabahlarının o acayip ışık oyunları-
na dağılan bu hayaller, İsmail Dede’nin nağmelerinin 
kendiliğinden büründükleri renkli, narin ve devamsız 
şekiller, çehrelerdi. (263)  

 Suad odaya icra başladıktan az sonra girer. Ancak kim 
kapıyı açmıştır, Suad eve nasıl girmiştir bu belirsizdir.  İcra-
yı gören Suad’ın neşesi kaçar. Odaya girince ilk olarak bakış-
larıyla Nuran ve Mümtaz’ı arayıp onlarla selamlaşır. Başlarda 
Suad’dan rahatsız olmayan Mümtaz yavaş yavaş bütün zihni-
nin Suad’a yoğunlaştırmaya başlar. Suad’ın yüzünde okuduğu 
“isyan ve korku” ona da geçer. Bu korku ve isyan düşüncesi 

içinde Mümtaz ve Suad gitgide birbirlerine yaklaşırlar. Öyle ki 
Suad’ın ümitsizliği Mümtaz’ın yukarıda alıntıladığım hayalle-
rini benimseyerek “onları kendi zalim tecrübesiyle Mümtaz’ın 
içine mal eder” ve Suad’dan geçen bu ümitsizlik duygusu onda 
Nuran’ın düşüncesiyle birleşir (264). Bu anlatı Mümtaz ve Suad 
arasındaki bir “yansılama” süreci olarak değerlendirilebilir. 
Olan olmuştur ve Mümtaz’ın Nuran’la arasına “bir nevi enge-
lin varlığı” girmiştir. Bu engel Suad’la sembolize edilen, Müm-
taz’ın ilk gençliğinde Macide’nin gelişiyle birlikte iyileştirilen 
“her sevdiği şeyi kendisinden çok uzakta, erişilmez bir âlemde 
düşünmek itiyadı”dır (264); yani ölümdür. Suad, Tanpınar’ın 
“Evin Sahibi”, “Yaz Gecesi” gibi öykülerini hatırlatan gotik bir 
belirsizlikle sahneye girer ve sanat-aşk-ölüm üçgeninin eksik 
parçasını tamamlar.   
 Tanpınar, Necdet Evliyagil’le Huzur hakkında yaptığı bir 
konuşmada bu durumu “hata karşısında günah ve vicdan aza-
bı kompleksi” olarak değerlendirir (204). Zamanla Mümtaz’ın 
bu kompleksi “bir nevi Eurydike, yahut Orfeus kompleksine 
tahavvül [(başka bir hâle, şekle girme)] eder” (204). Tanpınar, 
bu kompleksi romanda şöyle açıklar: “[A]şkı keskin günah ve 
ölüm fikriyle birlikte, yani bir nevi ‘telafisi kabil olmayan’ın 
mükâfat ve azabı olarak tanı[mak]” (264). Mümtaz, çocukluğu-
nun bu miraslarını şiirin terbiyesiyle ilk gençliğinden Nuran’ı 
tanıdığı aylara kadar kendi isteğiyle derinleştirir zira beğendiği 
bütün şairler–başta Poe ve Baudelaire olmak üzere–hep imkân-
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sızın ülkesinde yaşamışlardır. Mümtaz’ın kendi kendine “Ha-
yatımızı geriye dönemeyecek bir uca taşımazsak, şiirin peteğini 
nasıl doldururduk” (265) demesi onun Orfeus’u sembolik bir 
mit olmaktan öteye hayatına içkin, Tanpınar’ın tanımlamasıyla 
bir “kompleks” olarak yaşadığını göstermektedir. Mümtaz, sa-
nat ve hayatın bu tahammülü güç şartlarda erime ve kaynaşması 
olmazsa, kapının önünde kalacağını, ödünç alınmış bir dili kul-
lanacağını düşünmektedir (265).
 Bu bağlamda Suad, ilgili kompleksin bir parçası olarak 
Mümtaz’dan ayrı düşünülemeyecek bir karakterdir. Nitekim 
Huzur’un birçok yerinde iki karakterin “aynileştiği” sahnele-
re rastlanır. Örneğin Mümtaz, İhsan’a, Suad’ın Beyoğlu’ndaki 
karşılaşmalarında şahit olduğu konuşmaları “‘Daha bakalım, ne 
alçaklıklar yapacağım nelere kadar düşeceğim’ diye” anlatırken 
Suad’ın onu kendisine benzettiğini düşünür: “‘Beni kendine 
benzetti… bir adım daha…’ ve ‘Senin yüzünden bakalım ba-
şıma daha neler gelecek der?..” gibi Nuran’a adeta kinle bakar 
(228). Romanın “doruk noktası” (climax) olan üçüncü bölü-
mün, yedinci alt bölümünde Mümtaz, Suad’ı uğurlar ve “dün-
yası diyebileceği herkes […] evde” iken, “Beni de beraberinde 
götürse” (286) diyerek, “Bir tarafım yıkılmış gibi… diye  kendi 
kendine konuş[arak]” (286), içeri döner. Aslında ortada tam bir 
dönüş yoktur ve Suad’ın zalim intiharı ile tamamlanacak ayrılık 
sürecinin başladığı yer tam da burasıdır. Mümtaz-Suad ikiliği 
(sanat-ölüm), aslında bütün roman boyunca ima edildiği üzere 

(Nuran’ın, Mümtaz’ın ölüm-sanat anlayışına dair yakınmala-
rında olduğu gibi) Mümtaz-Nuran ikiliğini (sanat-aşk) altede-
rek mitin sembolik döngüsünü tamamlar. Ölüm bu intihar ile 
Mümtaz’ı ele geçirecek ve hem ayrılık hem de aşkın amacı olan 
şiirsel nevroz vuku bularak, ölüm-sanat-aşk üçgenin tamamlan-
masını sağlayacaktır.

KAYNAKÇA
Gürbilek, Nurdan. “Bitmeyen Çıraklık: Benjamin ile Tanpınar’da Kayıp 

ve Kurtarma”. Victoria R. Holbrook’a Armağan. Der. Walter G. 
Andrews ve Özgen Felek. İstanbul: Kanat Kitap, 2006. 183-232.

Kosinski, Dorothy M. Orpheus in Nineteenth-Century Symbolism. Ann 
Arbor: UMI Research Press, 1989.

“Orpheus”. Oxford Antikçağ Sözlüğü. Ed. M. C. Howatson. Çev. Faruk 
Ersöz. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2013. 671-72.

Segal, Charles. Orpheus: The Myth of the Poet. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1989.

Tanpınar, Ahmet Hamdi. Huzur. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.

——.  “Huzur’a Dair Konuşma”. Söy. Necdet Evliyagil. Mücevherlerin 
Sırrı. Haz. Turgay Anar, İlyas Dirin ve Şaban Özdemir. İstanbul: 
Yapı Kredi Yayınları, 2002. 204-06.

——. “Şiir ve Rüya II”. Edebiyat Üzerine Makaleler. Haz. Zeynep Ker-
man. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2000. 36-39.

Pa
sa

j



monograf 2014/2

• 249

Modern Türk Romanı
Ercan Akyol*

İletişim Yayınları bugüne kadar “edebiyat eleştirisi” serisi 
dâhilinde kırk üç kitap yayımladı. Çoğu modern Türk ede-

biyatı ile ilgili olan bu kitaplar Türkiye’deki edebiyat eleştiri-
sine iki önemli katkıda bulundular ve bulunuyorlar: Bunların 
ilki edebiyata, özellikle modern Türk edebiyatına dair kapsam-
lı bir eleştiri sunmaları; ikincisi ise yeni kuşak eleştirmenlerin 
ve araştırmacıların kitaplarını yayımlayarak edebiyat eleştirisi 
gündemini güncel tutmaları. 
 Bu seride yayımlanan kitapların yazarları arasında Terry 
Eagleton, Vladimir Nabokov, Victoria Holbrook, Walter And-
rews gibi yabancı isimlerin yanı sıra Jale Parla, Nüket Esen, 
Erol Köroğlu, Yıldız Ecevit, Nazan Aksoy gibi son yirmi yılın 
Türkiye’deki önemli eleştirmen-akademisyenleri de yer alıyor. 

*Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi
ercan.akyol@bilkent.edu.tr

Ayrıca yine İletişim Yayınları’nın Berna Moran’ın eleştiri ve 
edebiyat teorisi üzerine kitaplarını da ayrı bir seri kapsamında 
yayımladığını belirtmeliyim. Günümüz edebiyat eleştirisi ala-
nında bu kitapların birçoğunun önemli birer referans kitabı hâ-
line geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yabancı araştırma-
cıların eserlerinden yapılan çeviriler hem dünyadaki edebiyat 
eleştirisi konusunda Türkiyeli okura bilgi veriyor hem de on-
ların Türk edebiyatına bakışına dair bir örnek teşkil etmiş olu-
yor. Bu bağlamda özellikle Holbrook ve Andrews’ın eserlerinin 
Türkiye’de klasik edebiyat konusunda çalışanlara pek çok kapı 
açtığı söylenebilir.   Bunlara ek olarak yukarıda belirtmiş oldu-
ğum gibi İletişim Yayınları’nın edebiyat eleştirisi serisi dâhilin-
de Yalçın Armağan, Seda Uyanık, Erkan Irmak, Mehmet Fatih 
Uslu gibi son dönem eleştirmen ve araştırmacıların kitaplarını 
yayımlaması Türkiye’de edebiyat eleştirisi etkinliğini durağan-
lıktan kurtarıp bu alanda yeni sözler, düşünceler, tartışmalar or-
taya koymuş oluyor. Bu sebeplerden yayınevinin günümüzde 
edebiyat eleştirisi ortamında büyük bir işleve sahip olduğunu 
düşünüyorum. 
 2014 yılı içinde İletişim Yayınları’nın yukarıda bahsetti-
ğim edebiyat eleştirisi serisi kapsamında yayımladığı bir kitap 
olan Dünya Edebiyatı Bağlamında Modern Türk Romanı - Ke-
sişen Yazgıların Hikâyesi, Cumhuriyet döneminden 2000’li yıl-
lara kadar olan Türk romanının belli başlı eserlerini inceliyor. 
Çevirisini Erkan Irmak’ın yaptığı kitabın yazarı Azade Seyhan, 
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Bryn Mawr College’da karşılaştırmalı edebiyat, felsefe ve Orta-
doğu çalışmaları üzerine dersler veriyor. Seyhan’ın çalışmaları 
arasında modern Türk edebiyatına yönelik çeşitli makaleler bu-
lunuyor. 
 Dünya Edebiyatı Bağlamında Modern Türk Romanı - 
Kesişen Yazgıların Hikâyesi, “İngilizce konuşan halklara”, bir 
MLA projesi altında modern Türk edebiyatını tanıtmak için ya-
zılmış bir kitap.  Bu doğrultuda, kitabın hedef kitlesi İngilizce 
konuşan insanlar olduğu için İngilizce çevirisi bulunabilen on 
altı Türk romanı ele alınmış. Bu kitaplar: Halide Edip Adıvar’ın 
Ateşten Gömlek’i1, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban’ı, 
Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu ve Yeşil Gece adlı romanları, 
Mahmut Makal’ın Bizim Köy’ü, Yaşar Kemal’in İnce Memed 
ve Deniz Küstü adlı romanları, Orhan Pamuk’un Kar, Kara Ki-
tap ve Benim Adım Kırmızı adlı romanları, Adalet Ağaoğlu’nun 
Üç Beş Kişi’si, Bilge Karasu’nun Gece’si, Aziz Nesin’in Surnâ-
me’si, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur’u, Latife Tekin’in Berci 
Kristin Çöp Masalları adlı romanı ve son olarak Aslı Erdoğan’ın 
Kırmızı Pelerinli Kent’i. Azade Seyhan, bu romanları, içinde 
bulunulan tarihsel koşulları da göz önüne alarak kronolojik bir 
sıra içinde tartışıyor. Kitapta incelenen romanlar tarihsel olarak 
Cumhuriyet döneminde yazılmış eserlerden başlasa da, Seyhan 
kitabının ikinci bölümünde Türk romanının Osmanlı’nın son 
dönemlerinde hangi sosyo-kültürel şartlar altında ortaya çıktı-
ğını özet bir şekilde belirtiyor. Bernard Lewis, Feroz Ahmad, 

Eric J. Zürcher, Niyazi Berkes, Emre Kongar gibi isimleri refe-
rans gösterilerek yapılan bu değerlendirme Osmanlı Devleti’nin 
ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme sürecine 
paralel olarak romanın konumunu tanımlıyor. Seyhan, bu ta-
nımlamadan yola çıkarak modern Türk romanına Osmanlı İm-
paratorluğu’nun son döneminde halkı eğitmek, Türkiye Cum-
huriyeti’nin ilk yıllarında ise ulus bilincini kazandırmak gibi bir 
işlev yüklüyor. 
 Azade Seyhan modern Türk romanının XIX. ve XX. 
yüzyıldaki kültür reformlarının hazırladığı ortam içinde nasıl 
şekillendiğini gösterdikten sonra, çalışması kapsamına aldığı 
romanları dört başlık ve tema altında inceliyor: “Ulusun Büyü-
me Ağrıları”, “Toplumsal Sorumluluk ve Estetik Zorunluluk”, 
“İstanbul: Kesişen Yazgıların Metaforu ve Motifi Olarak Şehir”, 
“Şehrazat’ın Evlatları: Kurmacaya Modern-Postmodern Vasi-
yet”. Bu temalar kitabın yazarının da belirttiği gibi “romanın 
kendi dışındaki toplumsal ve kültürel dünyada yaşananları yan-
sıtmak konusundaki sürekliliği” (37) vurgulamak üzere belir-
lenmiş. Dolayısıyla romanlar kitapta, içinde bulunduğu ortamın 
hâkim teması üzerinden sınıflandırılarak tartışılıyor.
 Yazar, “Ulusun Büyüme Ağrıları” adını taşıyan ilk bö-
lümde Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve 
Reşat Nuri Güntekin’in yukarıda adını verdiğim romanlarını 
olay örgüsü bakımından özetleyip okuyucuya tanıtıyor. Ayrıca 
kitapta yer alan yazarlarla ilgili olarak kısa biyografik bilgilere 
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de yer veriliyor2. Kitaplar üzerine yapılan tartışmalar, adı geçen 
romanlar hakkında daha önceden fikir yürütmüş olan bazı eleş-
tirmenlerin (Berna Moran bunların başında geliyor) yargılarını 
özetleyerek tamamlanıyor. Bu üç yazar üzerinden yürütülen tar-
tışmada, halka ulus bilinci kazandırma konusunda romanlarda 
yer alan etnik ve dinî kimlik çatışması yorumlanıyor. Ancak bu 
tartışmalara Refik Halit Karay, Peyami Safa gibi isimler katıla-
madığı için (İngilizce çevirileri mevcut olmadığından) bu bö-
lümde ele alınan konuya yönelik tartışmalar eksik kalıyor. Böy-
lece, Erken Cumhuriyet Dönemi Türk romanı sadece uluslaşma 
kavramı üzerinden tanıtılmış oluyor. Oysa günümüzde rejime 
muhalif olan bu isimlerin eserleri de o dönemin klasikleri ara-
sında yer alıyor.
 Kitabın “Toplumsal Sorumluluk ve Estetik Zorunluluk” 
adını taşıyan diğer bölümünde iktidar ve toplum arasındaki ça-
tışma Mahmut Makal, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Adalet Ağa-
oğlu, Bilge Karasu ve Aziz Nesin’e ait romanlar üzerinden bir 
okumaya tabi tutuluyor. Yazar ayrıca Karasu ve Ağaoğlu’nun 
romanlarının toplumsal romanda görmeye alışık olduğumuz 
klasik anlatı kalıplarının dışına çıkan, estetik sınırları zorlayan 
bir deneyselliğe sahip olduğunu belirtiyor. Kitabın bu bölümün-
de ele alınan romanların içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel 
ortamın, yeterli bir şekilde okuyucuya tanıtılmadığını söyleye-
bilirim. Bu bölümde Mahmut Makal’ın Bizim Köy’ü (1950) ile 
Orhan Pamuk’un Kar’ının (2002) aynı konu bağlamında tar-

tışıldığı düşünülürse, aradan geçen elli yılın tarihine dair (çok 
partili hayata geçiş, Demokrat Parti, askerî darbeler, Kürt ha-
reketi gibi) verilen bilgiler çok yetersiz kalıyor3. Bu durum ise 
“Toplumsal Sorumluluk ve Estetik Zorunluluk” başlığı altında 
ele alınan romanları, toplumsal ve kültürel bağlamına yerleştir-
meyi zorlaştırıyor. 
 “İstanbul: Kesişen Yazgıların Metaforu ve Motifi Olarak 
Şehir” başlığını taşıyan sonraki bölümde yazar, Ahmet Ham-
di Tanpınar (Huzur), Orhan Pamuk (Kara Kitap) ve Yaşar Ke-
mal’in (Deniz Küstü) üç eseri üzerinden İstanbul’un Türk ro-
manında yer alışında farklı algıların olduğunu gösteriyor. Buna 
göre yazar, Tanpınar ve Pamuk’un romanlarındaki İstanbul’u, 
felsefi açıdan ve kültürel miras konusunda birbirine daha yakın 
gördüğünü belirtiyor. Yazar, her iki romancının da İstanbul’u 
Doğu-Batı medeniyetleri çatışmasının merkezine yerleştirme-
sini, şehrin modern Türk romanında bir metafor olarak nasıl al-
gılandığını vurgulamak için kullanıyor4. Oysa Yaşar Kemal’in 
İstanbul’u daha fiziksel Tanpınar ve Pamuk’a göre daha gerçek-
tir. Kemal’de doğa ve insan arasındaki ilişki ele alınır. Şehirleş-
me, kapitalizm, sömürü ve insanın doğayı maddi çıkarları için 
tüketircesine kullanışı, Deniz Küstü’nün konusunu oluşturur. 
Bu bölümün tematik açıdan taşıdığı bütünlüğün bazı sorunları 
olduğunu söyleyebilirim. Yazarın Tanpınar ve Pamuk’un eser-
lerinden yola çıkıp İstanbul’u merkeze alarak ortaya koyduğu 
Doğu-Batı medeniyeti, modernleşme buhranları ve kültürel 
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miras konusundaki tartışmalar ayrı bir bölüm, Yaşar Kemal’in 
romanında sanayileşme, kapitalizm, iktidar ve birey arasındaki 
çatışma ise bambaşka bir bölüm olarak (belki bir önceki bö-
lümde) ele alınabilirdi. Çünkü Kemal’in romanının İstanbul’da 
geçmesi dışında diğer iki romanla tartışma açısından tematik 
bir bütünlüğü olduğunu söylemek güç. Bu durumda İstanbul’un 
mekânsal ortaklığı, tartışmaya değer katacak bir konu değil. 
 Kitabın “Şehrazat’ın Evlatları: Kurmacaya Modern-Post-
modern Vasiyet” adını taşıyan son bölümünde ise Latife Tekin’in 
Berci Kristin Çöp Masalları adlı romanı, Orhan Pamuk’un Be-
nim Adım Kırmızı’sı ve Aslı Erdoğan’ın Kırmızı Pelerinli Kent’i 
yer alıyor. Seyhan bu romanları, temelinde Fredric Jameson ve 
Jean-François Lyotard’ın fikirlerinin bulunduğu bir tartışma 
zemininde ele alıyor. Kitabın bu bölümünün diğer bölümlere 
kıyasla, Türk romanını daha özgün ve dünya edebiyatı bağla-
mında yerli yerine oturtan bir şekilde ele aldığını söyleyebili-
rim. Özellikle Azade Seyhan’ın Türk romanının, postmodernist 
edebiyat ekolü içinde özgün bir yeri olduğunu söylemesi, onun 
Batılı türdeşlerinin bir taklidi olmadığı konusundaki yorumla-
rı Türk romanının dünya edebiyatı içindeki yerini ve değerini 
göstermesi bakımından önem taşıyor. Ona göre modern Türk 
romanının asıl işlevi “kemikleşmiş karşıtlıkların iktidarını sars-
mak ve diyalojik olasılıkların tarihini tahayyül etmektir” (281).
 Kitabın, amacı olan “İngilizce konuşan halklara modern 
Türk edebiyatını tanıtma işi”ni, İngilizcede sınırlı sayıda Türk 

romanı bulunduğu düşünürsek, başardığı söylenebilir. Bu an-
lamda kitap, modern Türk edebiyatını hiç bilmeyen ya da çok 
az bilen kişiler için tanıtıcı, giriş niteliğinde bir eser. Yazarın ro-
manları ele alışı kendi içinde tutarlı, roman ve yazarı hakkında 
genel anlamıyla okurunu bilgilendirecek nitelikte. Ayrıca Azade 
Seyhan’ın Türk romanını Milan Kundera, Mihail Bakhtin, Georg 
Lukacs, Fredric Jameson, Jean-François Lyotard gibi isimlerin 
düşüncelerini temel alarak değerlendirmesi, yazarın romanların 
toplumsal oluşum koşulları, aldıkları biçim ve içerikleri hak-
kında yerinde tespitlerde bulunmasını sağlıyor. Ancak kitabın 
temel meselesi, Türkiyeli okurun aşina olduğu, daha önce ben-
zeri konuda yazıların bulunduğu bir alan. Bu sebeple de kitabın 
Türkiyeli okur için yeni bir şey söylemediğini belirtmeliyim. 
Ayrıca yine Türkiyeli okur açısından meseleye bakılırsa, seçilen 
romanların modern Türk edebiyatını roman üzerinden kapsamlı 
bir şekilde değerlendirmek açısından eksik kaldığı görülecektir. 
Refik Halit Karay, Peyami Safa, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, 
Leyla Erbil, Sevgi Soysal, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan gibi mo-
dern Türk romanı tarihinde epey önemli bir yerde olan bu yazar-
ların yokluğu İngilizce konuşan-okuyan okur için eksik de olsa 
kabul edilebilir bir durumken, Türkiyeli okur için bu isimlerin 
yer almadığı bir modern Türk romanı okuması kapsamı dar bir 
okuma olacaktır. Kitapla ilgili bir başka konu ise, Türk romanı 
ile dünya romanı (Italo Calvino, Jorge Luis Borges, Louisa May 
Alcott, Goethe, Kafka, Gabriel Garcia Marquez gibi isimler) 
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arasında kurulan ilişkinin, iki roman arasındaki benzerlikleri 
göstermekten öteye gitmemesidir. Böyle bir benzerlik ilişkisi, 
aradaki ortak aklı gösteriyor ve Batılı okurun Türk romanı ile 
kolay iletişim kurmasını sağlamaya yarıyor olabilir ancak başlı-
ğı “dünya edebiyatı bağlamında” gibi bir ibare taşıyan bir kitap-
tan bu bağlamı daha sıkı kurması beklenirdi.
 Özellikle İletişim Yayınları’nın edebiyat eleştirisi serisi-
nin diğer kitapları düşünüldüğünde bu kitabın Türkçeye kazan-
dırılması konusunda bazı çekincelerim olduğunu söylemeliyim. 
Dünya Edebiyatı Bağlamında Modern Türk Romanı Türkiye’de 
edebiyat üzerine düşünen, üreten kişilerin fikirlerini derinden 
sarsacak, onların bu konudaki dağarcığına yeni sözcükler ek-
leyebilecek bir kitap değil. Çünkü kitapta, ele alınan romanlar 
üzerine derinlikli ve detaylı bir tartışma bulunmuyor. Kitap 
boyunca, romanlar ve yazarları hakkında yapılan yorumlar ve 
tartışmalar tanıtıcı olmanın ötesine yeterince geçemiyor. Zaten 
amacı İngilizce konuşan halklara modern Türk romanını tanıt-
mak olan bir kitaptan böyle bir şey beklemek haksızlık olurdu. 
Bu durumda yalnızca, kitabın Türkçeye çevrilmesinin yarataca-
ğı etkiyi bekleyip görmek kalıyor.
NOTLAR
1 Kitabın Halide Edip Adıvar ile ilgili olan kısmında yazarın hatıratı olan Mor Salkımlı Ev 
de mevzu bahis ediliyor.
2 Bu metot (roman özeti ve yazar hakkında biyografik bilgi verme) kitap boyunca her 
roman ve yazarı için uygulanıyor.
3 Bu yorumun kitabın kapsamını aştığı düşünülebilir; ancak uluslaşma süreci romanla-
rının anlatıldığı kısımda romanın içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel bağlam daha 

detaylı verilmişti.
4 Bu yazının kapsamını aşan bir tartışma olacağı için dipnotta belirtme gereği duyduğum 
bir konu da Azade Seyhan’ın Kara Kitap’ı, bir “bildungsroman” olarak gören yaklaşı-
mıdır. Bu yaklaşım, kitabın olay örgüsü düşünüldüğünde hayli yerindedir fakat kitabın 
Galip ve Celal’den yola çıkarak kurduğu bu gelişim aynı zamanda tarihsel göndermeleri 
bakımından bir “seyr-i süluk” olarak da okunabilir. Kara Kitap’ın “bildungsroman”a mı 
yoksa “seyr-i süluk”a mı daha yakın olduğu kitabın da temel meselelerinden biri olan 
Doğu-Batı çatışmasını tartışması açısından ilginç olacaktır.
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Bugün Kadın Yazar Olmak 
Müge İplikçi, Hatice Meryem, Şebnem İşigüzel

Moderatör: Senem Timuroğlu

Geçtiğimiz 8 Mart’ta, Dünya Kadınlar Günü kapsamında 
“Osmanlı’dan Günümüze Kadınların Edebiyatı” konulu 

bir konferans düzenlendi. Özyeğin Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi ve ÖZÜ Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Ağı tara-
fından Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlenen konferansta, Os-
manlı edebiyatından günümüze kadar gelişen süreçte kadınların 
yazarlık deneyimleri ve yarattıkları edebiyat metinleri tartışıldı. 
Akademisyenlerin yanısıra yazarların da konuk olduğu konfe-
ransın ilk iki oturumunda, Fatmagül Berktay, Yaprak Zihnioğ-
lu, Hazal Halavut, Murat Cankara, Mehmet Fatih Uslu, Duygu 
Köksal, Didem Havlioğlu ve Feryal Saygılıgil, Osmanlı dönemi 

kadın edebiyatı, edebiyat kanonu karşısında kadın olarak yaz-
mak ve Türkiye’de kadın hareketinin tarihsel kökleri gibi ko-
nular üzerine araştırmalarını sundular. Moderatörlüğünü Senem 
Timuroğlu’nun üstlendiği üçüncü kısımda ise “Yuvarlak Masa: 
Bugün Kadın Yazar Olmak” başlığıyla günümüz edebiyatından 
üç kadın yazarın katıldığı bir oturum gerçekleştirildi. Oturum-
da, Müge İplikçi, Hatice Meryem ve Şebnem İşigüzel, yazma 
ve okuma tecrübeleri ışığında kadın yazar olarak kendilerini na-
sıl tanımladıklarından ve bağ kurdukları kadın yazarlardan söz 
ettiler. Aşağıda, üç yazarın konuşmasını ve oturum sonundaki 
soru-cevap kısmını yayımlıyoruz.  
Senem Timuroğlu: Müge İplikçi, İstanbul’da doğdu. Kadıköy 
Anadolu Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Kadın So-
runları ve Araştırma Bölümü ile The Ohio State University’den 
iki ayrı yüksek lisans derecesi aldı. 1998’de Perende, Colom-
bus’un Kadınları (2000), Arkası Yarın (2001), Transit Yolcu-
lar (2002), Kısa Ömürlü Açelyalar ve Tezcanlı Hayalet Avcıları 
(2013) adlı altı öykü kitabı var. Romanları, Kül ve Yel (2004), 
Cemre (2006) , Kafdağı ve Civan, bunların yanısıra Yıkık Kent-
li Kadınlar ve Cımbızın Çektikleri (Ümran Kartal ile birlikte) 
adlı inceleme kitapları da bulunan Müge İplikçi 1996 Yaşar 
Nabi Nayır Gençlik Ödülü ve 1997 Haldun Taner Öykü Ödülü 
üçüncülüğünü kazandı. Yazdığı ilk gençlik romanı olan Yalan-
cı Şahit Çocuk ve Gençlik Yayınları Jüri Özel Ödülü’ne layık 
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görüldü. Bir diğer gençlik romanı olan Saklambaç ise 2013 
yılında yayımlandı. Aynı yıl, Gezi Parkı direnişine katılan 20 
gençle gerçekleştirdiği bir röportaj kitabı da basıldı: Biz Ora-
da Mutluyduk. Uçan Salı ve Acayip Bir Deniz Yolculuğu adlı 
iki çocuk kitabı da bulunan yazarın öykü ve romanları birçok 
dile çevrildi. Türkiye Pen Kadın Yazarlar Komitesi başkanlığını 
bir dönem sürdüren yazar hâlen Vatan gazetesinde köşe yazarı.  
Şebnem İşigüzel, 1973 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde 
antropoloji okudu. İlk kitabı Hanene Ay Doğacak 1993 yılında 
yayımlandı, aynı yıl Yunus Nadi Öykü Ödülü’ne değer bulun-
du. Sonra sırasıyla Öykümü Kim Anlatacak (1994), Eski Dostum 
Kertenkele (1996), ağırlıklı olarak Radikal İki’de yayımlanan 
yazılarını topladığı Neşeli Kadınlar Arasında (2001), Sarma-
şık (2010), Çöplük, Resmi Geçit (2008), Kirpiklerimin Gölgesi 
(2010) ve 2013’te son romanı Venüs yayımlandı. Çocuklar için 
Annem, Kargalar ve Ben (2011)’i yazdı. Romanları pek çok dile 
çevrildi. Hayatını yazarak sürdüren Şebnem İşigüzel Tamar ile 
Ararat’ın annesidir.  Hatice Meryem, İstanbul’da doğdu. Anne-
si terzi, babası bankacı. Maliye eğitimi aldı. 3 yıl bankacılık 
yaptıktan sonra Londra’ya gitti ve orada ayak işlerinde çalıştı. 
İstanbul’da Öküz ve Hayvan dergilerinin kurucu kadrosunda 
yer aldı. Yaşar Nabi Nayır Öykü Yarışması’nda “dikkate değer” 
bulundu. Siftah (2000), Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bu-
lunsun (2002), İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar (2008), 
Aklımdaki Yılan (2010) ve Beyefendi (2013) isimli kitapları ya-

yımlandı. Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun adlı 
romanı Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 400 kez sahnelendi 
ve hâlâ devam ediyor. Bazı yabancı dillere çevrildi. Senaryo da 
yazan yazar, Ot, Varlık, Amargi ve Birikim dergilerinde de za-
man zaman yazmaktadır.  Evet, hoşgeldiniz tekrar. İlk sorumla 
başlamak istiyorum. Üç oturumda da 16. yüzyıldan günümüze 
kadar kadın yazarların deneyimlerinden konuştuk. Peki, çağdaş 
Türk edebiyatına geldiğimizde, içinde bulunduğumuz bu gün-
de, kadın yazarlık deneyimlerinizden bize bahsetmek ister mi-
siniz? Sorunlar, avantajlar neler? Biraz bunları açabilir misiniz? 
İlk sözü Müge İplikçi’ye vermek istiyorum.  
Müge İplikçi: Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bura-
da bulunmaktan hakikaten çok onur duydum. Özellikle, sabahki 
oturumun bir bölümüne katılabildim ve bilmiyorum sizlerde de 
aynı şey var mıdır, o mirasa ait olmak, onların sesinin bir par-
çası olabilmek, bugün o sesin bir mirasçısı olarak bu toplumda 
yaşıyor olabilmek, yeri geldiğinde hakikaten insanı hüzünlen-
diren bir onur. Neden hüzünlendiren, çünkü o geçtikleri çetrefil 
yola baktığınız zaman, ne kadar debelendiklerini gördüğünüzde 
bunun hiç de kolay bir şey olmadığını bir kez daha anlıyorsunuz 
ve bugün onlara göre – onlara göre diyeceğim- çok daha şans-
lı bir konumda olmaktan dolayı da mutluyum. “Onlara göre” 
demek istedim çünkü aslında ülkemizdeki kadın yazarlık kav-
ramının hâlâ bir sorun olduğuna inananlardanım. Neden? Biz 
bunu bugün bu toplantıda konuşuyor olduğumuza göre hâlâ 
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aşılamayan sorunlar var, hâlâ 
ayağımıza dolanan bir sarma-
şık söz konusu ve bu gidişle 
de bu iş devam edecek. Kişi-
sel tecrübelerim belki bura-
da devreye girebilir. Senem 
söyledi, Vatan gazetesinde 
yazıyorum ve genellikle çok 

yumuşak bir üslupla kadın sorunlarına değindiğim yazılar olu-
yor yazdıklarım. Buna rağmen, hayatımda hiç karşılaşmadığım 
hakaretlerle karşılaştığımı ifade etmeliyim. Tabii bunların çoğu, 
çoğu değil hepsi, erkek okurlara ait ve bana sürekli bu yazıları 
yazarak ne türde bir kâr sağladığım soruluyor. Oysaki orada as-
lında söz etmeye çalıştığım hakikaten çocuk gelinler, hakikaten 
kadın cinayetleri, bunların artık aşılması gerektiği. Kadınların 
erkeklerle eşit olduğu bir toplumda, eşitliği de tartışabiliriz, ya-
şıyorken çok daha mutlu olabileceğimiz duygusundan kaynaklı 
olarak yazılmış yazılar onlar. İlk etapta bir hakaret silsilesiyle 
“Sen de kim oluyorsun da bunları yazıyorsun” şeklinde başla-
yan mektuplar alıyorum. 2014’te, geçmişimde benim “Kadın 
Çalışmaları” var, Fatmagül Berktay benim hocamdı ve kendi-
siyle felsefe ve kadın üzerine çalıştık, okuduk zamanında ve 
daha birçok değerli insanla. Feminizmi teori olarak az çok bilen 
biriyim. 90’lı yıllarda geçmişe yönelik referanslara baktığımız-
da, Türkiye’deki kadın hareketinin çok önemli bir yere geldiğini 

savunuyorduk. Çok önemli adımlar atılmıştı gerçekten ve gele-
ceğe farklı bir ışık olarak bakıyorduk o dönemde. Derslerde hep 
bunu işliyorduk. Evet, kadın sorunu sorunsal olarak vardı. An-
cak yaşadığımız tecrübeler şunu gösterdi ki, en azından bugün 
yaşadığımız her şey, yeniden ve yeniden tartışılmak zorunda... 
Bugün 8 Mart ve hâlâ kadın cinayetleri, hâlâ yaşanan inanılmaz 
dramlar ve trajediler, kadınların kendilerini ifade etme konu-
sunda yaşadığı zorluklar var. Ve biz bunları hâlâ konuşuyoruz. 
Bundan hakikaten üzüntü duyuyorum. Bir kadın yazar olarak 
üzüntü duyuyorum, bir kadın olarak üzüntü duyuyorum, bir in-
san, bir yazar olarak da üzüntü duyuyorum. Ama diyeceksiniz 
ki, sen üzüntüyü kendine dert edinen biri misin? Evet, bu bizim 
sırtımızda bir yük, ne diyeyim artık, bu yük bizimle ortaklaş-
mış ya da bizimle aynı şekilde hissedilebilecek bir kimlik hali-
ne gelmiş durumda. Ama buna rağmen, belki de tek dayanağım 
olan kalemle kurduğum ilişkiye inatla devam etmemin benim 
açımdan en önemli direniş biçimi olduğuna inanıyorum. Neden 
yazdığım sorusu, inadına bir şeylerin değişebileceğine, inadı-
na bu ülke insanının mutlu olmaya haiz bir topluluk olduğuna 
inandığımdan. Mutluluk dediğimiz şeyin çok uzaklarda olmadı-
ğını bu Gezi çocuklarıyla, Gezi gençleriyle yaptığım çalışmada 
da dile getirmek istedim. Mutluluk hakikaten ulaşabileceğimiz, 
hakikaten dokunabileceğimiz bir şey ve bu niye bizden sürekli 
çalınıyor, neden kadınlardan çalınıyor, neden erkeklerden, ne-
den gençlerden çalınıyor? Ben bir anlamda gençlere de vurgu 
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yapmak istiyorum çünkü zincirin en zayıf halkalarından biri de 
gençler bu toplumda. Sürekli olarak neden hâlâ ötekileştirili-
yor gençler, kadınlar gibi? Ve biz hâlâ 2014’te bir 8 Mart günü 
bunları konuşuyoruz. Benim kafamı kurcalayan bu duruma dair 
yazmaya devam edeceğim. Şimdilik susayım.  
Senem Timuroğlu: Hatice Meryem’e sözü verelim.  
Hatice Meryem: Merhabalar, burada olmak benim için tuhaf, 
güzel. Şu anlamda tuhaf; Müge’nin de söylediği gibi öncelik-
le beni çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden 
önce küçük bir kulisimiz vardı aramızda, bir dahaki 8 Mart’ta 
böyle bir şeye gitmek istemiyorum ben mesela. Neden istemi-
yorum çünkü bu konuşmalar böyle ardı arkasına yapılırken, 
bir yandan kadın meselesinin son on yıldaki durumu, son bir 
yılda kadın cinayetlerinin artarak devam etmesi düşündürücü. 
Acaba dedim, daha cesur olsaydım da buraya bir performans-
la mı gelseydim? Mesela salla pati bir şey giyseydim, gözümü 
de mor yapsaydım filan. Yani başka bir şeyle daha desteklemek 
istedim. Tabii bu konuşma için de hazırlandım akşamdan ama 
keşke daha ciğergâh bir şey yapabilseydim. Öyle bir meziyetim, 
öyle bir cesaretim olsaydı diye düşündüm. Bir tarafta okuyor-
sunuz, yazıyorsunuz, bir tarafta da bambaşka şeyler oluyor. Her 
gün küçük yaştaki kızlar hamile kalıyor. Çatır çatır öldürülüyor-
lar. Kulakları kesiliyor, burunları kesiliyor. Bu nasıl bir dünya, 
delirecek oluyorsunuz. Bir taraftan da okuyorsunuz. Kişisel so-
rumuza dönersek, kişisel olarak bundan 8-10 yıl önce herhangi 

bir şeye hizmet etmeyecek şe-
kilde kadın yazarları okuma-
ya başladım. Daha evvelinde 
özel bir tercihim yoktu. Ta-
mamen salla pati, daldan dala 
konan hercai gönüllülüğü baz 
alarak yaptığım okumalardı 
bunlar. Mesela Kate Chopin 
okudum. Amerika’da Uyanış diye bir roman yazmış kadın. İki 
çocuklu yüksek tabakadan bir kadının birden kocasını bırakıp 
kendisine daha özgür bir hayat kurduğunu anlatan, tema ola-
rak bunu kendisine dert edinmiş bir kadın yazar Kate Chopin. 
Onun o yıllarda Amerika’da aforoz edildiğini ve dışlandığını 
öğrendim. Sonra Edith Wharton. Güzel bir okumaydı, beni açtı. 
Tabii, Colette ve Katherine Mansfield’ın adını da söylemek zo-
rundayım, bunların ikisi benim için fener oldular karanlıkta. 
Sonra yine aynı dönemde Türk kadın yazarlara da baktım. O 
zamana kadar okumamış değildim takdir edersiniz ki ama bu 
gözle yeniden baktım ve dedim ki “neyi/neden” yazdıklarını 
anlamaya çalışarak okuma yapmak, ileriki yaşlarda çok daha 
doğru. O yüzden bunları böyle okuyayım. Sonra şöyle bir şey 
düşündüm; sırtımı yaslayabileceğim birileri var mı? Evet, var. 
Koca koca dev yazarlar var. Hepsinin yoluna kurban olacağımız 
erkek yazarlar da var. Ama benim benliğime dair, benim kafamı 
kurcalayan, belki de bir domates çorbası yaparken bile kafama 
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takılan sorunları acaba edebi bir şekilde aktaran kimseler var 
mı? Tanzimat dönemi, Meşrutiyet dönemi, Cumhuriyet dönemi, 
Cumhuriyet sonrası, 50’ler, 50 kuşağı öykücüleri, 70’ler, 80’ler 
ve bugün. Böyle bir taradığım zaman, zannediyorum sabahtan 
beri değişik oturumlara katılanlarınız da vardır, hep söyleniyor: 
Tanzimat’la beraber, yenileşme ve modernleşme, Batılı gibi bir 
hayatı tasavvur etme söz konusu. O yeni hayatın içerisinde ede-
biyatçılar da sıradan insanlar oldukları için, aydın oldukları için, 
düşündükleri için kadının toplumdaki yeri hakkında konuşu-
yorlar ve bu eserlerine de yansıyor. Erkeklerinkine de yansıyor, 
kadınlarınkine de yansıyor. Fakat şunu söyleyeceğim, sabahtan 
beri konuşulan bir şey, bunlar hep o dönemlerin ideolojilerine 
uygun kadın modelleri, yani Türkiye’de bitmeyen bir kadın ta-
sarımı var, ona uygun modeller üretiyorlar. Mesela Fatma Aliye 
Hanım’ı da böyle düşünebiliriz. Burada benden daha uzman in-
sanlar var, ben bir romanındaki tavrını çok beğeniyorum: Leva-
yih-i Hayat’ta Sabahat ve Nebahat diye iki kız kardeş var. Bir 
tanesi, tam dönemin ideolojisine uygun akıllı, edepli, terbiyeli, 
ciddi, ağırbaşlı ve kitap okumayı da seven bir kız. Öteki de, 
daha uçarı, kıskanç, kötü bir karakter ama romanın sonunda o 
mutlu oluyor. O kadar hoşuma gitti ki... Her neyse, şuraya gele-
ceğim; ben sırtımı kime yaslayabilirim? Dönüp baktığım zaman 
bana yakın, çok saydığım, sevdiğim kadın yazarların bana nefes 
aldıran kitapları var ama en çok Tezer Özlü ve Sevgi Soysal’a 
sırtımı yaslayabileceğimi hissettim. Hemen onlarla bir kardeş-

lik kurdum. Aslında Tezer Özlü ve Sevgi Soysal’ın eserlerine 
göndermelerle dolu bir kitap yazmadım ama ruh olarak onlara 
eklemlendiğimi hissettim ve ister edebi anlamda ister sosyal ve 
toplumsal anlamda olsun şu gün yaşadığımız hayattaki kadın 
sorunlarının daha ilerisine gitme ihtiyacı duydum. Evet, bir ta-
raftan kadınlar saçı göründüğü için veyahut da genç yaşta başka 
birisine âşık olduğu için, ailesi de başka birisiyle evlendirmek 
istediği için öldürülüyor. Evet, coğrafya bu coğrafya, ama bir 
taraftan da sanat bence uç noktaları da anlatan ve oraları bize 
gösterdiği için gündelik hayatı daha etkileyebilen bir güç hâli-
ne gelir. O yüzden, ben delice bir şey yaptım. Beni çok etkile-
yen, Tezer Özlü’nün, Yaşamın Ucuna Yolculuk’taki karakteridir. 
Kitabın arka kapağında  bu karakter sanki yazarın kendisiymiş 
gibi yansıtılır. Öyle bir şey yok. Tezer Özlü bu romanı kendi 
adına yazmamış. Orada anlatıcı bir karakter var, elimizde de 
bir metin var. Bu karakter de alışıla geldik ideal anne, sadık eş, 
iyi anne, iyi kız kardeş, edepli kız evlat gibi rollerden tamamen 
farklı, dehşet bir karakterdir. Çocuğu sakattır, çocuğunu bırakır 
kendini on dört günlük bir geziye vurur ve sevdiği yazarların 
peşinden gider. Hakikaten olağanüstü bir anlatıdır. Ben kendimi 
iyi hissediyorum bu tür bir gelenekten beslendiğim için. Böyle 
yazarlar daha çok olsa daha iyi olurdu ama mesela Fransız ede-
biyatında Colette’ten kaç tane var bilmiyorum, bilen birisi bana 
anlatsın. En azından buna duacıyım, öyle söyleyeyim kendi adı-
ma.  
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Senem Timuroğlu: Şebnem İşigüzel’e sözü bırakalım.  
Şebnem İşigüzel: Merhaba. Yazarlık dendiğinde, hep baba-
mın mütevazı kütüphanesi aklıma geliyor. Yaşar Kemal’i, Aziz 
Nesin’i ve Nazım Hikmet’i çok seviyordu babam. Hâlâ da çok 
sever. Benim o kütüphaneyle ilişkim başladığında, bir soru sor-
muştum. Hiç kadın yazar yoktu. Ki babam çok zarif, çok iyi 
kalpli, çok iyi niyetli bir insandır ve hiçbir şekilde ayrımcılığı 
da yoktur. Her zaman da evdeki muhabbetin iyi olduğunu ha-
tırlıyorum. Bunu bilerek yapmamıştı. Yani yazar denilen şeyin 
erkek olduğunu düşünüyordu. Benimle birlikte o kütüphaneye 
Adalet Ağaoğlu, Gülten Akın, Sevgi Soysal, Tezer Özlü girdi. 
Bunun devamı geldi ve annemle, babam da bunları okumaya 
başladılar. Genele baktığımda yine o küçük mütevazı kitaplığı 
görüyorum, erkek yazarların seçildiği, olduğu ve “yazarsa onlar 
yazar” denilen. Ama kadın yazarlar da var işte. Ve bir el de on-
ları bir kütüphaneye yerleştiriyor. Yazmışlar, çok değerli şeyler 
yazmışlar ve önemli olan o. Çünkü mutlaka onları oraya, hak 
ettikleri yere koyacak bir okur çıkıyor. Bu hep aklımın bir kö-
şesinde kaldı. Arkamdaki o geleneği çok önemsiyorum. Femi-
nizm üzerine çalışmalar yapanları, bu konuda aktivist olarak ça-
lışanları, Osmanlı’dan bugüne çok önemsiyorum ve bunun çok 
büyük bir mücadele, bir güç olduğunu düşünüyorum. Bir küçük 
eksiğim vardı o Feminizm okumalarımda. 1800’lerin sonunda 
azınlık edebiyatında Feminizm üzerine güçlü şeyler söyleyenler 
-Osmanlı’nın son döneminde- onlar arşivlerde de sanırım yok-

tu ve 2000’lerin sonunda yerine konuldu. Bu beni etkilemişti. 
Mesela Aras’tan çıktı, 2006’da: Bir Adalet Feryadı. Beş Ermeni 
kadın yazarın, Feminizm üzerine yazdıkları, o dönem yazdıkları 
eserler var. Yakın zamanda Zabel Yesayan’ın güzel bir kitabı-
nı yayımladılar: Yıkıntılar Arasında. Bunları aslında ne kadar 
geç gördük. Ben bile bir yazar olarak geç gördüm. Çünkü ar-
şivlerde yoktu. 80 öncesi ve sonrası araştırma yapanlar, kadın 
araştırması yapanlar da buna ulaşamadılar. Güçlü bir gelenek 
var, onları tekrar okuduğumda, gözden geçirdiğimde, rahatlıkla 
bunu söyleyebilirim. Bir Ada-
let Feryadı da bu geleneğin 
bir örneği. Bu mücadeleyi en 
temelde şuna benzetebilirim. 
Babaannemin tatlı küçük bir 
hikâyesi vardır. Bütün evlerde 
yemeklerin iyi tarafı erkekle-
re verilir. Butları erkekler yer, 
etin en güzel kızarmış kısmını 
erkekler yer ve kadınlar tabaklarındaki kötü yemekleri ayırarak 
karınlarını doyurmaya çalışırlar. Aslında en temelde sistem bu. 
Bizim evdeyse bu hikâye tersine işlerdi. Bizde güçlü kadınlar 
vardı, onlar benim Venüs’ümle ortaya çıktılar. Kadınlar bizde 
sesini yükseltir, istediklerini söylerlerdi. İyi yemekler kadınlara 
verilirdi. Mesela bir yemek sofrasında dedemin bir sözünü unut-
muyorum: “İyileri size veriyoruz çünkü sizin yükünüz ağır”. 
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Anne olacaksınız, çocuk doğuracaksınız, evi idare edeceksiniz 
ve sonra aslında itileceksiniz, kakılacaksınız. Orada bir şey be-
liriyor kafanızda. Kadın olarak  ne kadar güçlü olursanız olun 
yine de sizin dışınızda işleyen bir sistem var. Aslında o sizi hır-
palıyor, dağıtıyor ve hastalandırıyor. Benim de yazarken uğraşı 
alanım bu oldu. Küçük mütevazı kütüphaneyi geliştirmek için 
önce yazmak lazım. Bütün gücümle yazmaya çalıştım. Umursa-
mamaya çalıştım, kendime yazıdan bir dünya yarattım. Umur-
samamak zorundasınız ayrıca üretmek için, ayakta kalmak, sağ-
lıklı olmak için... Virginia Woolf’un hayatını anlatan bir film 
var: Saatler. Bir romandan uyarlama. Orada çok güzel bir sahne 
vardı. Virginia Woolf, Dalloway’i yazıyor. Çok yoğun, kendini 
kötü hissediyor. Dışarı çıkıp, yürüyüş yapmak istiyor. Aynı za-
manda yayıncısı olan kocası da aşağı katta, harflerle uğraşıyor. 
Bu arada yayıncı bulmanın ve kitap basmanın zor olduğu bir 
dönemde kocası onun için büyük bir iş yapıyor gerçekten. Fa-
kat Virginia Woolf “Yürüyüş yapacağım, hava çok güzel” dedi-
ğinde, “Keşke benim de yürüyüş yapacak vaktim olsa,” diyor.  
İşte, kocanın iyisi de bu kadar. Kadına, “Senin yaran burada, 
sen daha zor durumdasın,” diye hep bir hatırlatmada bulunulu-
yor. Bunlar hiç koşulsuz beni de sarıp sarmaladı yazar olarak. 
Arkamdaki geleneği çok önemsiyorum, o gelenek çok kıymet-
li, burası çok baskıcı bir ülke, muhafazakar ve kadınlarla ilgili 
korkunç şeyler oluyor. Ve o korkunçluk içinde kadın üretiyor, 
yazıyor. Feminizmle ilgili bir şeyler söylüyor. Mücadele ediyor. 

Kadın olarak yaşamaya çalışıyor ki bu çok güç ve tıpkı benim 
ailemdeki kadınlar gibi o güçten de güç alarak mücadele ediyor. 
Mesela Venüs’te bana ilham veren büyük ninemizin hikâyesidir. 
Zengin olduğu için bir gücü var o kadının. Bu yüzden kocası 
tarafından hırpalanmıyor ve sevilen bir kadın. 1894 yılında İs-
tanbul’a gelirler. Ama mesela bir evlilik kurmaya, çocuk sahibi 
olmaya teşne bir kadın da değildir, bu durum onu çok hırpa-
lar. 7 erkek 1 kız çocuğu doğurur ve yaşamı çok trajik biçimde, 
bir akıl hastanesinde noktalanır. Ne kadar güçlü olursanız olun 
başka bir şey var ve sizi havaya uçuruyor. Kendim yazarken 
de masamın başında bunu düşünüyorum ve birçok kadın böyle 
ışıldasın yıldız gibi, bunu hayal ederek yaşamaya ve yazmaya 
çalışıyorum.  
Senem Timuroğlu: Çok teşekkür ediyoruz. Benim birkaç so-
rum olacak. Şunu merak ediyorum. Çok tartışılan bir soru. “Ka-
dın yazar” demeli miyiz? İyi ve kötü yazar vardır ama yazarın 
kadını erkeği olmaz gibi bir şey söylemek ne kadar doğru?
Müge İplikçi: Kağıt-kalem işine girdiğimden beri hep bunu 
tartışıyoruz. Açıkçası, kendine kadın yazar diyen biriyim. Hat-
ta ilk röportajlar sırasında, “Kadın yazar olmaktan gocunmu-
yorum,” şeklinde cümleler de sarf etmiştim. Buna her zaman 
inanan biriyim. Benim hedefim sonraki aşamada bir okyanussal 
benliğe ulaşmak, yani yaşamımla yazıyı soluklandırabildiğim 
yerde ölmek. Peki bu noktada, neden kadın yazar olmak benim 
açımdan kıymetli? Sanırım politik anlamda önemli bir mesele 
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bu. Çünkü ne yazık ki, hali hazırda anlamı bellek üretir ve sizi 
şekillendirir. Demin arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, “Sen 
şurada duracaksın, burada durursan sorun yok,” şeklindeki o 
algıyı yeniden ve yeniden farklı bir biçimde gösterebilmemiz 
için bunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani tıpkı dışlanmış bir 
konumdayken, “Evet, ben dışlanmışım” hususunda diretmek, 
vurgulamak açısından politika bu. Ama yazarlık olgusuna baktı-
ğımızda – ki bu yıllar boyunca daha çok gelişiyor bende- benim 
hedefim hakikaten yazarlık ve bu kıymetli bir nokta benim için. 
Bu ülkede sanat ve kadın yazarlık noktasında biraz daha oyala-
nacağız, oyalanmamız gerekiyor.  
Hatice Meryem: Ben ilk kitabı yazdığımda hakikaten bu kada-
rını düşünmedim. Kadın yazarlığı benimsemeli miydim yahut 
da reddetmeli miydim, bunun üzerine çok düşünmedim. Daha 
sonra fark ettim bunu. Birileri bana “Sen kadın yazarsın.” dedi-
ğinde fark ettim ve “Evet, ben kadın yazarım ne mahsuru var?” 
diye sordum. Ben cinsiyetime dair bir düşünceyle bakmıyorum. 
Bu, aslına bakarsanız bir yazar olarak avantajım. Çünkü zaten 
toplumsal bir konu olduğu kadar bende de bir kromozom gibi 
mündemiç olan bir şey değil mi bu? Oradan da bakıyorum. Evet, 
ve de çok memnunum. Yani kadınlara dair düşünmek, kadınları 
yazmak önümüzde her zaman olan bir konu.  
Şebnem İşigüzel: Evet, ben de bu konuya çok takılmadan yaz-
maya gayret ettim çünkü o kadar derin meseleler oluyor ki. 
Kızları diri diri gömen bir memlekette ben ekmek bulamazsam 

pasta yiyeyim demek gibi bir şey oluyor. Kadın gözüyle bak-
maktan anlamaktan da uzak değilim. Mücadelesellik başka bir 
yerde başlıyor.
Senem Timuroğlu: Peki o zaman dile dönecek olursak bu soru-
nun devamında, bir kadın diline inanıyor musunuz? Yani bir eril 
dil var. Bu zamana kadar yaratılmış bir edebiyatta eril dile karşı 
farklı bir dil kuruyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?  
Müge İplikçi: Evet, tabii bir erillik var, fakat bunu her zaman 
tartışmakta fayda görüyorum: Ana dilin ne kadarı biz kadınlara 
ait? Bir de o içindeki, o söylemdeki politik tavır kadınları ne 
kadar yaşatıyor? Mesela bugün Kürtçe konuşulsun diye altını 
çizdiğimiz o hususta, tabii ki konuşulmalı, ama kadınların ken-
di inisiyatiflerini ele alabilecekleri o dil, o evrensel dil nerede 
durmalıdır sorusu hâlâ dışarıda bekliyor. Bu bütün diller için 
geçerli.  
Senem Timuroğlu: Yani evrensel bir dil var mı yoksa bu evren-
sel dediğimiz dil esasında erkeğin dili mi?  
Müge İplikçi: Evrenselliği ben şöyle algılıyorum Senem, ka-
dının da kendine yönelik üretebileceği bir evrensellik var esas-
ta. Ama bunu şu şekilde düşünebilirsin: Aynı terminolojiyi mi 
kullanacağız? Evet kullanacağız, o zaman benim burada Türkçe 
konuşmamam lazım.  
Senem Timuroğlu: Dilde değişim ya da dönüşüm için bir diye-
ceğiniz var mı özellikle?  
Müge İplikçi: Ben dil meselesiyle ilgili görüşümü Kafdağı’nda 
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gösterdim. Çok da eleştiri aldım açıkçası. Romanda, teslimat 
programına tâbi tutulmuş Pakistanlı bir kadının -aynı zamanda 
başına bir sürü şey geliyordu- dille kurduğu bir ilişki ve aslında 
ilişkisizlik vardı. Alabildiğine savrulmuş bir dil içinde görüyor-
duk o karakteri. Bundan dolayı olumsuz tepkiler de aldım. Hatta 
bir milletvekili beni aradı.  İnanılmaz bir şeydi bu, çünkü ro-
manda İslamofobi’yi tartışıyordum ve arayan muhafazakar ke-
simden bir milletvekiliydi. “Kitabı beğendim ama o kadın niye 
öyle konuşuyor Allah aşkına?” dedi. Ben de dedim ki “İşkence 
gören bir kadının, ışığı görmeyen bir kadının, kendi yurdundan 
koparılmış bir kadının dili yoktur zaten o yüzden öyle konuşu-
yor”. Fakat telefonu kapatırken bana gene şunu dedi: “Hayır, 
grameri koruyun.” Evet, grameri kim yapılandırır? Ona bakmak 
lazım. Dili dil kılan kimdir? Bu konuyu zaten dilbilimciler tartı-
şıyorlar ama biz de bu nasıl yansıyorsa öyle aktarıyoruz. Kadın 
yazar olduğun zaman da, meseleye bu kadın ne zaman bu dili 
öğrenecek diye bakılırken yazı yazılıyor.  
Şebnem İşigüzel: “Kadın dili” denildiğinde dilden önce sanki 
bir sessizlik çarpıyor üstüme. Aslında o dili oluşturmadan önce 
düşünülmesi gereken şu ki; bütün evlerin içinde bir dert var, di-
lin kadınlarla ilişkisinde fırtına öncesi bir sessizlik var. Kadınla-
rın dillendiremediği, dile dökemediği şeyler var. Erkek dili çok 
egemen gazetede, medyada, sosyal medyada, küfürlerde. Bu 
korkunç bir şey, bunu temizlemek, ayıplamak büyük bir uğraşı. 
Bir ırmağın kirlenmesi gibi. Çocuklar bir ana diliyle büyüyor 

ve elbette o güzel ırmağı kirleten şeyler oluyor. Sistem, devlet 
gibi. Yazarken oturup o kadın diliyle, anne diliyle baş başa ka-
lıyorsunuz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Son 
romanımı yazarken bir sürü kadın sanki sohbet ediyormuş his-
sine kapıldım. Orada kadın dili beni çok sarıp sarmaladı. Erkek 
diliyle günlük hayatta çok karşılaşıyorum, en basit kelimelerde, 
küfürlerde, en yakınımdaki insanlarla bile böyle bir derdim olu-
yor. Bu, insanı çok yoran bir şey.  
Hatice Meryem: Ben de şöyle düşünüyorum. Hem edebiyatın 
hem de hayatın başka bir alanının sadece kadınlar üzerinden dü-
şünülmesi de şimdi biraz bana tuhaf geldi. Tabii ki, kadın dili 
var. Ama şöyle tanımlanabilir mesela, 50’li yıllarda, 50 kuşa-
ğının öykülerinde, Leyla Erbil’inki benim için baştan sona, ilk 
öyküsünden son romanına kadar tamamen bir dildir. Ve bunun 
kadın dili olup olmadığı tartışılır. Ben kadın diliyle ilgili şunu 
söyleyebilirim: Bir benliğe dair cümleler kurup kurmadığına 
bakmak gerekir ki, Leyla Erbil kurmuştur, Sevgi Soysal kur-
muştur, Tezer Özlü kurmuştur. Bu yazarlar gerçekten bir kadın 
dili inşa etmişlerdir. Sözgelimi 70’li yıllarda o toplumsal hare-
ketlerin tavan yaptığı dönemde Sevgi Soysal’ın Tante Rosa’sı 
68’de yayımlanır. O dönemde Türkiye’de, memlekete komü-
nizm gelmiş, herkes canhıraş bir şey için mücadele ederken 
Tante Rosa şöyle algılanıyor: Memlekette bu kadar romanlaş-
tırılacak şey varken, Almanya’da Bavyera’da doğup büyüyen, 
rahibeler okuluna giden, kocasını kolayca başından savıp başka 
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bir şehre taşınan ve magazin dergisi okuyan bir kadını anlatan 
roman. Küçümseyen bir bakışla böyle bir kadın olamaz ki, daha 
güçlü, akıllı bir kadından söz edilmeliydi deniyor. Nitekim, bu 
güçlü olmak zorunluluğu da bana o kadar ağır geliyor ki… Da-
ğıtmak isterdim, bir Neyzen Tevfik gibi. Esrarkeş olup sağda 
solda yaşamak isterdim. Bir özgürlüğüm yoksa, dil olarak da 
bu kadını yazamıyorsam, bir sorun var demektir. Çok şükür, de-
diğim gibi, hiç değilse bize cesaret veren, kadın dilini gösteren 
birkaç yazarımız var. Bu birkaç yazar da kadın dilinin birkaç ör-
neği aslında. Kadının benliğinde yapmak istediğine, arzularına 
dair cümleler kurabiliyor muyuz, ona bakmak lazım. Ben kendi 
adıma yeni yeni kuruyorum. Yani, bunun üstadı olduğumu söy-
lersem hakikaten ayıp olur. İleri bir laf olur. Ama yine de son 
kitabımda yaptığımı düşünüyorum. Enteresan reaksiyonlarla da 
karşılaştım.  
Senem Timuroğlu: Onları da alabilir miyiz?  
Hatice Meryem: Daha önce Sinek Kadar Kocam Olsun Başım-
da Bulunsun’u yazdım. O kitap çok popüler oldu çünkü toplum-
sal algıyı kırmaya yönelik değildi ve yeni bir şey de söylemiyor-
du. Tema olarak söylüyorum, olan bir şeyi anlattım. Dil olarak, 
anlatım tekniği olarak, edebiyat olarak değerlendirilmesi başka. 
Yani var olan bir durumu aktarmış oldum. Kadınların kendileri-
ne dayatılan şu hayatta, evliliğin tek kurtuluş gibi algılanması, 
genç kadınlarda evlilik olmazsa bir yer bulamayacakmış hissi 
uyandırılması gibi sorunlardan söz ettim. O kadınların da can-

kurtaran gibi kocalarına sarılıp aman bu evlilik yürüsün de nasıl 
yürürse yürüsün diye düşünmeleri üzerinden giden bir anlatı. 
Bundan bahsedince tepki yok, itiraz yok, aksine hoş şey yap-
mışım gibi yani “aferin size” tarzında yorumlar oldu okurdan. 
Zaten insan en çok böyle yanılıyor. Biraz daha sınırı aşarsanız, 
biraz daha riskli bölgelere girerseniz, haddinizi bilmezseniz, 
size orada bir dur diyebiliyor okur. Şimdi o durumu tartıyorum 
kendi adıma.  
Müge İplikçi: Bir şey söyleyeceğim, Meryem’le bir toplantıda 
tartışıyorduk. Ben de o dönem Civan’ı yazıyorum ve hatırlıyor 
musun bilmiyorum Meryem Hanım, dedim ki “Bir cinsellik var 
romanda, ne yapayım? Dedin ki “Kız ilk başta yapsın!” (Gülüş-
meler) Gerçekten de, ben ikinci ve üçüncü bölümde ateşli bir 
sevişme sahnesi koymuştum. Sonra da, “İyi yapmışsın” demiş-
tin. Beni orada çok mutlu ettin. Orada bir destek de vardı. 
Hatice Meryem: Bir şey söyleyeceğim, Mihri Hatun’la çok geç 
karşılaştım. Orta sınıf bir aileden geliyorum. Keşke daha başka 
bir aileden gelseydim, kütüphanelerin olduğu bir evim olsaydı, 
öğrenmiş olurdum. Vaktinde okumuş olurdum. Benim oğlum 
şimdi şahane, klasikleri bitirdi. Ben çok geç kaldım. Ne demek 
40’ında 45’inde Mihri Hatunları filan tanımak. Ne kadar üzüntü 
verici. Kendi adıma ben böyle düşünüyorum. Mihri Hatun’un  o 
kadar lirik dizeleri var ki. Şimdi 2013 yılında Beyefendi diye bir 
kitap yazmışım ve orada kadının arzusunu anlatmışım. Mihri 
Hatun henüz 15. yüzyılda sevgilisine şunu söylüyor, “Ben,” di-
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yor, “senin oğlanlarından daha tatlıyım.” Böyle bir özlemi, -bakın 
sadece seksten, aşktan, arzudan bahsetmiyorum, bu sadece işin 
bir kısmı- o dönemde söyleme, ifade etme biçimi çok etkiledi 
beni. Mutfak kadar doğal bir şey bu.  
Senem Timuroğlu: O dönemin –Didem daha iyi bilir ama- cin-
selliğin daha özgür yaşandığı bir dönem olduğunu düşünüyorum 
yani tarihsel anlamda. Yani işte Evliya Çelebi’nin o dönemde bazı 
anekdotları var: derelerde kadınlar ve erkeklerin sevişmesi… 
Didem Havlioğlu: Emin değilim ama bizim anladığımız dilde 
bir cinsellik biçimi değil. Daha başka bir algı var. Bizim kadar dar 
düşünmüyorlar. (Gülüşmeler)  
Hatice Meryem: Şöyle demek istemiştim bu arada, yanlış anla-
şılmak da istemem: Türkiye’de bugün burnu kesilerek öldürülen 
hamile kadınlar varken kadın arzusu ve cinsellik savunucusu gibi 
görünmek de istemem ama benliğe dair eğer bir kadın dili inşa 
olunacaksa ve bizler de eli kalem tutan insanlarsak, hepimiz için 
diğerleri kadar yer ve hacim kaplaması gereken bir mesele, bunu 
söylemek istedim. 
Senem Timuroğlu: Evet ve şöyle bir şey var. Erkek yazarlar za-
ten cinselliklerini o kadar rahat yazmışlar ki, Kate Millet’ın Cinsel 
Politika’da gösterdiği gibi. Kadın kahramanların cinselliğini siz 
de erkekler kadar özgür yazabiliyor musunuz, merak etmiştim. 
O zaman temsil meselesine dönmek istiyorum. Ama öncesinde, 
Şebnem İşigüzel bu konuda bir şey söyleyecek miydi? 
Şebnem İşigüzel: Biraz önce Hatice Meryem söz etti. Aslın-

da 16. yüzyıl, 17. yüzyıl için düşünürsek, özgürlük kavramının 
olmadığı dönemler. Bu daha acı bir şey. Ama orada da kadınla-
rın yarattığı bir dünya vardır. Şimdi ise daha tekinsiz bir dünya 
var. Bir kadın, bir kız çocuğu öldürülür, bütün kasaba korkunç 
şeyler çevirir, kimse yargılanmaz, failler bir de bunların üstüne 
şeref turu atar. Bir kafesin içindesin, hem özgürlük yok, hem de 
korunak yok, yani tekinsiz. Kocası kadını dövdüğünde, çağır 
iki tokat atayım diyen bir kadı da vardı o zamanlar belki. Bu 
elbette övülecek bir şey değil. Ama o sessizlik, o kendine ait 
başka bir dünyadan çıkan böyle yaşanmışlıklar var, bilgiler var. 
Onları akıtmak var. Ben geldiğim dünyayı biraz da buna benze-
tiyorum. Hanene Ay Doğacak onun gücüyle çıktı. Cinsellikten, 
tabulardan söz edilmeyen sessiz bir dünya var, biraz da yalan 
bir dünya. Kadınların güçlü olduğu güzel bir dünya var. Yanıl-
gılarım, yüzleşmediğim şeyler de vardı. Ama bir yandan da, o 
masumiyet kitabı çıkarttı. Sonrasında şununla yargılandığım da 
oldu, yıllar sonra: Kirpiklerimin Gölgesi’nde… Bir eleştirmen, 
yazısında bir erkek yazarı ve beni, kitaplarımızı eleştiriyor. Kir-
piklerimin Gölgesi’yle ilgili şöyle demiş: “Ben psikanaliz bili-
yorum, kesinlikle tacize uğramış birisi olmalı Şebnem İşigüzel, 
o yüzden bunları anlatıyor.” Öte tarafta da benimle birlikte iş-
lediği erkek yazar tecavüzlerden söz ediyor, üstelik erkek teca-
vüzleri var, ona “Ben psikanaliz biliyorum, tecavüze uğradığın 
için bunları yazıyorsun,” demiyor. Ama bana deme cesaretini 
buluyor. İşte cinsiyetçilik burada tutuluyor. Buna dayanarak bir 
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basamak sonrası daha oldu. Bir mail geldi. Çok hakaretamiz bir 
mail ve o yazıya da atıfta bulunarak, oradan güç alarak itham-
larda bulunuyor. Çok temel bir mesele aslında bu.  
Senem Timuroğlu: Son sorum temsille alakalı. Notos’un 
2011’de 188 yazarın görüşünü alarak gerçekleştirdiği “Çağdaş 
Türk Edebiyatının En İyileri” anketinde bir tane bile kadın ya-
zar yoktu. Temsil sorununun hâlâ çağdaş Türk edebiyatında bu-
lunan kadın yazarlar için devam ettiğini düşünüyor musunuz?   
Hatice Meryem: O soruşturma için benden de görüş istendi. 
Ben de kadınları yazdım. Hani Abdülhak Şinasi’nin Çamlı-
ca’daki Eniştemiz adlı olağanüstü eseri, aklımı fikrimi on yılda 
on kere okuyarak çalmışken, bütün o köşkteki ahşapları, yas-
tıkları, yorganları, reçelleri biliyorken, beni bu kadar çarpmış 
bir eserken veyahut da ısrarla bir Feminizm insiyakıyla, kadın 
yazarları yazayım diye değil, gerçekten Tezer Özlü tek başına 
bir kıtadır edebiyatımızda. İlk onun adını yazdım, Sevgi Soy-
sal’ı yazdım, tabii ki Abdülhak Şinasi Hisar’ı da yazdım, iyi de 
yaptım. Onlar öğrenilsin istedim ama herkes öyle düşünmemiş.  
Senem Timuroğlu: 188 yazar içinde kaç tanesinin kadın oldu-
ğunu bilmiyorum. Onlara bakmamız lazım. Evet, dediğin gibi 
belki çok daha az kadın yazar var.  
Hatice Meryem: Mesela bu kitaptan baktığımda katı bir cinsi-
yetçilik, katı bir ayrımcılık sezmedim açıkçası. Kadın yazarları 
düşündüğümüz zaman, başta söylediğim gibi; bunlar hemen ka-
zanılmış haklar değil, çok zor mücadelelere dayanır. Sevgi Soy-

sal’ın Tante Rosa’sı için İletişim’den olan baskının önsözünde 
var, Murat Belge’nin sunumu, demiş ki Sevgi Soysal: “Ben bu 
kitabı ‘Tante Rosa’ değil de ‘Ayşe Teyze’ diye yazsaydım bel-
ki bu kadar eleştiriye maruz kalmazdı.” Ben bunun denemesini 
bile yaptım. ‘Ayşe Teyze’ diye romanı tekrar yazdım, -kabaca 
yani daha kısaltarak- onun bütün yabancı görülen unsurları-
nı yerlileştirmeye çalıştım, bakalım yerlileşiyor mu diye. Asıl 
karşılaştığım şey Almanya’da yaşıyor olması, pastalara ‘oğlan 
çükü’ diyor olması filan değil, refleks olarak benliğine uygun 
bir hayat sürdürmesi. Eğer onlar bunu yazmamış olsa idi, ben 
bugün bunu yapamıyor olurdum. Böyle bir temsil hakkım da 
olmazdı. Temsil hakkıma dair temsil edilmediğimi düşündüğüm 
yere sesimi karıştırabilecek gücüm var şu anda. Evet, bir kadın 
geleneği var her şeyden önce.  
Senem Timuroğlu: Sevgi Soysal’dan bu kadar söz etmişken 
bir soru sorabilir miyim? Sevgi Soysal’ın kızı aramızda şu an, 
onun cinsiyetçi eleştiri durumuyla karşılaşma deneyimleriyle il-
gili bilginiz varsa söyleyebilir misiniz?  
Funda Soysal: Tabii, hem bu konuştuğumuz konuyla ilgili, hem 
sizin konuştuklarınızdan benim aklıma gelen, söylemek istedi-
ğim birkaç şey var. Sevgi Soysal’ın, Tante Rosa’sı ile ilgili ola-
rak daha önce yazmıştım. Evet, öyle kötü metinler de var ama 
zamanında o romana çok sahip çıkan yazarlar da var. “Edebiya-
tımızda yeni bir kadın, dikkati çeken” şeklinde. Onu da söyle-
mek lazım. O kitap 70’lerde kolay kolay bulunmayan bir kitap. 
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Hatta ben şunu fark etmiştim ki, Yenişehirde Bir Öğle Vakti’nin 
ilk Ülke Yayınları’ndan yayımlanmadan önce raporları gidiyor, 
yayımlayalım mı yayımlamayalım mı bu kitabı, diye. Aslında 
ilk Yürümek’te yaşandı bu sorun. Annemi Yürümek kadar en 
başta meşhur eden şey Yürümek’le ilgili olan davalar, süreçler. 
Fakat sonra Yenişehirde Bir Öğle Vakti’nin yayımlanması süre-
cinde yayınevinin kendi çalışması kapsamında kadın yazarları 
destekleme politikasının bir parçası olarak Füruzan’ın yanı sıra 
Sevgi Soysal’ı da bu şekilde destekleyebiliriz deniliyor. Yani, 

kadın yazar olması o 
kitabın basılmasında 
rol oynuyor. O dönem 
yine de bir genel dönü-
şüm, bir akım var gibi. 
Belli ki daha büyük bir 
yayınevinden o kitabın 
çıkmasında da, öyle bir 
kategoriye sokulması 

etkili olmuş. Yeri gelmişken aklıma gelen birkaç şey eklemek 
istiyorum. Yenişehirde Bir Öğle Vakti’nin ilk versiyonlarıyla 
sonraki versiyonları arasında ciddi farklar var. Döndü diye bir 
kadın var orada, öğretmen bu kadın. Roman, onun köyde tanık 
olduğu bir kadının hikayesi. Köydeki kadın aşığıyla bir şeyler 
yaşadığı için uçurumdan atılıyor, roman böyle bir hikâyeyi an-
latıyor. Bu, romanın ilk versiyonunda bir eşekle bir erkeğin ol-

duğu bir hikâye. Daha sonra onu değiştirmiş. Ama Sevgi Soysal 
mı, yayınevinin müdahalesi mi değiştirmiş, bilmiyorum. Belki 
de, zaten Yürümek’le o konuda başı dertte, tekrar o sayfayı aç-
mak istememiş. Buradan da anladığım, Sevgi Soysal’da erkek-
liği problematize eden bir yapı var. Erkeklere karşı çok dürüst 
konuşan bir yazar ve az önceki tartışmalarımızda da, erkeklerin 
kadınları araçsallaştırması ya da hükmetmesi üzerine konuştuk. 
Hayatı konsantrik, iç içe daireler olarak düşündüğümüzde gö-
rüyoruz, bir şekilde kadınları hapseden bir erkek dünyası var. 
Hatice Meryem’in söyledikleri o yüzden benim hoşuma gidiyor 
çünkü o dairenin dışında olabilen bir takım kadınların yazını-
nın kendisini ne kadar etkilediğinden bahsetti. Acaba bunun bir 
sonraki aşamasında, kadın yazarlar olarak erkekler üzerine ne-
ler yazabilirler? Kadınların kurguladıkları erkek karakterlerden 
söz ediyorum. Yazarken bir dönüştürme, bir altını oyma ya da 
erkek yazarların yaptıklarının aynısını yapmak gibi bir tercihi-
niz oldu mu, onu merak ediyorum.  
Senem Timuroğlu: Seyirci sorularına geçmiş olalım böylece.
Hatice Meryem: Dürüstlükle şunu söyleyebilirim. Geçen yıl 
yazdığım Beyefendi kitabı, hayali bir beyefendi, erkeklik sem-
bolü olarak bir erkeğe yazılmış gerçekten çok dürüst bir me-
tin. Yapabildiğimin en dürüstünü yaptım. Belki yapamadığım 
kısımlar olmuş olabilir ama en dürüst mektup. Ona seksten 
bahsettim. Ona her şeyden bahsettim. O yüzden şimdi müreffeh 
hissediyorum, içim rahat bu anlamda.  
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Müge İplikçi: Şunu söyleyeyim, Civan’da da Deli Dumrul ka-
rakterine öykünerek bir komiser yarattım. O romanda olaylar 
bir kasabada geçer, Kürt ve Türkler arasındaki o gerginliği ak-
tarmaya çalışır. Komiserinse geçmişle, annesiyle ilgili çok cid-
di sorunları vardır. Bundan kaynaklı o şizofrenik bakış açısını 
olayları çözmede nasıl kullanamadığını aktarmaya çalıştım ve 
aslında şu an Türkiye’nin hâline referans vermek istedim. En 
anlı şanlı erkek karakterim odur, maalesef Deli Dumrul. Bun-
dan sonra daha normal karakterlere geçeceğimi umuyorum.  
Şebnem İşigüzel: Her türden insanı ete kemiğe büründürüp ya-
zarken şu oluyor, bazen ben kendimi öyle yakalıyorum: Kadın-
lara gerçekten kötülük yapan bir tipi yazıyorsunuz baştan sona 
ama ona bir yerde çakmak, geçirmek istiyorum. Son yıllarda 
özellikle bu toplumsal sıkıntılar, kadının içinde bulunduğu du-
rum, bazen anlatılanın bir roman olduğunu unutturuyor, öyle 
kahramanlığa bürünüyorum, kahramanla itişip kakıştığım daha 
önce hiç olmazdı.
Hatice Meryem: Şebnem’le ilgili bir şey söylemek istiyorum. 
Bir edebiyatçının başka bir edebiyatçıyı övmesine çok rastlan-
maz ama ben Şebnem’in Kirpiklerimin Gölgesi kitabının çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta o çok bahsetmez ama 11-
12 yaşında bir kız çocuğunun başına gelen dehşet bir hikâyedir 
Kirpiklerimin Gölgesi ve edebiyatımıza girmiş en sert hikâye-
lerden birisidir. 
Şebnem İşigüzel: Teşekkürler. Aslında onu yazarken o çocuk 

olmak hakikaten zordu benim için.  
Senem Timuroğlu: Evet, sorulara devam edebiliriz. Var mı so-
rusu olan? 
Dinleyici: Kadının ötekileştirilmesi ile beraber edebiyatta da 
kadınlar yazar olarak erkeklere göre fazla yer bulamadığı için 
ya da kadınlar edebiyatta erkekler tarafından işlendiği için Ha-
tice Meryem’in de bahsettiği gibi, yeni yazarların kendilerine 
eklemlenecek kadın yazar bulamamaları gibi bir problem var. 
Bu durumda yazmaya başlayan kadınlar da bir yerden sonra o 
kadar erkek gözüyle görmeye başlıyor ki, entelektüel kadınla-
rın yazdıklarında bile bir yerden sonra seksizm başlıyor. Ama 
benim asıl anlatmak istediğim şey, bu problemi görmüş kadın 
ya da erkek bilinçli okurun da fark ettiği gibi kadın yazarların 
bu kısır döngü karşısında hırçınlaşmaları ya da sinirlenmeleri, 
erkeklere karşı sert tavır koymaları, kadın yazarları gerçekten 
biraz hırçın bir yere itiyor. Bu durum, kadın yazarlara karşı bü-
yük bir önyargıyı doğrular gibi ama aslında bu önyargı onların 
üzerine itilmiş, yapıştırılmış ve aynı zamanda bu önyargıya uy-
gun yaratılmış oluyor kadın kahramanlar. Bu hırçın kadın di-
linden kurtulmak, Sevgi Soysal gibi bir kadın dilini oluşturmak 
mı gerçekten, sizin bahsettiğiniz gibi? Yoksa bu çarkın içinden 
çıkmak mı? Bu çarkın içinden çıkarsanız bu sefer deli kadın 
oluyorsunuz. 
Şebnem İşigüzel: Deli kadınlar varsa deli adamlar da var. Ka-
dınları delirten de erkeklerdir ayrıca. (Gülüşmeler) Virginia Wo-
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olf varsa onun muadili erkek yazarlar da var. Sonuçta yazıyoruz. 
Yazmak başlı başına bir dünya ve dünyayı aslında kadın erkek 
birlikte paylaşıyoruz. Çok da cinsiyet yükleyemeyiz o dünya-
ya. Ama yazı masanın başından kalktığında ya da yazı masa-
nın başındayken de bir erkek gibi bir kadına çemkiremezsin. 
Dikkate almak zorundasın, bir terzi gibi herkesin elinin farklı 
olması gibi bir şey bu. Zanaat gibi bir şey. Ama bunu erkekler 
de yazıyorlar, kalbi olan, vicdanı olan adamlar da doğru düzgün 
yazıyorlar. Çok ortadan bölünmüş bir elma değil.  
Dinleyici: Tabii, ama zaten bu kadın diliyle yazmak, kadının 
üzerine itilen şeyi kabullenmek değil mi sizce?  
Şebnem İşigüzel: Kadın yazarların üzerine itilmiş olan ve ya-
zarken değil aslında toplumda yaşarken çıkan bir sürü sıkıntı 
var. Ben onu görüyorum elzem olarak. Yoksa, kadın yazar ola-
rak sivriliyor ve aslında yan yana duruyorsunuz. Gücünüzü de 
yazıdan alıyorsunuz. Dil olarak orada bir ayrılık düşünemiyo-
rum. 
Hatice Meryem: Bir şey söylemek istiyorum. Aslında doğru bir 
tespit yaptı arkadaşımız, kadınların hırçınlaşması veya delilik 
kafesine girmesinin eleştirisi değil mi? Bir laf vardır, durumun 
el vermiyorsa uzaktan seveceksin. Mesela Tezer Özlü’nün im-
gesi, imajı bizim kafamızda delilikle ilgili olmamalıdır esasın-
da. Fakat, bir sürü insan onun meme kanserinden öldüğünü öğ-
renince şoke oluyor. Çünkü efsanesinin daha şaşalı olması için 
intihar etmesi gerekiyor. Böyle o kadar çok kadın yazar var ki… 

İnsaflı bakmak gerekiyor. 1980’de yayımlandı Yaşamın Ucuna 
Yolculuk. Bakın bir şey itiraf edeceğim. Kadir Has Üniversite-
si’nde “Tezer Özlü Sempozyumu” düzenlenmişti. Konuşmacı 
olarak beni davet ettiler, dedim ki “Ben Tezer Özlü’yü çok se-
verim ama benim kalemim değil, benim sırtımı yaslayacağım 
yazar değil.” Ne kadar hadsiz, terbiyesiz bir söz söylemişim. 
Çünkü o zamanlar başka türlü kalmış aklımda, 20’li yaşlarda 
okumuştum. Delilik ve marjinallik kulvarlarında yol alan, ek-
lektik yazan biri gibi kalmış aklımda. YKY’den çıkıyor bugün 
hâlâ kitapları, arkasında da şöyle yazıyor: Türk edebiyatının li-
rik prensesi, kırılgan prensesi... O sempozyuma katılmamı rica 
ettiler. Sonra ben tekrar okudum ve çok utandım kendimden. 
Çünkü o kadar cesur bir şey yapmış ki, kadını mecburen pren-
seslik kılıfına sokmak zorunda kalmışlar. Ben tamamen böyle 
hissettim. Hem yazarın kendisine hem metnine büyük haksızlık 
bu. Hırçın olmayı hiç kimse istemez, ben bile. Herkes hoşgö-
rülü olmak ister ve bu sadece konfor içindekilerin refleksidir. 
Evet, ben de yazarken -aslında Şebnem doğru söylüyor- bütün 
bu düşüncelerle oturup yazmıyorum. Hikâye anlatmak istiyo-
rum, roman yazmak istiyorum. Ama bu sorunlar hep dilimizi 
de söylemimizi de ister istemez daha uç noktalara sürüklemek 
zorunda kalıyor.  
Şebnem İşigüzel: Bazen hırçınlık aslında sağlıklı bir refleks 
oluyor. Aslında Sevgi Soysal, Tezer Özlü güçlü bir kişilik, güç-
lü bir dünya ki bizi edebiyata çıkarıyorlar yine. Evet, kırılgan 
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prenses ama bir yandan da, ne güçlü biri kardeşim ve içinde ne 
fırtınalar kopuyor, bana böyle bunları anlatabiliyor. Virginia Woolf 
Orlando’yu yazmış, tabii ki kuşlar onunla konuşur. Bir aptal yazar-
la konuşacak halleri yok. Yani aşmışsın, uçmuşsun, bambaşka bir 
yerdesin. Asıl biz zavallı bir yerdeyiz, sürünüyoruz. Hani delilik bir 
mertebe aslında, uçarılık bir mertebe. Çünkü altta kalanlar hem seni 
zorluyorlar, aşağıya çekmeye çalışıyorlar, hem de aslında yoklar. 
Seval Şahin: Benim aslında merak ettiğim şey şu: Fatma Aliye ile 
Ahmet Mithat Efendi bir kadın ve bir erkek yazar olarak 19. yüz-
yılda birlikte bir kitap yazıyorlar ve biri kitabın bir kısmını diğeri 
öteki kısmını yazıyor. Hayal ve Hakikat. Bu aslında bir kadınla bir 
erkeğin metinsel bir konuşması aynı zamanda. Siz bugün böyle bir 
konuşma yapmak ister misiniz metinsel anlamda, başka bir erkek 
yazarla? Bu size çekici gelir mi, neden? 
Senem Timuroğlu: Zaten Türkiye’de tek o. Dünya edebiyatında 
da çok az var. Tabii, bir sorumluk gerektirir Fatma Aliye’nin yaz-
ması.  
Seval Şahin: Kadın yazarlar olarak geleneği bu kadar arkanıza ala-
rak tam da bir eleştiriyi, başka bir şekilde konuşmayı ya da başka 
bir şekilde iletişimi mümkün kılmayı tercih eder misiniz? Yani, tam 
olarak bir sorunu ortadan kaldırır mı Ahmet Mithat ve Fatma Ali-
ye’nin o günkü durumu, böyle bir şey yapmak ister misiniz?  
Hatice Meryem: Talep varsa düşünürüz. (Gülüşmeler) 
Seval Şahin: Böyle bir dönemde Fatma Aliye ile Ahmet Mithat 
Efendi’nin o sorunlu metnini sorunsuz bir hale getirmeyi deneye-

bilirsiniz, temize çekebilirsiniz. Hangi yazar bunu yazabilir sizce? 
Bunu yaparsanız, aklınızda bir yazar var mı? 
Senem Timuroğlu: Şöyle söyleyebilir miyim, çağdaş Türk edebi-
yatında cinsiyetçi olmayan, vicdanlı erkek yazarlardan birkaç tane-
sini söyleyebilir misiniz?  
Müge İplikçi: Böyle bir soruyu bir erkek yazara sorar mıydın? 
(Gülüşmeler) 
Senem Timuroğlu: Hayal’deki kahraman aşkından dolayı histerik 
kadın olma durumunda ilerliyor. Diğeri de çok okuduğun için aşık 
oluyorsun, histerik oluyorsun diyor. Böyle düzeltiyor onu. Türk 
edebiyatında böyle bir kadın ve histeriyle ilgili önemli malzemesi 
olan bir kitap Hayal ve Hakikat. Burada çok farklı bir şey var. Ama 
hiç bir yazar gelmedi aklınıza, onu da söyleyeyim. 
Hatice Meryem: Orada galiba şöyle bir şey var. Siz daha iyi bilir-
siniz, yaş farkı neydi Fatma Aliye Hanım ile Ahmet Mithat Efen-
di’nin?  
Senem Timuroğlu: Çok fazla, hocası. 
Hatice Meryem: Sanırım, yaş farkından da kaynaklı, orada karşı-
lıklı bir hizalanma var. Akranım olan bir erkek yazarla konuşmam 
başka, benim taptığım, sevdiğim, önemsediğim, büyüğüm olan 
ağabey gibi, baba gibi olan bir yazarla konuşmam başka olur. Ama 
gerçekten, tamamı hakikat olan ve hayalin de ikisi için eşit derece-
de mümkün olduğu bir sohbet şahane olurdu.  
Senem Timuroğlu: Çok teşekkür ediyoruz sabahtan beri bizimle 
birlikte olduğunuz için. Konuklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. 
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ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.
 İlk olarak sormak istediğimiz şey,  “akademi”yi bir 
kavram olarak sizin nasıl tanımladığınız üzerine. “Akade-
mi” sizin için ne ifade ediyor?
 Öyle geniş manasıyla tarif ya da tanım yapamam herhal-
de ama benim için ne ifade ettiğine dair bir şeyler söyleyebili-
rim. Öncelikle normatif, olması gerekene dair bir şey söyleye-
cek olursam; toplumun, her anlamda düşüncenin daha yoğun 
bir şekilde üretildiği ve bunu toplumla refleksif bir ilişki içinde 

paylaştığı bir yer olarak tanımlı-
yorum akademiyi. Refleksif der-
ken de, sadece kendi içinde, “biz 
bilim yapıyoruz burada, dalmayın 
içimize”den ziyade, o toplumdan 
gelecek olan pratiğin bilgisini de 
harman eden bir yer olduğunu söy-
lemek istiyorum. Tabi ben bunu 
biraz da kendi sosyolojik gözlük-

lerimle bakarak söylüyorum. Bir fizikçi için, kimyacı için tam 
olarak nasıldır bilemem ama biraz zorlarsak herhalde onların 
da toplum pratiğiyle refleksif ilişkileri olduğunu söyleyebiliriz. 
Ama sosyal bilimler açısından düşündüğümde, çok açık: tabi 
ki yapacağım teorinin sokaktaki pratikten bağımsız olması diye 
bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla akademi için ikili bir 
analiz yapmak lazım diyorum. Bir tanesi daha içeri dönük, bir 

tanesi daha dışarı ile ilişkiler bağlamında olmalı. Bu ikisini göz 
ardı eden bir akademi olamaz. Ama Türkiye’de bu asla böyle bir 
şey değil tabi. Ya bir takım burnundan kıl aldırmayan akademik 
birimler var ve kendilerini dünyanın merkezi zannediyorlar, ya 
da “vallahi halkımız böyle istiyor, biz bu konularla uğraşama-
yız” diyen, belki popülist değil ama kabaca Türkiye’de otori-
ter-milliyetçi yapıların bütün izlerini taşıyan birtakım kadrola-
rın olduğu akademiler var. Kabaca durum budur.
 Peki, akademi kavramı ile birlikte düşünerek, bir 
akademisyenin halkı aydınlatmak gibi bir görevi var dene-
bilir mi?
 Yok hayır, öyle bir şey tabi ki değil. “Halkı aydınlatmak” 
diyecekseniz “halktan aydınlanmak” da demeniz lazım o hâlde. 
Oysa öyle bir şey yok. Marangozlar toplumu aydınlatmaya çalış-
mıyorlar; onlar tahtadan, ahşap, masa vs. yapıyorlar. Biz de işte 
fizik, kimya, sosyoloji vs. yapıyoruz. Yani herkes bir şey yapı-
yor sonuç olarak. Keşke herkes Marx’ın dediği gibi biraz felse-
fe biraz balıkçılık falan yapsa; fakat öyle bir şey yok. Ancak hiç 
olmazsa herkesin daha iyi yapabildiği bir şey var; yine de keşke 
kimse onunla sınırlı kalmasa. Yani marangoz, marangozluğun 
biraz dışına çıksa, yani “benim oğlum bina okur, döner döner 
bir daha okur”un ötesinde bir şeyler olsa. Ben de sosyolojinin 
yanı sıra biraz felsefe yapabilsem, biraz buğday nasıl yetiştiri-
lir ya da hayvancılık nasıl oluyor diye düşünebilsem... Ki bunu 
arka planda birtakım art niyetlerle söylüyorum. Nasıl diyeyim, 
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mesela ziraatçılık, akademide yapılan bir şey. Bu adamlar ken-
di kendilerine, Ankara’da veya başka yerde ziraat fakültelerinde 
“bir tohum nasıl geliştirilir?” diye “projeler” yapıyorlar ve bunu 
götürüp köylüye veriyorlar. Köylünün o tohum yetiştirme konu-
sundaki yüzyıllardır süren geleneğini, doğal zinciri kırıp, onları 
Amerika’daki bilmem hangi tarım şirketine bağımlı kılıyorlar. 
İşte bu senin tohum üzerine yapacağın araştırma yüzünden, bu-
radaki yerel tohumu koruma mantığı değil, küreselleşmiş tohum 
kullanma mantığı geliyor ve hepsinin içine giriyor. Dolayısıyla, 
bunu yapan akademisyen o anlamda yerel, küresel gibi birtakım 
farklı lafları bir araya getirmeli ve aynı zamanda “evet, ben bir 
tohum uzmanı olarak köylüye bir şey anlatırım ama tohum hak-
kında adamın yüzyıllardır biriken bilgisi hakkında da fikir sahibi 
olmam lazım. Benim bilgi türüm otoriter bir bilgi, empoze olan 
bir bilgi olmamalı” demeli. 
 O zaman Türkiye’de bilimsel bir kurumsallıktan, aka-
demik bir gelenekten bahsetmek mümkün müdür bu söyle-
diklerinizin çerçevesinde? Yani, Türkiye’de “iyi üniversite” 
dediğimiz üniversitelerde bilim daha çok kişiler üzerinden mi 
yürüyor, yoksa o kişilerin ekolü ve geleneği var, o mu sürdü-
rülüyor?
 Galiba üniversitelerden ziyade, üniversitelerin içinde az ya 
da çok, “iyi” bölümler, birimler, insanlar var. Birtakım üniversi-
telerde herhalde kazara kenarda, köşede kalmış bir adam ya da 
kadın var, işte zavallıcık orada ezilmeden yok olmadan bir şeyler 

yapmaya çalışıyor ama üniversitenin genel havası eziyor onu. O, 
orada olsa da, o adamcağızın lafı bile geçmiyor. Başka üniversi-
teler var, onlar biraz daha cesurlar ve orada bir kurumsallaşma 
var. Ya da, bazı konularda daha cesurca oluşturulmuş kurumsal-
laşmalar var. Mesela Boğaziçi Üniversitesi’nin bazı birimleri, 
bölümleri; İstanbul Şehir, Bilgi ya da Sabancı üniversitelerinin 
bazı bölümleri ve birimleri bunlar arasında sayılabilir. Koç Üni-
versitesi’nde belki biraz daha küçük  kurumsallaşmalardan söz 
edebiliriz. Çünkü Koç Üniversitesi daha piyasaya, işletmeye dö-
nük ve Koç hanedanının uzantısı olan bir yer. ODTÜ mesela, bir 
zamanlar kurum olarak çok daha farklı bir yerdi. Yine kendi dün-
yamdan bakacağım ama hem Bahattin Akşit, Ünal Nalbantoğlu 
vs. gibi süper dinamikleri olan birimleri, bölümleri vardı ve hem 
de total bir aurası vardı. Şimdi ise böyle bir şeyden bahsetmek 
pek mümkün değil. Ayrıca, Türkiye’de üniversite konusunda bir 
kurumsallaşmadan genel olarak bahsedilemez çünkü bir YÖK 
meselesi var. Yani bu kurumsallaşmaları engelleyecek bir an-
ti-kurum var aslında. Varoluşu itibariyle kafa ezen, kol kesen bir 
kurum. Biraz Gökhan Çetinsaya dönemiyle birlikte sanki bir tür 
dönüşüm yaşanıyor gibi, ama o öyle bir şey ki, çürümüş ya da na-
sırlaşmış bir örgüt içinde tek bir kişinin “liberal ve demokrat bir 
şeyler yapalım” demesiyle pek olmuyor. Olursa “Gorbaçov’un 
Glasnost’u”na benzer bir şeyler olur belki de... Ama YÖK gibi 
bir kurum olduğu sürece üniversiteler gerçek anlamda kendi baş-
larına “şu üniversitenin şu özelliği çok iyidir, gideyim oradan bir 
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ilim, irfan alayım” demek pek kolay olmayacak sanırım. İşte bu 
yüzden ancak bazı birimlerde, bölümlerde ufak tefek “iyi” işler 
yapılabilecek. 
 Sizin daha önce gerçekleştirmiş olduğunuz “Kendi 
Kutbumuzu İnşa Edelim” başlıklı bir konuşmanız var. Bu 
tür bir kutuplaşmanın akademi içinde olduğundan da bah-
sedebilir miyiz? Böyle bir kutuplaşma varsa bu tartışma or-
tamını besleyen bir şey mi olur yoksa bu tür bir kutuplaşma 
sadece bir gerginlik mi yaratır?
 Kutuplaşmanın kendisi bana çok makul gelen bir şey 
değil. Birtakım fikirleri provoke eder ama kutuplaşma cemaat 
yaratan bir şeydir. Cemaat ise, esas olarak kendisini koruma gü-
düsüyle hareket eder; bu her zaman kötü bir şey olmasa da, kim-
lik takıntılıdır. Yani siz öbür tarafta “doğruluğu” kabul edilebi-
lir bazı fikirler olabileceğini göz ardı edip, daha çok kendinizi 
takviye ediyorsunuz. “Ben niye hep haklıyım, öteki neden hep 
haksız?”, “Benim araştırmam niye en iyi, ötekilerin araştırması 
niye daha kötü” gibi pozisyon güçlendiren bir kutuplaşmanın 
döngüsüne düşebilirsiniz. Ama çatışma, “conflict” anlamında 
bir şey tabi ki olmalı. Farklı araştırma yöntemleri, farklı bulgu-
lar, farklı hipotezler, farklı problematikler tabi ki olmalı ki ben 
sürekli kendimi sorgulayabileyim. Galiba insanoğlunun –Homo 
academicus da dahil olmak üzere- korunmacı, korkan; “bizim 
grup”, “bizim düzen” diyen bir tarafı olduğu için, akademik 
olmak bunu kurtarmıyor. Süper düşünen insanlar olabilsek de, 

böyle bir durum, bizi bu tür cemaatçi korkulardan koparmıyor. 
O yüzden bu tür akademik faaliyetlerin de galiba çok fazla sa-
vaş açmadan yapılmasında yarar var. Çünkü kutuplaşınca neler 
olacağını, ben kendimden biliyorum. Mesela akademik mese-
lelerden biraz çıkıp, Türkiye’nin politik meselelerine girelim. 
Örneğin ben, AK Parti’nin birtakım politikalarını destekledim, 
“Yetmez ama evet” dedim, vs; bu yüzden de birtakım insanlar 
bana düşman oldu. E, bu sefer ben de onlara düşman oldum. 
Sonra ben AK Parti’yi eleştirmeye başladım; bu sefer bana daha 
önceden “ne güzel dostumuzsun” diyenler, beni AKP düşmanı 
ilan ettiler; ben de onlara düşman oldum. Anlatabiliyor muyum? 
Hiç fark etmiyor. Ben kendim süper bir insanım da, kimseye 
düşmanlık yapmam falan diyemem. Ben de bizzat kutuplaş-
mayı yaşayan bir insanım. İşte bugünlerde yine benzeri bir şey 
yapacağız. Erdoğan’ın 24 Nisan “taziye” açıklamasıyla muh-
temelen ortalık yine birbirine girecek. Metnin iyiliğini vurgu-
larsanız, “Erdoğancı”, “bilmemneci” diyecekler. Sonuç olarak 
bu aslında akademi veya siyasetin, ne olursa olsun; Türkiye’nin 
siyasal kültüründen bağımsız değil. Türkiye’de aydının, ente-
lektüelin ve akademisyenin yetiştiği alan dediğimiz şey Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin oluşumundan da bağımsız değil 
ki! Yani Kemalist gelenek zaten kendi aydınlarını yetiştirmeye 
çalıştı, halkı öteki olarak gördü. Bir ideolog-aydın, münevver, 
halkı aydınlatacak kişi yetiştirmeye çalışarak, hep düşmanlıklar 
içinde oldu. E, şimdi halk kendi aydınlarını çıkarınca düşmanlık 
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akademi içinde de devam ediyor, siyasetin içinde de. Düşmanlı-
ğın, kutuplaşmanın olmadığı bir alan yok. Mecliste salı günleri 
yapılan grup toplantılarındaki üsluptan tutun, seçimlere, temel 
atma törenlerine, çevre katliamlarına kadar. Açıkçası, en yumu-
şak tabirle, “gına” getiren bir durum bu. 
 Toplumun hemen her katmanında bir ötekileştirme-
nin söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aynı du-
rum üniversite için de söz konusu. Mesela akademide eş-
cinsel olmak, gayr-i müslim olmak vs. O hâlde akademideki 
bu ötekileştirmeyi toplumun diğer katmanlarındaki öteki-
leştirmeden ayırmak mümkün değil diyebilir miyiz?
 Tabi ki, bu ikisi birbirinden bağımsız değil, paralel. Me-
sela daha popülist politikacılar, sağcılaşmış AK Parti türü, Erdo-
ğancı politikacılar falan arada bir atıp tutuyorlar, “Akademikler 
şöyle, akademikler böyle vs.” diye. Yok kardeşim; akademik, 
entelektüel camia senin dışında olan birileri değil. Senin akade-
min de öyle, senin de zaten öyle bir camian var; onlar da dışla-
mayı, kibri gayet iyi biliyorlar. Mesela 28 Şubat bu konuda çok 
ilginç bir örnektir. İsim vermeyeyim, “taşra” diye tabir edilen 
bir şehrin üniversitesinin milliyetçi-muhafazakâr kadrolarıyla 
ilgili olarak anlatılıyordu: 12 Eylül sonrasında bir tane makaleyi 
çevirttirip doktor, doçent olmuş, gayet milliyetçi-muhafazakâr 
birtakım “akademikler” var. “Muhafazakâr” damarları nede-
niyle normal olarak, bunlar için tabi ki, başörtüsü sorun değil. 
Ama 28 Şubat geldi, bunların hepsi kapıda başörtülü avına çık-

tılar, üniversite kapısında başörtülüleri engellemeye başladılar. 
Çünkü söz konusu adam entelektüellik, düşüncenin bağımsız 
olması gerektiği falan gibi şeylerin değil, daha çok bir “taraf”ın 
adamı. Kim güçlüyse ona yakın. Ama onun haricinde gayet de 
insanî ve zavallıca bir durum bu. Çünkü sonuçta bu adamlar 
evlerine ay sonunda maaş götürmeye çalışan insanlar. Ekmekle-
ri, zeytinleri, biftekleri kesilmesin; çocuklarının okul paralarını 
ödeyelim diye, buna “eyvallah” diyorlar. O yüzden, en baştaki 
tanıma bir daha dönersek; galiba akademisyen o anlamda, biraz 
daha cesur ve bağımsız, özerk gibi özellikleri olan biri olmalı-
dır. Yoksa hasbelkader memur olurlar. 
 Konuyu biraz değiştirip, üniversite bütçeleriyle ala-
kalı olarak bir şeyler sormak istiyorum. Benim doktora yap-
tığım alan biyoteknoloji, sosyalbilimlere göre çok farklı bir 
alan. Kendi projelerimizin bütçesi için yüz binlerce dolar 
ayrılıyor. Bu noktada projelere maddi destek veren şirketler 
olabiliyor. Yani bir şekilde üniversitedeki araştırma ortamı 
sermaye gruplarıyla çok yakın ilişki içinde oluyor. Sizin de 
projelerinizde bu tür destekler var mı?
 Bizim alan için, şirketlerden maddi destek sağlamak çok 
zor. Bazen uluslararası vakıflar, Ford Vakfı mesela, Ortadoğu 
bölgesinde sosyal bilimlere ilişkin çeşitli konularda çalışmaları 
destekliyor. Koç Vakfı’nın da bunun gibi destekleri var. Avrupa 
Birliği, TÜBİTAK, TESEV gibi yerlerden de destek alınabili-
yor.  
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 Sormak istediğim şey aslında şuydu: Bu tür işletme-
lerin, kurumların, vakıfların desteği akademik çalışmalar-
daki özgür düşünceyi, düşüncenin bağımsızlığını etkilemez 
mi? Sonuçta bir yerden destek alıyorsunuz kendinize, ser-
maye olarak. Bu bir baskı mı değil mi?
 Ben araştırmaya yapmaya başladığımdan beri, yani dok-
toram bittiğinden beri, 25 senedir, birçok araştırma yaptım; çok 
çeşitli araştırmaların içinde bulundum. Dolayısıyla bu destek 
meselesini ben de düşündüm tabi. Kimden finansman alınma-
lı, nasıl alınmalı vs. Sonuç olarak kafamdaki ağırlıklı düşünce, 
araştırmacı kendine güveniyorsa, kendi etik, ahlak, dürüstlük ve 
araştırmanın bağımsızlığı gibi konularda cesursa ve elini verip 
kolunu kaptırmayan bir kapasite hissediyorsa kendinde, finan-
sın kimden geldiği galiba çok önemli değil. Ama o da bir yere 
kadar. Mesela CIA araştırma yaptırmak istese ve bunu açık açık 
bilsem, böyle bir araştırma yapmam. Anlatabiliyor muyum? Ya 
da KGB, MİT gibi birileri destek vermek istese “kusura bakma-
yın” derim. Çünkü orada kol kaptırılabilir. Aynı zamanda orada 
yaptığınız araştırmanın nasıl kullanılacağını da bilemezsiniz. 
Birinci mesele bu. Ben kimseden korkmuyorum,  kendi adıma 
konuşuyorum. Birilerinin beni manipüle etmesinden zerre ka-
dar korkmuyorum, edemezler de. Ama ikinci bir şey var, benim 
yaptığım araştırma, örneğin kamuya benim denetimim altında 
açıklanmayacak, kendi istedikleri doğrultuda kullanılacaksa 
orada bir şüphem olur. Çünkü alıp onu kendisi manipüle ede-

cek. Bildiğiniz gibi, bu şekilde “müşteri”nin kontrolünde kalan 
siyasal kamuoyu araştırmaları var. Müşteri istediği gibi kullanı-
yor ya da basit piyasa-para ilişkileri içinde çalışan ve müşterinin 
isteğine göre sonuç veren araştırma şirketleri var. Bu gibi tehli-
keli durumlar var tabi. Fakat sonuç olarak kimin finanse ettiğine 
baktığınız zaman, devlet, özel şirket vs. gibi şeyler son tahlilde 
fark etmiyor. 
 Öte yandan bu memlekette bir zamanlar birtakım demok-
ratik sivil toplum kuruluşlarının finansmanını diline dolamıştı 
bazı medya organları. Hepsi birbirine çok benzeyen Hürriyet 
çevresi, Sözcü türü, Akit türü gazeteler inanılmaz suçlamalar 
yaptılar: “Sorosçu”, “kökü dışarda” falan gibi. Aynı zamanda, 
Türkiye’de şu anda çok gözükmüyor ama 2000’lerin başında 
vardı, özellikle AK Parti’ye karşı yürütülen kampanyalar sıra-
sında, mesela Kuva-yı Milliye adının çeşitli versiyonlarına sahip 
birtakım derneklerin çoğu devlet tarafından desteklendi. Onlar 
da “sivil toplum”du güya, anlatabiliyor muyum? Devlet tarafın-
dan desteklenen “sivil toplum” gibi, devlet tarafından destek-
lenen bir sürü “araştırma” da var. Cumhurbaşkanı Ahmet Nec-
det Sezer tarafından veya Başbakanlığın örtülü ödeneklerinden, 
şuradan buradan desteklenen bir sürü iş var zaten. Yani devlet 
tarafından manipüle edilen bilgi ve eylem var. Özel şirket, vakıf 
veya devletin namus bakımından, dürüstlük bakımından öyle 
bir farkı yok. Herkes senin araştırmanı kullanabilir. Bu da ga-
liba az önce bahsettiğim, akademisyenin, memur akademisyen 
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mi, bağımsız akademisyen mi olduğuna bağlı olarak değişiyor. 
Eğer ben gerçekten bağımsızsam, asgari bir etik-ahlak düzeyini 
koruyorsam galiba araştırmanın kim tarafından finanse edildiği 
sorun değil. Çok emin değilim tabi, bilemediğim düşünemedi-
ğim bir sürü durumlar da olabilir. Ama ilk elde aklıma gelenler 
bunlar. Çok sorun olmamalı diye düşünüyorum. 
 Başka bir konuya geçmek istiyorum şimdi. ÖYP ya da 
geçici araştırma görevlisi kadrolarıyla ilgili bilginiz var mı?
 Çok az var, biraz biliyorum. Ayrıntılara vâkıf değilim.
 Genel olarak şöyle tanımlayayım: geçici kadrolarda 
doktorasını ya da yüksek lisansını yapan öğrencilere yedi yıl 
süreyle kadro veriliyor. Sonrasında ise, doktora bitince üni-
versite ile ilişik kesiliyor. Bu kişilerin şimdiki merkezî sis-
tem atamasında aynı üniversitede kadro alma olasılığı çok 
çok düşük. ÖYP ise üniversite kadro atamalarının genelini 
oluşturmaya başladı. ÖYP’nin öğretim üyesi alma konusun-
daki kıstasları bilimsel bir ölçüte göre değil, ağırlıklı olarak 
ALES puanının iyi olmasına dayanıyor. Başvuru yaptığınız 
alanda yeterli olup olmamanız ölçülmüyor. Dolayısıyla, bir 
öğrenci ÖYP’ye başvururken ne çalışacağı hocayı, ne o eko-
lü biliyor.  Bu durumun üniversitede yapılan bilimin kalite-
sini ne yönde etkilediğini düşünüyorsunuz?
 Bildiğim kadarıyla bütün buna benzer durumlarda, ör-
neğin master için öğrenci alımlarında, ALES’in, bitirme not-
larının, dil sınavlarının etkisi var. Biz de burada bunları kul-

lanıyoruz. Bu şunu engelliyor: 12 Eylül’den sonra birtakım 
bölümlere, eleman alımları “işte bu bizim reis, dernek teşkilatı 
bilmemnesi, abisi” şeklinde yapıldı. İnanılmaz bir kadrolaşma 
oldu o zamanlar. Teorik olarak, tam buna benzer kayırmaları en-
gellemek, dolayısıyla o gizli saklı işleri engellemek için yapılan 
bir şey bu. Ancak sonuca baktığınız zaman hiç de öyle bir en-
gelleme olmuyor. Konuyla alakasız, ezberlemiş, –Türkiye’nin 
o korkunç eğitim sisteminde “en iyi test çözmeyi becerebilmiş 
insan kategorisi” denen bir şey var– gayet kalitesiz, derinlik-
li olmayan, düşünmeyi bilmeyen birtakım insanlar ALES gibi 
yarış mantığındaki sınavlar sayesinde akademinin içinde patır 
kütür bazı seviyelere geliyorlar. Yani düşünmekten ziyade, sa-
dece “en kolay yolla testteki doğru cevaba nasıl ulaşırım”ı bilen 
nesiller yetiştiriliyor bu memlekette. Ve sistem ALES’le bunları 
körüklüyor. Halbuki ben ilim, irfan, bilim gibi konularda galiba 
biraz daha geleneksel düşüyorum. Biraz usta-çırak ilişkisi ola-
bilmeli. Tecrübe olabilmeli. Bu memlekette, bununla ilgili çok 
güzel laflar var: “İlim Çin’de bile olsa git, al”. Şimdi ilim için 
konuşacak olursak, Çin’deki ile Stockholm’dekinin birbiriyle 
bir alakası yok muhtemelen. Çünkü orada daha özel bir durum 
var. Muhtemelen Çin’de, örnek veriyorum, insanın altıncı du-
yusunu kontrol etme yeteneğini geliştiren bir adam var. Ora-
da öyle bir hassaslık öğretiliyor ki sana, bunu başka bir yerde 
bulmam mümkün değil. Ya da Aldous Huxley’in Algı Kapıları 
adlı bir kitabı vardı; onu okuduğumda, bilgiye ulaşma konu-
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sunda anlattıklarına çok özenmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam, 
insan zihnini uyaran, halüsinojen özellikleri olan bir tür mantar 
yiyorsun ve hassasiyetin, algılama kapasiten vs. artıyor. Yiyor-
sun ve örneğin kumaşın tüm dokusunu anlamaya başlıyorsun. 
İşte başka yerlere, uzaklara gidip, oradaki o ilim adamı ya da 
kadınıyla, metaforik bir mantar yiyip, yeniden ders almak ve 
ders vermek hoş olabilirdi mesela! Bunun için bir standart ol-
ması gerekmiyor. Ama işte bir yandan da Bologna süreci adında 
standartlaşma var ve örneğin Polonya’dan yola çıkan Erasmus 
öğrencisi Türkiye’ye geldiği zaman siyaset sosyolojisi dersin-
de ne öğreneceğini önceden biliyor olacak; o dersin bir kredi-
si, ECTS’i, bir denkliği olacak vs. Ben de diyorum ki, olmasın 
denklik falan; o öğrenci “ben gittim Türkiye’de bu dersi aldım” 
desin mesela. Fazladan bir ders olmuş olsun. Bu tür bir stan-
dartlaştırmaya “McDonalds”laştırma da deniyor. İşte bu ALES 
ve benzeri sınavlar da bu derinliği kaybettiren, sıradanlaştıran 
yöntemler. Bir yandan da çok modernist! Bir diğer yandan, ho-
mojenleştirmeye karşı, tek tarih yazımına karşı postmodernite 
tartışmaları yapılırken, modern bilim yeniden sorunsallaştırılır-
ken, böylesine bir düz rasyonellik çabası, düzleştiren bir mantık 
benim hiç hoşuma gitmiyor. Akademik düşünce üretimi, ente-
lektüel zenginlik, yaratıcılık falan gibi laflara hiç uymayan bir 
süreç bu. Aptallaştıran bir şey yani. Ama bir yandan da, böy-
lesine anonimleşmiş, özgüllükleri, kişisel kapasiteleri göz ardı 
edilen bilim adamı yetiştirme yöntemleri Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin genel politikasına da çok uyuyor işte. 
 Siz lisansı burada bitirdiniz, daha sonrasında da yurt-
dışında doktora yapıp Türkiye’ye geri döndünüz. Hem dev-
let üniversitesinde hem de iki farklı özel üniversitede çalıştı-
nız. Yurtdışındaki akademik tecrübenizi, oradaki akademik 
ortamı buradaki devlet üniversitesi ve özel üniversite ile kı-
yaslarsanız arada ne gibi temel farklılıklar ya da benzerlik-
ler olduğunu söyleyebilirsiniz?
 İlk aklıma geleni söyleyeyim: ben Fransa’da  Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, o zamanlar li-
sans eğitimi yapmayan, sadece lisansüstü eğitim yapan bir okul-
da doktoramı yaptım. Bu okulun öğrenci nüfusunun % 40-50’si 
yabancı öğrencidir. Disiplinlerarası bir okuldu. Sosyolojide ders 
alırken gidip başka bir yerlerde de ders alabilirdiniz. Kendinizi 
konfeksiyon değil de, biraz böyle terzilik usulü ile geliştirebi-
liyordunuz; biraz daha kendinize özel bir şeyler yapabiliyordu-
nuz. O ortamda ben inanılmaz ihya olmuştum. Bir de ben ‘80 
öncesi ODTÜ’de okumuşum ve bütün o siyasal şiddet, kriz, ‘80 
sonrası YÖK dönemi, bütün o 12 Eylül’ün Ankara Siyasal’ında 
rezalet günleri yaşamıştım. Dolayısıyla akademik hiçbir tara-
fım yoktu zaten. Ben Fransa’ya hasbelkader gittiğim için böyle 
muhteşem bir ortamın içinde buldum kendimi. Baştan çok zor-
landım tabi ama çok keyif aldım. Aslında, ben sonradan sos-
yolog oldum. Benim formasyonumda başlangıç itibariyle sos-
yoloji yok. Ben işletme okuduktan sonra şans eseri Fransa’ya 

Tü
rk

iye
’d
e 

Ak
ad

em
i K

on
uş

m
al
ar

ı



monograf 2014/2

“Bilgi Otoriter Olmamalı” • 307306 • Ferhat Kentel

gittim ve orada sosyolog oldum. Ve oradaki ortamdan, akade-
mik çoğulculuktan vs. çok faydalandım. Bu işin güzel tarafı 
tabi. Ama bir taraftan başka, komik bir şey daha var. Ben Alain 
Touraine ile doktora yaptım. Alain Touraine ile Pierre Bourdieu 
birbirine –hadi düşman demeyelim ama- ciddi rakip, iki ente-
lektüel merkezdi. Dolayısıyla mesela biz Touraineciler olarak 
Bourdieucülerden nefret ederdik, onlar da bizden nefret eder-
lerdi! Dolayısıyla biz Bourdieu’nün derslerine gitmezdik, onlar 
da Touraine’in derslerine gelmezlerdi. Bu çok saçma sapan bir 
şeydi tabi! Bütün o güzel ortamda böyle rezalet bir şey vardı. 
Gerçi sonradan Pierre Bourdieu öldükten sonra Alain Touraine 
yumuşadı. Bourdieu’nün arkasından bir şövalye ruhuyla Bour-
dieu’nün aslında ne kadar mükemmel bir entelektüel olduğunu 
falan anlattı. Bunlar haricinde bir yandan da kadro meseleleri 
vardı. İşte, kim Alain Touraine’nin asistanı olacak, kim nere-
ye girecek vs. diye. Yani Türkiye’deki gibi kurumiçi gerilimler 
vardı. Ama en genel olarak baktığınız zaman üniversite her şeye 
rağmen, en başta toplumun saygın ve düşünce üretmek zorunda 
olan bir kurumuydu. Mesela orada, bizim TÜBİTAK’a tekabül 
eden CNRS araştırmanın “şah”ının yapıldığı bir yer. CNRS’e 
bağlı olduğunuz zaman ders vermiyorsunuz, sadece araştırma 
yapıyorsunuz... Gerçi Sarkozy döneminde çok makaslanmış 
orası da; neo-liberal politikalar falan derken CNRS şu anda ba-
yağı bir çöküşe doğru gidiyor duyduğum kadarıyla. Ama ben 
oradan memlekete çok iyi döndüm. Benim için bir kür, terapi 

gibi bir şey oldu Avrupa. Ölümlerden falan kurtulup, darbeci 
zihniyetten uzaklaşıp orada öyle bir şey yaşamak, memlekete 
dışarıdan bakmak gibiydi. Klasik “sosyal-mesafe” gibi şeyler 
vardır ya, onları da yaşamak bana iyi geldi. İstanbul’a gelin-
ce Marmara Üniversitesi’nde Fransızca Kamu Yönetimi Bölü-
mü’ne geldim. Orası ada gibi bir yerdi. Üniversitesinin kendisi 
ile fiziksel, mekânsal bir alakası yoktu. Tarabya’da köy gibi bir 
yerde bir köşkün içinde bir bölümdü. Deniz, mavi, yeşil doğa 
vs.! 90-99 yılları arasında böyle bir ortamda mükemmel bir kad-
royla, çok mükemmel bir şekilde yaşadım ben. Yani devlet üni-
versitesi olduğu için, arada bir hissediyorduk devleti, dekanlığı, 
rektörlüğü falan. Bizim hakkımızda işte “bu terörist, bu bölücü” 
vs. gibi laflar da çıkmıştı ama bunlara rağmen, benim yaşadığım 
devlet üniversitesi tecrübesi çok iyiydi. Sonradan orası da çö-
küşe geçmeye başladı. Rektörlüğün değişmesi vs. falan etkiledi 
tabi. 
 28 Şubat süreciyle ilgili bir sorun olmuş muydu o yıl-
larda?
 Evet o dönem, 28 Şubat, Kürt meselesi vs. derken tüm 
üniversiteleri kontrol altına almaya çalıştılar. Hatta şöyle bir ör-
nek vereyim: İşte bunu bir yerlerde anlatıyorum da ispat ede-
mediğim için bazıları aklı sıra dalga geçiyor; ne uyduruyorsun, 
diye. Ama doğru söylüyorum, ne yapayım? Okulda bir gün, 
hani panolar olur ya, duyurular falan asılır, bir duyuru gör-
düm, geldiği yeri tam hatırlamıyorum ama MEB ya da YÖK’tü. 
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Üzerinde “gizli” ibaresi vardı ama panoya asarak kamuya açık 
hâle getirilmişti! Mealen şöyle yazıyordu: “araştırmacılarımı-
zın Kürtlerin kökeninin Türk olduğunu gösteren araştırmalar 
yapmaları tavsiye edilir/önerilir”. Öyle bir dönemdi işte. Hatta 
benim üzerimde de soruşturmalar açıldığına dair de bir şeyler 
duydum. Neyse sonra ben istifa ettim; özel nedenlerden dolayı 
Fransa’ya gittim tekrar. Dönüşte Bilgi Üniversitesi’ne geldim. 
Orası benim için o zaman çok mükemmel bir yerdi. Özel üni-
versite, para, kâr vs. hiç hissetmediğim bir yerdi. Hiç para ge-
tirmeyen sosyoloji gibi birtakım bölümler ya da  fen-edebiyat 
fakültesi, iletişim fakültesi sosyal bilimlere ait olan bölümler 
inanılmaz önem verilen –normalde olanın tam da tersine–, üni-
versitenin vitrini gibi kullanılıyordu. “Bakın, biz böyle cesur iş-
ler yapıyoruz işte” demek istiyorlardı. Ermeni konferansı Bilgi 
Üniversitesi’nde yapıldı. Kürt konferansı orada yapıldı. 2005 
yılıydı, Cemil Çiçek “İhanet! Sırtımızdan hançerliyor bu hain-
ler!!” deyip duruyordu. Arkasından da iki sene sonra Hrant’ı 
öldürdüler zaten. Düşünün o günleri. Öyle bir dönemde Bilgi 
Üniversitesi bunu yaptı. Ben mesela böyle bir şeyle nasıl gurur 
duyduğumu anlatamam. Sonuçta bu özel bir üniversitede ya-
pıldı. Sonuç olarak işin acıklı tarafı, yavaş yavaş orası da de-
ğişti. Amerikalılar satın aldı ve alenen yalan söyleyerek, “biz 
burayı çok seviyoruz, hiçbir şeye dokunmayacağız” diyerek her 
şeye dokundular. Bilgi Üniversitesi’ni Bilgi Üniversitesi ya-
pan bölümleri tırpanladılar. Üniversiteyi esas olarak para ka-

zandıracak bir rotaya soktular, piyasaya yönelik işler yapmaya 
başladılar. Şimdilerde bu parasal gidişatı frenlediklerine dair 
bir şeyler duyuyorum. Ezcümle, Bilgi “para” merkezli olunca 
ben de buraya, Şehir’e geldim. Şehir’in arkasında bir vakıf var 
ve para meselesi muhtemelen en önemli mesele değil. Burası 
muhafazakâr Türkiye toplumunun biraz değişmekte olan, yeni 
aktörlerinin ürünü olan bir yer. Vakfın arkasında Murat Ülker, 
Ahmet Davutoğlu gibi güçlü isimler de var. Bir yandan, olum-
lu ya da olumsuz çağrışımlarını bir kenara bırakırsak, burada 
“Yeni Türkiye”nin gerçekten sınıfsal, kültürel, sosyal yapısına 
tekabül eden bir üniversite var. Dolayısıyla burası, siyasî ola-
rak alternatif bir Türkiye’nin taşındığı bir yer. Ama bir diğer 
yandan, akademik olarak da gerçekten üniversite olmak zorun-
da olan bir yer. Yani burası, “kültürel topluluk” anlamında bir 
“cemaatin” birimi olamaz. Çünkü olursa çuvallar. Zaten Türki-
ye’de kalburüstü olabilecek Sabancılar, Boğaziçiler vs ile yarı-
şabilmek için, onlar gibi bir üniversite mefhumuna gönderme 
yapabilecek bir şeyler yapabilmen lazım. O sebeple bu duruma 
hassas bir şekilde dikkat ediliyor burada. Yani burada hakikaten 
bir yandan da oldukça, abartmayalım ama, çoğul bir durum var. 
Tamam, genel öğrenci nüfusuna baktığınız zaman, öğrenciler 
daha muhafazakârlar, kız öğrencilerin %60-70’i başörtülüdür 
mesela; başka bir sürü üniversitedeki oranların tersine olarak. 
Ama buna da şu andaki Türkiye ortalaması diyebilirsiniz.  Dola-
yısıyla tüm bu üniversiteleri karşılaştırdığım zaman evet yurtdı-
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şında durum geleneksel, yüzyılların birikimiyle oluşmuş olduğu 
için, tabi ki çok olumlu bir durum var. Ama orası da dikensiz 
gül bahçesi değil. Burada da bütün bu YÖK vs. gibi kurumların 
felaketlerine rağmen, kurumsallaşmanın olmamasına rağmen iyi 
adacıklar, kurum olmaya çalışan çabalayan yerler var. Tamam, 
Bilgi Üniversitesi çıkıyor, bir isim yapıyor, kurum olur gibi olu-
yor; sonra da erozyona uğruyor ama bitmez tükenmez bir şey var 
bu toplumda. Düşmanlaştırıcı, sığ ve korkunç bir siyasal kültü-
re rağmen, enerjisi çok yüksek bir toplumun dinamikleri, sivil 
toplum dinamikleri var. İnsan Hakları Derneği’nden tutun, Maz-
lum-Der’e, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden aklınıza gelebile-
cek birçok yere kadar. İşte dün 24 Nisan’dı ve Taksimde binlerce 
kişi bir araya geldi mesela, değil mi? Yani yılmıyor insanlar. Bü-
tün o kabız devlet mantığına, üniversiteleri çökmüş olan bütün o 
sisteme rağmen insanlar buradalar; gitmiyorlar bir yere. Tabi bu 
da sosyolojik olarak beni tatmin eden bir şey. Sadece tek bir olay 
yok; çok zengin bir durum var, dedirtiyor. 
 Özel üniversitelerle ilgili son bir şey daha sormak is-
tiyorum. Orada çalışan, burslu statüde olan -Şehir Üniver-
sitesi’nde nasıl bu sistem bilmiyorum- özellikle lisansüstü 
öğrencilerinin konumu ile ilgili. Yani ben Bilkent Üniversi-
tesi’nden biliyorum, burslu öğrenci statüsünde öğrenci alıp 
onları asistan gibi çalıştırıyorlar.
 Burası da öyle.
 Sigorta yok, maaş yok. Cüzi bir burs var sadece. Bu 

duruma nasıl bakıyorsunuz?
 Şimdi, burstan bursa fark var. Burada genelde politika şu: 
para verip de okuyan yok burada, lisansüstü düzeyde, herkes 
burslu. Ama bursun derecelendirmeleri var. A tipi burs, B tipi 
burs vs. diye. A tipi bursta, belli bir para veriliyor ve haftada bel-
li bir saat çalışma bekleniyor öğrenciden. Yani bu burs çalışma 
karşılığı veriliyor biraz da. İşte diğer burs tipinde ise, öğrenci 
biraz daha düşük para alıyor, ama çalışma saati de azalıyor. Bir 
de üniversitenin hiç para vermediği ve para da almadığı öğrenci-
ler var. Onlardan herhangi bir çalışma beklenmiyor. Dolayısıyla 
burs tipinde üst sırada olanlar okulla çok fazla iç içe oluyorlar. 
Ama kimsenin sigortası yok. Bu tabi ciddi bir eksik. Ama bun-
ların nasıl halledilebileceği konusunda çok fazla kafa yormuş 
değilim açıkçası, onu da itiraf edeyim. Bilmiyorum işlerin nasıl 
tam olarak yürütüldüğünü. Hakikaten şimdi düşünüyorum bunu, 
bir kaza vs. bir şey olsa ne oluyor o öğrenciye bilmiyorum. Ama 
en azından Türkiye’de düzenli olmayan işlerle ilgili bir sigorta-
lama yönteminin geliştirilmesi gerektiği çok açık.
 Biraz önce siz özellikle araştırmaya yöneldiğinizi, 
araştırmacı olarak çalıştığınızı söylediniz. Sormak istediğim 
şu: araştırmacı akademisyenle ders vermek üzere özelleşmiş 
akademisyenlerin oluşturduğu bir model hakkında ne düşü-
nüyorsunuz? Çünkü ders vermek akademisyen için bir yük 
olabilir; zaman kaybı olabilir, sizi gereğinden fazla yoran bir 
şey olabilir. Ama iki farklı öğretim görevlisi tipi olursa üni-

“Bilgi Otoriter Olmamalı” • 311310 • Ferhat Kentel
Tü

rk
iye

’d
e 

Ak
ad

em
i K

on
uş

m
al
ar

ı



monograf 2014/2

• 313312 •

versitede, bu durum akademik kaliteyi artırabilir mi?
 İşte Fransa’da olan böyle bir şeydi. Yani araştırma ve ders 
vermenin ayrıştığı bir sistem... Ama benim aklıma çok yatmıyor 
böyle bir şey. Olabilir, olsun ama ben öyle yapamam. Ben hem 
ders hem araştırma yapmalıyım. Burada kütüphane araştırma-
sını kastetmiyorum, sokak araştırmasını, çıkıp sahada araştır-
ma yapmayı kastediyorum. Ama benim hissettiğim şey şu: ben 
hazırladığım ders için gereken teorik formasyonumu sokaktaki 
araştırmadan o kadar çok sağlayamıyorum. Bu yüzden teorik de 
çalışmalıyım. Aslında zaten ben ders için yaptığım teorik for-
masyon ile sahadaki araştırma birbirini sürekli olarak destekli-
yorlar. “Refleksif”  dediğim şey bu zaten. Ben o sokakta topla-
dığım bilgiyi okula gelip öğrencilere anlatıyorum. Dolayısıyla 
ben onlara “sosyolojiye giriş” anlatırken zaten sürekli tazelen-
miş olan hikâyeler anlatıyorum. “Mısır’da şu olmuş”, “Kars’ta 
geçenlerde şöyle bir olay görülmüş”, “yaptığım bir araştırmada, 
mülakat yaptığım bir insanın anlattıkları şuydu”, gibi canlı kanlı 
örnekler veriyorum. İşte bu örneklerle o sosyolojik teoriyi ben 
daha yaşanılır kılıyorum. Bir yandan şu da benim çok hoşuma 
giden bir şey: “Sosyolojik düşünmek” denen şey bana göre çok 
önemli ve hatta biraz abartılı bir çıkarsama olsa da, sosyoloji tek 
başına yapılan bir şey değil; kolektif olarak yapılan bir şeydir. 
Sosyoloji birlikte düşünülen bir şeydir. Sosyolojik düşünmek 
ancak tek tek insanların değil birlikte düşünebilen insanların ya-
pabildiği bir şeydir. 

 Sosyolojik düşünmek, derken ne demek istiyorsunuz?
 Yani şöyle diyeyim: gazeteleri açtığınız zaman, saçma 
sapan, abuk subuk birtakım manşetleri sadece okumak yerine, 
orada birtakım insanların o gazeteyi okurken “bu kadar da geri 
zekâlılık olmaz!” demesi mesela. “Farkında değil misin karde-
şim, bu memlekette Ermeniler vardı, kala kala 50.000 kaldılar!” 
demesi mesela. Yani, bu durumun, sadece “Ermeniler bizi sırtı-
mızdan hançerlediler!” diyerek halledilecek bir basitlikte olma-
dığını düşünebilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinde 
Ermeniler konusunda her türlü ezber icat edilirken, toplumun 
“bir dakika ya, 50.000 tane insan var burada; ne oldu ki gerisi?” 
sorusunu sormasıdır sosyolojik düşünmek. Anlatabiliyor mu-
yum? Gaza gelmemek, slogana gelmemek gibi bir şey. En sıra-
danın, en normalin, anormal bir şey taşıyabileceğini düşünmek. 
Çünkü normallik dediğimiz şeyin aslında iktidar ilişkileri so-
nunda ortaya çıkmış olabileceğini düşünmektir. Ya da tam tersi, 
bizden çok uzakta birtakım olaylar oluyor. Dünyanın bir yerin-
de bir katliam oluyor, insanlar birbirlerine giriyorlar. “O hikaye, 
senin hikayendir” demek aslında sosyolojik düşünmektir. Bu 
sırada, meşhur sosyolog Peter Berger’dan laf açayım biraz. İşte 
en “sıradan” olanı, “sıradanlıktan çıkarmak” yani olayı sıradan 
bir şeymiş gibi görmemek. Belki bize sıradan gelen olay, aslın-
da o kadar da sıradan değildir; içinde bir sürü güç ilişkisi barın-
dırıyordur. Ya da en uzakta olanı yakınlaştırmak da diyebiliriz 
buna. Yani “ben sosyolog olarak çok iyi düşünüyorum” demek 
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çok da bir halta yaramıyor. Teori ve pratik arasındaki ilişki gibi 
bir şey bu. Yani o Karslı ile beraber ben düşünebilecek miyim, 
onun düşüncesinden ben de beslenebilecek miyim? Doğrusu 
üniversite de tam böyle bir şey. Aydınlatma değil belki ama öğ-
rencilerle beraber düşünmek. Ya da ideal bir sosyoloji dersi na-
sıl olur, düşünelim. Mesela ben kalkıp, toplumda laiklik, din, 
başörtü gibi meselelerden bahsediyorum, Kürt meselesinden 
bahsediyorum... Ama başörtülüler üniversiteye giremiyorsa, 
Kürtler giremiyorsa, girip de Kürtlükten bahsedemiyorsa, ben 
burada kendi kendime, onlar hakkında maval okuyorum demek-
tir. Böylesi bir sosyoloji çok anlamsız. O yüzden ben üniver-
sitede ders vermenin ve araştırmanın birbiriyle çok bağlantılı 
olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu her akademik dal için 
geçerli midir bilmiyorum. Sizin için, muhtemelen biyoteknoloji 
gibi alanlar için benim söylediklerim ne kadar uyar kestiremi-
yorum. Bir de zaten ben aynılaştırıyor diye Bologna sürecine 
nasıl karşıysam, herkes için “böyle olmalı” deme hakkına da 
sahip değilim. Bazı durumlar çok özel çünkü. Yani standartlaş-
tırma, genel kurallarla falan olacak gibi değil galiba.

Özetler
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classical conventions as visuality gains acceptance in public space. This 
interplay and tension between the old and the new can be seen in Abdülhak 
Hâmid’s, Recaizâde Mahmud Ekrem’s, Cenap Şahabeddin’s and Tevfik 
Fikret’s poems.
Keywords: Visuality, Ottoman-Turkish poetry, pastoral, picturesque, sub-
lime

On Dokuzuncu Yüzyıl Görsel Çağı ve Osmanlı Yeni Şiiri
Veysel Öztürk

Özet
On dokuzuncu yüzyılın toplumsal ve kültürel dönüşümlerini anlamakta 
göz ardı edilemeyecek olgulardan birisi görselliktir. Teknolojik gelişme-
lerin etkisiyle giderek görsellik çağı haline gelen on dokuzuncu yüzyılda 
görsellik, Batı edebiyatlarının yüzyıla özgü gerçekçiliğinden etkilenen Os-
manlı edebî modernleşmesini ortaya çıkış ve gelişiminde belirleyici rol oy-
nar. Bu rolün belirgin biçimde görüldüğü yer yeni Osmanlı-Türkçe şiirdir. 
Osmanlı edebi modernleşmesi klasik şiirden kendisini ayrıştırırken bunu 
gerçekçi temsil iddiasıyla yapar. Yüzyılın ikinci yarısındaki yeni şiirde bu 
durum en açık biçimde doğa şiirlerinde ve iki aşamada izlenebilir: a) Gör-
sel bir gerçekçiliğin öne çıkarılmaya çalışıldığı şiirlerde sık sık kendisine 
özgü gerçekçiliğe sahip klasik şiir konvansiyonları araya girer. b) Görsell-
iğin kamusal mekândaki etkisi arttıkça, görsel temsile dayanan yeni şiir 
konvansiyonları, klasik şiirin gerçekçiliğini tasfiye eder. Abdülhak Hâmid, 
Recaizâde Mahmud Ekrem, Cenap Şahabeddin ve Tevfik Fikret’in şiirler-
inde klasik şiirle yeni şiir arasındaki bu biraradalık, etkileşim ve gerilimi 
takip etmek mümkündür. 
Anahtar Sözcükler: Görsellik, Osmanlı-Türkçe şiir, pastoral, pitoresk, 
yüce.

Visual Age of XIX. Century and Ottoman New Poem
Abstract
Visuality is a key term for understanding the social and cultural trans-
formations of the nineteenth century.  The technological developments 
of this period saw an “age of visuality” develop around realist European 
literature, which was a crucial influence on the emergence and evolution 
of Ottoman literary modernization. This effect was clearly evident in the 
Ottoman-Turkish poetry of the late nineteenth century in which realistic 
representation provided a justification for breaking with classical literary 
conventions. The new emphasis on visual reality was particularly evident 
in nature poems and occurred in two stages: a) Early literary innovators 
attempt to promote visual realism in the Western sense, but are hampered 
by the interference of classical Ottoman literary conventions with their 
own distinctive realism. b) New literary conventions begin to eliminate 
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Sadece Hak Edenler İçin Bir Öykü: Tüm Masalların Tek Cadısı
Fulya İçöz

Özet
Masallar insan hayatının bir yansıması olarak karşımıza çıkmakta dolayı-
sıyla toplumun ahlak kurallarını içermektedir. Bu genel geçer kurallara uy-
mayan cadı gibi figürler, masallarda olumsuz portreler çizmektedir. Ancak 
zamanla değişip dönüşen edebiyat biçemlerinde “öteki” kavramının sim-
gesi haline gelen cadının rolü de değişmiş ve yeniden yazımlarda kendi-
sine stereotipik cadı figüründen farklı hikayeler yazılmıştır. Bu makalede 
bir yeniden yazım örneği olan Bill Willingham tarafından yaratılmış Fab-
les serisindeki cadı figürüne değinilecektir. Willingham sözlü kültürdeki 
masalların stereotipik karakterlerini Fables serisinde tamamen değiştirmiş 
ve madalyonun öteki yüzünü gösterip karakterlerin kısır döngüsünü boz-
muştur. Buradan hareketle Fables serisindeki cadı figürüne de kötülüğün 
somutlaşmış halinden başka bir rol biçilmiş ve kendisine hikayesini anla-
tacak bir ses verilmiştir. Böylece okuyucu kanon edebiyatındaki cadıdan 
farklı bir kadın figürünü tanımıştır. 
Anahtar Sözcükler: Cadı, Masal, Stereotip, Yeniden Yazım, Çizgi 
Roman
 A Tale Only For Those Who Deserve It: The Only Witch of All 
Tales
Abstract
Fairy tales appear as the reflection of life; therefore, they consist of the 
moral codes of  society. The figures such as witches who do not obey these 
common rules are portrayed in a negative way in tales. However, the role 
of the witch, who is the symbol of “the other”, has changed in expanding 
literary genres and the stories of figures other than the stereotypical witch 
figure have been written. In this article, the witch figure in Fables by Bill 
Willingham will be examined. Willingham has completely changed the 
stereotypical characters in tales; moreover, he has shown the other side 
of the coin and let the characters free from their vicious circle in Fables. 
Thus, it can be said that the witch in Fables is portrayed as a figure other 
than the embodiment of evil and given a voice to tell her own story. In 
this manner, the reader encouters with a different witch from the one in 
canonical literature.
Keywords: Witch, Fairy Tales, Stereotype, Re-Writing, Graphic Novels

Çok-Modlu Eleştiri Yöntemi ile Bir Karma-Metin Okuması: 
“Bize Kuş Dili Öğretildi”
Şevket Tüfekçi 
Özet
Son yıllarda yeni teknolojilerin ve disiplinlerin gelişmesi ile birlikte yazın alanın-
da çok-disiplinli ve çok-modlu ürünler ortaya konmaya başlanmıştır. Geleneksel 
uzlaşımları bozan, görsel, sesli ve tipografik araçlarla donatılmış bu çalışmaların 
incelenmesinde doğal olarak tek-modlu yazın anlayışının eleştirel yöntemleri 
yetersiz kalmaktadır. 
Bu bağlamda bu çalışmada çok-modlu yazınsal yaklaşımla üretilmiş, Murat 
Gülsoy ve Sercan Şengün’ün ortak tasarımı olan “Bize Kuşdili Öğretildi” isim-
li karma-metin incelenecektir. İncelemede çok-modlu yazın alanında ortaya 
atılmış en güncel çalışmalardan Jarryd Luke’un çok-modlu inceleme yöntemi 
uygulanacaktır.
Böylelikle son yıllarda uluslararası yazın alanında çok fazla ürünler veren bu 
yaklaşımın Türkiye’de de tanıtılmasına katkı sağlanacak ve bu alanda oluşabi-
lecek boşluğu dolduracak bir adım atılmış olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Görsellik, Çok-modluluk, Karma-metin, Hiper-metin, 
Tipografi.

Reading a Hybrid Text with the Multimodal Critical Method: 
“Bize Kuş Dili Öğretildi” (“We Have Been Taught the Language of 
Birds”)
Abstract
In recent years with the development of new technologies and different kinds of 
disciplines, multidisciplinary and multimodal narratives have begun to come out 
in literary field. Naturally, analyzing methods of monomodal literary approaches 
are insufficient in analyzing of these kinds of products, equipped with visual, 
audio and typographic resources, breaking traditional conventions.
In this context, one of Murat Gülsoy and Sercan Şengün’s cooperative design, a 
hybrid text “Bize Kuşdili Öğretildi”, produced in a multimodal literary approach 
will be examined in this study. Jarryd Luke’s multimodal analysis method, one 
of the most recent methods of multimodal literary field will be applied.
Thus, this approach giving lots of products in international literary field will be 
mapped out and a step filling the gap that may occur in this field in Turkey will 
be taken.
Keywords: Visuality, Multimodality, Hybridtext, Hypertext, Typography.
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Orfeus’un Arzusu: Tanpınar’ın Sembolist Estetiği Bağlamında 
Huzur İçin Bir Yakın Okuma Denemesi
Emrah Pelvanoğlu
Özet
Yunan mitolojisi, Avrupa edebiyatlarının her daim temel anlatı kaynak-
larından biri olagelmiştir. Farklı dönemlerde farklı işlevler yüklenen bu 
temel kaynak, 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan ve bireyin iç dün-
yasını merkeze alan sembolist / modernist sanat pratiklerinin de önemli 
anlatı izleklerini oluşturur. Edebiyat anlayışı bu modernist bağlamda ge-
lişmiş olan Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-62), çeşitli deneme ve kurmaca 
metinlerinde atıfta bulunduğu Orfeus mitini ve mite içsel bazı sembolist 
öğeleri farklı anlatılarında özgün bir şekilde yeniden üretmiştir.
Bu yazının amacı Huzur’un “Suad” başlıklı üçüncü bölümünün, Emir-
gân’daki evde verilen daveti konu alan ilk sekiz altbölümünün bir yakın 
okumasını yaparak, Orfeus mitinin, Tanpınar’ın sembolist estetiği bağ-
lamında nasıl üretildiği ortaya koymaktır. Bu sekiz alt bölüm Huzur’un, 
Ferahfeza ayininin anlatıldığı dördüncü ve beşinci alt bölümler ise bu se-
kiz altbölümün “doruk noktası” (climax) olarak değerlendirilebilir. Tanpı-
nar’ın sanat bağlamında önemli bulduğu Orfeus miti, dördüncü ve beşinci 
alt bölümlerdeki “müzik icrasının anlatımı”nda yeniden üretilir. İnceleme-
mizde bu yeniden üretimin nasıl yapıldığını tartışırken, Huzur’da büyük 
oranda Tanpınar’ı temsil ettiği sıklıkla söylenegelmiş Mümtaz’ın Nuran 
ve Suad’la olan ilişkisi bağlamında bazı özelliklerini de değinecek ve Or-
feus mitinin ölüm-aşk-sanat üçgeninde anlam kazanan bu “aşk anlatısı”nı, 
Tanpınar’ın modernist edebiyatının nasıl okunması gerektiğine dair önem-
li bir örnek olarak değerlendireceğiz.
Anahtar kelimeler: orfeus miti, sembolist estetik, nevrotik kahraman, iç-
sellik, modernist edebiyat  

Orpheus’s Desire: Symbolist Aesthetic in Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’s Literature and A Close Reading of it in Huzur
Abstract
Mythology of the Ancient Greek has always been one of the main sources 
of European literature. This basic source which fulfilled different functions 
in different periods was used in the last quarter of 19th century by sym-
bolist-modernist artists to express human inner-perception. Ahmet Hamdi 

Tanpınar, (1901-62) who is one of the first modernist writers of Turkish 
literature, references the myth of Orpheus in many of his writings and re-
produces it in his various narratives.
The aim of this article is to analyze the reproduction of the Orpheus myth 
in Ahmet Hamdi Tanpınar’s most celebrated novel Huzur (1949) in the 
context of his symbolist aesthetic, by making a close reading of the novel’s 
third chapter entitled “Suad”. The first eight subchapters of “Suad” and 
especially the fourth and fifth subchapters, in which some of the important 
figures of the novel narrate the performance of a “Ferahfeza Ayini”, can 
be considered the climax of the novel. In these subchapters Tanpınar re-
produces the myth of Orpheus by interpreting aspects of the performance. 
Our goal is to introduce a reading of Tanpınar’s modernist literature with 
an analysis of this famous “love story”, which makes sense in terms of the 
death-love-art triangle of the Orpheus myth.      
Keywords: Myth of Orpheus, symbolist aesthetic, neurotic hero, inward-
ness, modernist literature 



Story of Individual in Literature
2015 Issue : 3

 In its third issue, Monograf aims to discuss the relation-
ship between literature and the individual in terms of author, 
text and criticism. By considering literary texts together with 
the construction process of individualism, Monograf wants to 
explore the connection between the individual and the fiction-
al.
 For this third issue of Monograf, texts based on free and 
original ideas are invited to be sent to info@monografjournal.com 
until 1 November, 2014. Question topics include but are not limited 
to:
• Is it possible to interpret the emergence of character in liter-
ature and the history of the individual as synchronic?
• How was the relationship between the individual and the 
congregation in Ottoman society reflected in Ottoman Divan 
Poetry?
• How can we make an interdisciplinary analysis of the pio-
neer effect the relationship between existentialism and the in-
dividual had on Turkish novel and short story?
• What are the possible ways of problematizing the tension 
between anonymity and autonomy regarding the individual in 
Ottoman Divan Poetry?
• What poetic developments resulted from the representations 
of individualised characters and heroes/anti-heroes in Garip 
and II.Yeni in modern Turkish poetry?
• How can we interpret the potent author and actual individual 
duality in literary genres such as epistle, diary and memoir?
• Where can we position the relationship between literature 
and the individual in the context of micro history?
• How can we interpret the status of the individual in relation 
to object and space in modern Turkish novel?
• In popular literature, to which reflexivity is postmodern 
community-modern individual paradox related with regard to 
literature science? 
• In what ways literature was affected by the liberation from 
the myth and the creation of new myths through the invention 
of the individual?
• How can we analyze the projections that problems arising 
from conflicting social identities make in literature?
• Where does “parrhesia” concept, a term used for defining the 
individual, fall within Turkish literature? 
• What kind of methodical problems arise from critics influ-
encing literature as individuals, with subjective criticism?
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